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RESUMO 

 

SANTOS, P. R. (2015) Ocorrência e remoção dos protozoários patogênicos Giardia spp. e 

Cryptosporidium spp. em sistemas de tratamento de esgoto sanitário. Dissertação 

(Mestrado). 175f. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2015. 

O propósito do presente estudo foi investigar e monitorar a remoção de cistos de Giardia spp. 

e oocistos de Cryptosporidium spp. por diferentes processos de uma estação de tratamento de 

esgoto (ETE) em escala plena, composta basicamente por tratamento preliminar, reator UASB 

e flotador por ar dissolvido, e verificar a ocorrência desses protozoários no lodo do reator 

UASB e do flotador. Além disso, avaliou-se a remoção desses parasitos pelo processo de 

flotação por ar dissolvido em escala de bancada (equipamento Flotateste). Analisou-se a 

qualidade das amostras a partir de variáveis físicas e químicas, e pela detecção de 

microrganismos indicadores – E. coli, coliformes totais e Clostridium perfringens. Os 

métodos de detecção de protozoários se basearam nas etapas de concentração (tripla 

centrifugação ou filtração em membrana seguida de tripla centrifugação); purificação por 

separação imunomagnética (IMS); detecção por reação de imunofluorescência direta (RID). 

As recuperações de cistos variaram de 32,6 a 67,0% dependendo do método adotado, já para 

os oocistos as recuperações estiveram na faixa de 5,6 a 12,0%. Na ETE-Monjolinho foram 

detectadas significativas quantidades de cistos de Giardia spp. em 100% das amostras de 

esgoto analisadas, com concentração média de 1,89 x 10
4
  e 2,35 x 10

2
 cistos.L

-1
 no esgoto 

bruto e tratado, respectivamente. Já os oocistos de Cryptosporidium spp. foram detectados em 

39,0% das amostras de esgoto, com concentração média de 1,35 x 10
2
 oocistos.L

-1
 no esgoto 

bruto e 5,87 oocistos.L
-1

 em esgoto tratado (após flotador). A remoção global da ETE para 

remoção de Giardia spp. foi em média 2,03 log. O lodo do reator UASB e lodo do flotador 

apresentaram altas quantidade de (oo)cistos, constatando-se a tendência desses sistemas em 

concentrar os (oo)cistos por seus processos físicos. Algumas correlações significativas foram 

encontradas, como correlação entre a concentração de cistos no lodo e a variável sólidos 

totais, a concentração de cistos no esgoto bruto e as variáveis cor aparente, DQO total e 

particulada, e a concentração de cistos no efluente UASB e o microrganismo Clostridium 

perfringens. Diferentemente do flotador em escala plena, o processo do flotação por ar 

dissolvido em escala de bancada alcançou elevadas remoções médias de cistos de Giardia 

spp., entre 2,5 e 2,7 log nas diferentes condições de floculação estudadas.  



 
 

Palavras-chave: Giardia spp.; Cryptosporidium spp.; tratamento de esgoto sanitário; reator 

UASB; flotação; microrganismos indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

SANTOS, P. R. (2015) Occurrence and removal of patogenic protozoa  Giardia spp. and 

Cryptosporidium spp. in sanitary sewage treatment systems. Dissertação (Mestrado). 175f. 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

The aim of this study was to investigate and monitor the removal of Giardia spp. cysts and 

Cryptosporidium spp. oocysts through different processes of a sewage treatment plant (STP) 

in full scale, consisted of preliminary treatment,  UASB reactor, dissolved air flotator, and to 

verify the occurrence of the protozoa in the sludge derived from UASB reactor and flotator. 

Besides that, it was evaluated the removal of these parasites through the dissolved air flotation 

process in bench scale. It was analyzed the quality of the samples through physical and 

chemical variables, and detection of indicator microorganisms – E. coli, total coliforms and 

Clostridium perfringens. The detection methods of protozoa were based on steps of 

concentration (triple concentration or membrane filtration followed by triple concentration); 

purification by immunomagnetic separation (IMS); immunofluorescence assay (IFA). The 

recovery of cysts ranged from 32,6 to 67,0% according to the adopted method, while the 

recovery for the oocysts ranged from 5,6 to 12,0%. It was detected significant quantities of 

Giardia spp. cysts in 100% of the analyzed sewage samples at the STP-Monjolinho, with 

mean concentration of  1,89 x 10
4
  e 2,35 x 10

2
 cysts.L

-1
 in raw sewage and treated sewage, 

respectively. The oocysts of Cryptosporidium spp. were detected in 39,0% of the sewage 

samples, with mean concentration of 1,35 x 10
2
 oocysts.L

-1
 in raw sewage and 5,87 oocysts.L

-

1
 in treated sewage (after flotator). The overall removal for Giardia spp. was on average of 

2,03 log. The sludge from UASB reactor and flotator presented high quantities of (oo)cysts, 

implying  the tendency of these systems to concentrate (oo)cysts through its physical 

processes. Some correlations were obtained, such as correlation between the concentration of 

cysts in the sludge and total solids, the concentration of cysts in the raw sewage and apparent 

color, total and particulate COD (chemical oxygen demand), and the concentration of cysts in 

the UASB effluent and the microorganism Clostridium perfringens. Unlike the full flotator, 

the dissolved air flotation in bench scale reached significant mean removal of Giardia spp. 

cysts, between 2,5 and 2,7 log according to the different flocculation conditions.  

Key-words: Giardia spp.; Cryptosporidium spp.; sanitary sewage treatment; UASB reactor; 

flotation; indicator microorganisms. 
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MCP: concentrador de partículas magnéticas 

ND: não detectado 

NR: não realizado 

NC: não calculado 

NM: número mínimo detectável  

PAC: cloreto de polialumínio 

RID: reação de imunofluorescência direta 

SNIS: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

SDT: sólidos dissolvidos totais 

ST: sólidos totais 

SST: sólidos suspensos totais 

TC: tripla centrifugação 

Tf: tempo de floculação 

TLP: tubo de lado plano 



 
 

UASB: reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo 

UFC: unidade formadora de colônia 

USEPA: U. S. Environmental Protection Agency 

uT: unidade de turbidez (unidade nefolométrica de turbidez) 

UV: ultravioleta 

Vf: velocidade de flotação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 

1 – INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 23 

2 – OBJETIVOS................................................................................................................. 25 

2.1 – Objetivo Geral ....................................................................................................... 25 

2.2 – Objetivos Específicos ............................................................................................. 25 

3 – REVISÃO DA LITERATURA .................................................................................... 26 

3.1 – Aspectos importantes sobre Cryptosporidium spp. ............................................... 26 

3.2 –  Aspectos importantes sobre Giardia spp. ............................................................. 29 

3.3 – Limitações e dificuldades do Método 1623.1 para detecção de cistos de Giardia 

spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. ......................................................................... 31 

3.3.1 – Turbidez ............................................................................................................ 33 

3.3.2 – Tamanho das partículas ..................................................................................... 34 

3.3.3 – pH ..................................................................................................................... 34 

3.3.4 –Variabilidade na recuperação dos (oo)cistos ....................................................... 35 

3.3.5 – Presença de materiais interferentes .................................................................... 35 

3.3.6 – Presença de Ferro .............................................................................................. 36 

3.3.7 – Métodos de dissociação ..................................................................................... 37 

3.4 – Pesquisas relacionadas  a Giardia spp. e Cryptosporidium spp. no Brasil ............ 37 

3.5 – Ocorrência dos protozoários Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em esgoto bruto 

e tratado .......................................................................................................................... 39 

3.6 – Remoção dos protozoários  Giardia spp. e Cryptosporidium spp. por processos de 

tratamento de esgoto. ..................................................................................................... 41 

3.7 – Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em lodo de ETE ........................................... 46 

4 – MATERIALE MÉTODOS .......................................................................................... 52 

4.1 – Descrição da área de estudo – ETE Monjolinho ................................................... 52 

4.2 – Amostragem na ETE - Monjolinho ....................................................................... 55 

4.3 – Descrição geral dos ensaios de coagulação-floculação-flotação em Flotateste..... 56 

4.3.1 – ETAPA 1: Ensaios Preliminares ........................................................................ 60 

4.3.2 – ETAPA 2: Ensaios de monitoramento ............................................................... 64 

4.4 – Análises físico-químicas ......................................................................................... 65 

4.5 – Exame parasitológico ............................................................................................. 66 

4.5.1 – Exame  de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em amostras de efluente .......... 66 

4.5.2 – Exames  de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em amostras de lodo .............. 78 

4.5.3 – Experimento controle-positivo ........................................................................... 79 



 
 

4.6 – Exames microbiológicos......................................................................................... 80 

4.6.1 - Escherichia coli e coliformes totais .................................................................... 80 

4.6.2 – Clostridium perfringens ..................................................................................... 81 

4.7 – Análise Estatística dos dados ................................................................................. 83 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................. 84 

5.1 – Monitoramento de variáveis físicas e químicas .................................................... 84 

5.2 – Monitoramento de microrganismos indicadores  – E. coli e    coliformes totais e 

Clostridium perfringens. .................................................................................................. 93 

5.3 – Monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. ... 100 

5.3.1 – Ocorrência de Cryptosporidium spp. no esgoto bruto e nas unidades de tratamento 

da ETE-Monjolinho .................................................................................................... 100 

5.3.2 – Ocorrência de Giardia spp. no esgoto bruto e nas unidades de tratamento ....... 101 

5.3.3 – Remoção de Giardia spp. nas unidades de tratamento...................................... 108 

5.3.4 – Ocorrência de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. no lodo ............................ 113 

5.3.5 – Experimento controle-positivo para os métodos empregados na detecção de cistos 

de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. .................................................... 116 

5.4 – Testes de correlação para as variáveis de interesse ............................................ 121 

5.5 – Ensaios de coagulação, floculação e flotação em escala de bancada       

(Flotateste) .................................................................................................................... 130 

5.5.1– ETAPA 1: Ensaios Preliminares ....................................................................... 130 

5.5.2 – ETAPA 2: Ensaios de Monitoramento ............................................................. 140 

6 – CONCLUSÕES .......................................................................................................... 151 

7 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 153 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

1 – INTRODUÇÃO  

No Brasil, o déficit do setor de saneamento básico é elevado, sobretudo no que se 

refere ao esgotamento sanitário. A situação é alarmante segundo estatísticas oficiais do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, apontando que apenas 39% dos esgotos 

gerados no país recebem tratamento antes de serem despejados no ambiente (SNIS, 2013).  

Sabendo que o esgoto, bruto e tratado, contém  elevadas quantidades de patógenos, fica 

evidente a vasta disseminação e contaminação do ambiente por esses organismos e os riscos 

potenciais de transmissão de doenças. 

Desse modo, a gestão dos recursos hídricos precisa ser fortemente ampliada até o 

lançamento do esgoto no meio ambiente. Para isso, o conceito de barreiras múltiplas deve ser 

estudado e implementado, e as situações atuais das Estações de Tratamento de Esgoto devem 

ser diagnosticadas quanto a seus desempenhos e mecanismos de controle de patógenos, com 

vistas à proteção de mananciais contra a contaminação microbiológica e à minimização de 

riscos à saúde pública. 

O crescente interesse pela reciclagem e reuso de lodo e efluentes sanitários no país 

(FONSECA et al., 2007; OLIVEIRA, 2012; BONATTI e FRANCO, 2014), apesar de ser uma 

prática promissora ambiental e economicamente, é outro fator que contribui para a maior 

disseminação de patógenos pelo ambiente e nos riscos de transmissão de doenças. Essa 

prática se torna ainda mais preocupante quando se observa deficiências na legislação nacional 

sobre reuso, que não estabelece critérios quanto a determinados organismos patogênicos de 

alto risco, como é o caso dos protozoários Cryptosporidium spp. e Giardia spp.. 

Os protozoários Cryptosporidium spp. e Giardia spp. se destacam devido a diversos 

fatores como: inúmeros registros de surtos de criptosporidiose e giardiose em nível mundial; 

baixa dose infectante; (oo)cistos eliminados em grande quantidade por indivíduos doentes e 

assintomáticos; facilidade de disseminação pela água; ubiquidade em ambientes aquáticos e 

terrestres; resistência a pressões ambientais e a desinfetantes comuns; tamanho reduzido e 

facilitador na passagem pelas barreiras convencionais das estações de tratamento de água e 

esgoto; presença significativa em lodo e efluentes sanitários; dificuldades no estabelecimento 

de microrganismos indicadores para esses protozoários; lacunas nas diretrizes da legislação 

brasileira, que não leva em consideração tais protozoários nos padrões de lançamentos de 

efluentes, e tampouco nos padrões de reuso de lodo e efluentes sanitários (RENDTORFF, 
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1954; GAJADHAR e ALLEN, 2004; CHAPPELL et al., 2006; SMITH et al. 2006; 

BALDURSSON e KARANIS, 2011; MEDEIROS, 2013; BONATTI e FRANCO, 2014). 

O monitoramento e investigação desses protozoários em fontes notórias como os 

afluentes e efluentes sanitários, e o lodo de estações de tratamento de esgoto, são essenciais na 

obtenção de indicativos da prevalência de infecções parasitárias na população atendida, além 

de agregar indícios sobre a situação de circulação desses organismos nos ambientes onde há 

disposição de esgoto e lodo. Sobretudo, este tipo de estudo pode fornecer indicativos da 

potencialidade de processos de tratamento na remoção dos (oo)cistos, auxiliar futuros projetos 

e pesquisas quanto aos riscos e desafios associados ao controle desses patógenos, e ainda 

fornecer subsídios aos órgãos governamentais no estabelecimento de legislação adequada para 

a disposição final e reuso de lodo e efluentes no âmbito dos protozoários Giardia spp. e 

Cryptosporidium spp..  

Nesse sentido, o presente trabalho avaliou o desempenho de diferentes processos de 

tratamento de uma estação de tratamento de esgoto em escala plena na remoção dos cistos de 

Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp., no qual era composta por tratamento 

preliminar, tratamento biológico anaeróbio em reator UASB e flotação por ar dissolvido, e 

verificou-se também a presença desses protozoários no lodo proveniente do reator UASB e do 

flotador. Além do estudo da flotação por ar dissolvido em escala plena, estudou-se o 

desempenho desse processo em escala de bancada na remoção do parasitos, com o intuito de 

avaliá-lo em condições mais controladas e otimizadas. A qualidade dos efluentes foi 

monitorada em termos de variáveis físico-químicas e microbiológicas, buscando-se correlação 

entre tais variáveis e a presença dos cistos e oocistos.  
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2 – OBJETIVOS 

2.1 – Objetivo Geral  

 Verificar e monitorar a ocorrência e remoção de cistos de Giardia spp. e oocistos de 

Cryptosporidium spp.  nas diferentes etapas do sistema de tratamento da  Estação de 

Tratamento de Esgoto Monjolinho – São Carlos/SP.  

2.2 – Objetivos Específicos 

 Monitorar as concentrações de (oo)cistos afluentes a ETE Monjolinho, que podem 

refletir indiretamente as condições da saúde pública na cidade de São Carlos.  

 Avaliar a capacidade de retenção de (oo)cistos  pelo tratamento preliminar, pelo reator 

UASB e pelo processo de flotação por ar dissolvido, por comparação de qualidade 

parasitológica dos afluentes e efluentes de tais sistemas de tratamento. 

 Verificar a eficiência do equipamento Flotateste de escala de bancada, operando em 

condições controladas e otimizadas, na retenção de (oo)cistos, e ainda comparar com o 

flotador  por ar dissolvido em escala real.   

 Verificar a ocorrência desses protozoários no lodo do reator UASB e do sistema de 

flotação por ar dissolvido, analisando a tendência desses sistemas em concentrar os 

(oo)cistos por seus processos físicos. 

 Avaliar a qualidade das amostras a partir da análise de variáveis físico–químicas e 

microbiológicas, e buscar correlações com a presença dos protozoários.  

 Verificar as possíveis variações das concentrações de cistos de  Giardia spp.  e  

oocistos  de    Cryptosporidium  spp.  em  diferentes épocas do ano. 
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3 – REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 – Aspectos importantes sobre Cryptosporidium spp.  

Cryptosporidium spp. é um protozoário patogênico pertencente ao Filo Apicomplexa, 

Classe Sporozoasida, Subclasse  Coccidiasina, Ordem Eucoccidiorida, Subordem 

Eimeriorina, Família  Cryptosporidiidae (TZIPORI e WARD, 2002 apud LEVINE et al, 

1988). 

Em 1907, o pesquisador Tyzzer descreveu a primeira espécie, Cryptosporidium muris 

(USEPA, 2001). Não era considerado um causador de doenças em humanos, até os primeiros 

casos de criptosporidiose relatados em 1976 (ROSSIGNOL, 2010; USEPA, 2001).   

De acordo com Ryan et al. (2014), atualmente, há 26 espécies de Cryptosporidium 

spp. consideradas válidas com base em características morfológicas, biológicas e moleculares. 

Dentre as espécies, pelo menos 20 já foram detectadas em humanos, sendo Cryptosporidium 

hominis e Cryptosporidium parvum as mais preocupantes do ponto de vista da saúde pública 

por serem responsáveis pela maioria dos casos de infecção (RYAN et al., 2014). 

O ciclo de vida do parasito é completado em um único hospedeiro (ciclo monoxeno) e 

envolve fase sexuada e assexuada.  

Após a ingestão dos oocistos, ocorre primeiramente o desencistamento, processo pelo 

qual a parede dos oocistos se abre através de sua sutura e ocorre a liberação de quatro 

esporozoítos infecciosos que se ligam às microvilosidades intestinais, essa ligação está 

intimamente vinculada ao complexo apical desses organismos. Forma-se então um vacúolo 

parasitóforo intracelular, porém extracitoplasmático. Nesse local os esporozoítos 

transformam-se em trofozoítos, e então inicia-se a fase de reprodução assexuada no 

hospedeiro conhecida como merogonia. Nessa fase ocorre a divisão do trofozoítos formando 

os merontes, que podem ser do Tipo I e Tipo II, e esses por sua vez dão origem aos 

merozoítos. Os merozoítos originados pelo meronte Tipo I são capazes de infectar outras 

células e repetir a reprodução assexuada. Já os de Tipo II iniciam o ciclo sexuado 

(gametogonia), gerando gametas masculinos (microgametócitos) e femininos 

(macrogametócitos). A divisão nuclear dos microgametócitos leva a produção de inúmeros 

microgametas que são liberados para fertilizar os macrogametócitos, originando o zigoto. O 

zigoto se transforma em oocisto, e ocorre a fase esporogonia na qual os quatro esporozoítos se 

desenvolvem dentro do oocisto. São formados oocistos de parede espessa e oocistos de parede 

delgada, que são liberados no intestino.  Os oocistos de parede espessa, prontamente 

infectantes, são  eliminados com as fezes, iniciando novamente o ciclo. Enquanto que os 
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oocistos de parede delgada estão, provavelmente, envolvidos em processos de autoinfecção. O 

ciclo biológico completa-se geralmente entre 12 e 14 horas e pode variar de acordo com o 

hospedeiro e a espécie de Cryptosporidium spp. (CURRENT e GARCIA, 1991; SMITH et al., 

2005; CACCIÒ e WIDMER, 2014). A Figura 3.1 ilustra o ciclo de vida do protozoário 

Cryptosporidium spp.. 

 

 

 

Figura 3.1: Esquema ilustrativo do ciclo de vida do protozoário Cryptosporidium spp. 

Fonte: Adaptado de Current e Garcia (1991). 

 

Assim, os oocistos são o estádio pelo qual o protozoário Cryptosporidium spp. pode 

ser transmitido de um indivíduo infectado para outro susceptível via oral-fecal. São múltiplas 

as rotas de transmissão: pessoa-pessoa por contato direto ou indireto; animal-animal; animal-

homem; água contaminada; alimento contaminado (FAYER et al., 2000).  

A veiculação hídrica é umas das vias mais preocupantes quanto a transmissão desse 

parasito, já que por esse meio pode-se atingir facilmente um grande contingente da população 

(LIMA e STAMFORD, 2003).   
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Diversos surtos de veiculação hídrica causados por Cryptosporidium spp. já foram 

relatados mundialmente (BALDURSSON e KARANIS, 2011). Um surto de grande destaque 

ocorreu em Milwaukee, onde mais de 400 mil pessoas foram infectadas. Acredita-se que o 

motivo desse surto se deu por conta de falhas operacionais no processo de filtração da estação 

de tratamento de água da cidade permitindo a passagem de oocistos para a água tratada que 

foi distribuída à população (MAC KENZIE et al., 1994). 

Há casos relatados de pacientes assintomáticos (AL-MEKHLAF et al., 2011), já em 

situações de pacientes sintomáticos a evolução clínica, severidade e persistência da infecção 

pode variar de pessoa a pessoa, dependendo em grande parte de seu estado imunológico 

(FAYER, 2004). Dentre os sintomas estão a diarreia, náusea, vômito, febre, perda de peso, 

problemas respiratórios, e ocasionalmente, mialgia, fraqueza, dores de cabeça e anorexia 

(CURRENT e GARCIA, 1991; FAYER, 2004). Dentre os indivíduos mais afetados estão 

idosos e crianças (NEILL et al., 1996; GATEI et al., 2006).  

Em indivíduos imunocompetentes, os sintomas da doença podem se limitar num 

período de 1 a 3 semanas (BOUZID et al., 2013), enquanto que pessoas imunocomprometidas 

sofrem com a maior persistência dos sintomas (CHEN et al., 2002), além disso a 

criptosporidiose pode resultar em significativa mortalidade desses pacientes (MANABE et al., 

1998).  

A incidência de criptosporidiose pode ser significativamente afetada pela 

sazonalidade, sendo mais comumente relatada em estações mais quentes e chuvosas (JAGAI 

et al., 2009), assim o aumento da temperatura e de precipitações está associado ao aumento de 

incidência da doença (PERCH et al, 2001; JAGAI et al., 2009). Além da variação sazonal, há 

variação na distribuição geográfica das espécies de Cryptosporidium spp. que afetam 

humanos  (CACCIÒ e WIDMER, 2014). 

A morfologia dos oocistos varia de espécie para espécie em dimensão e forma 

(O'DONOGHUE, 1995), possuem tamanho de 3,5 a 8,5 µm e formato esférico ou ovóide 

(O'DONOGHUE, 1995; PEREIRA et al., 2009; FRANCO et al, 2012). 

Diversas características dos oocistos facilitam sua dispersão e resistência no ambiente, 

influenciando a epidemiologia da criptosporidiose. 

O tamanho reduzido dos oocistos pode permitir sua passagem em processos 

usualmente empregados no tratamento de água.  Durante a filtração, os oocistos de 

Cryptosporidium spp. apresentam características de compressibilidade, levando-os a se 

comportarem como partículas de 2 a 4 µm (HSU e YEH, 2003; CAREY et al., 2004), assim 

tanto seu traspasse para a água tratada como sua distribuição aos consumidores é facilitada 
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(FRANCO et al., 2012). Segundo Alum et al. (2014), a característica de resistência e 

maleabilidade dos oocistos se dá pela presença de uma camada interna de glicoproteína. 

As doses infectantes de oocistos para causar doença em humanos podem ser 

extremamente baixas. Okhuysen et al.(1999) estimaram dose infectante de 9 a 1024 oocistos 

de C. parvum, enquanto Chappell et al.(2006) relataram que 10 a 83 oocistos de C. hominis já 

são suficientes para causar doença. A baixa dose infectante aliada às altas quantidades de 

oocistos infectantes eliminados pelos hospedeiros, e ao grande número de possíveis 

hospedeiros para os oocistos (FAYER et al., 2004), colaboram na contaminação ambiental e 

na transmissão desses protozoários  (SMITH et al, 2006). Heller et al. (2004) encontraram 

uma média de 1,5x10
10

 oocistos em fezes de bezerro infectado. 

A composição e estrutura (robusta e impermeável) da parede dos oocistos são os 

fatores determinantes para sua resistência contra pressões ambientais (JENKINS et al., 2010), 

permitindo que persistam no ambiente por um longo período de tempo mesmo em condições 

desfavoráveis (FAYER, 2004; REINOSO et al., 2008). Estudos ainda indicam que sedimentos 

presentes em ambientes, aquáticos ou terrestres, favorecem a sobrevivência dos oocistos por 

oferecer um efeito protetivo (ROBERTSON et al, 1992; ALUM et al., 2014). Além da 

resistência contra pressões ambientais, os oocistos são resistentes aos processos de 

desinfecção usualmente utilizados em estações de tratamento de água ou esgoto 

(MEDEIROS, 2010).   

 

3.2 –  Aspectos importantes sobre Giardia spp.  

 O protozoário Giardia spp. foi descrito pela primeira vez em 1681 por van 

Leeuwenhoek, quando examinava amostras das próprias fezes diarreicas em microscópio 

(ADAM, 2001). De acordo com as características genéticas, estruturais e bioquímicas, esse 

organismo é considerado pertencente ao  Filo Metamonada, Subfilo Trichozoa, Superclasse 

Eopharyngia, Classe Treponomadae, Subclasse Diplozoa, Ordem Giardiida e Família 

Giardiidae (PLUTZER et al, 2010; CAVALIER-SMITH, 2003). 

Segundo Ryan e Cacciò (2013), atualmente, 6 espécies de Giardia são aceitas pela 

maioria dos pesquisadores, com base na morfologia dos trofozoítos e/ou cistos, e dentre as 

espécies estão: Giardia agilis (hospedeiros: anfíbios), Giardia ardeae e Giardia psittaci 

(hospedeiros: aves), Giardia microti e Giardia muris (hospedeiros: roedores), por fim Giardia 

duodenalis (hospedeiros: mamíferos). Giardia duodenalis (sin. Giardia intestinalis; Giardia 

lamblia) é a única espécie encontrada em humanos (THOMPSON, 2004), porém as 
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assembleias A e B dessa espécie já foram identificadas em animais domésticos e selvagens 

(SMITH et al, 2006), sendo este um fator facilitador na transmissão da doença para humanos. 

 O ciclo de vida desse parasito é simples: depois da ingestão dos cistos pelo hospedeiro 

e passagem pelo estômago, ocorre o desencistamento no intestino delgado, causado, 

provavelmente, pela exposição ao ácido gástrico e/ou exposição a proteases pancreáticas 

(ADAM,  2001; LEBWOHL et al., 2003). Com o desencistamento, ocorre a liberação de 

trofozoítos, que se replicam por divisão binária, e então habitam o intestino delgado através 

da adesão à superfície epitelial por discos adesivos, provocando sintomas de diarreia e má 

absorção. O encistamento dos trofozoítos é decorrente de exposição aos sais biliares. Os cistos 

e trofozoítos são liberados nas fezes, possibilitando a transmissão e infecção de novos 

hospedeiros (ADAM, 2001; LEBWOHL et al. , 2003).  

A ingestão de poucos cistos é suficiente para causar infecção. Foi demonstrado em 

1954 que a ingestão de 10 cistos causaram infecção em dois voluntários (RENDTORFF, 

1954). E indivíduos humanos infectados podem liberar mais de 2 x 10
6 

cistos por grama de 

fezes (SMITH et al. 2006). 

O cisto, forma resistente ambientalmente, permite amplas oportunidades de 

transmissão, desde a transmissão direta de um individuo a outro até transmissão indireta 

através da contaminação ambiental ou de alimentos (THOMPSON, 2004).  

 A maioria dos surtos de giardiose foram ligados ao consumo de água contaminada 

(RYAN e CACCIÒ, 2013), tornando a veiculação hídrica desse parasito uma das principais 

vias de transmissão.  

 Baldursson e Karanis (2011) relataram 199 surtos de veiculação hídrica causados por 

protozoários no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2010. Foi constatado que 

Cryptosporidium spp. foi o agente etiológico em 60,3% dos surtos, enquanto que Giardia 

duodenalis foi responsável por 35,2% dos surtos.  

 A maioria dos indivíduos infectados por Giardia spp. tem poucos ou nenhum sintoma 

(FARTHING, 1992). Quando sintomáticos, os pacientes sofrem com diarreia, dores 

abdominais,  distensão abdominal, náusea, vômito, desidratação, má absorção intestinal e 

perda de peso (BURET e COTTON, 2011). 

 Para o tratamento da doença, os fármacos nitroimidazóis e benzimidazóis são 

frequentemente usados. Alguns hospedeiros ainda podem desenvolver imunidade contra a 

doença, porém pode levar meses para produzirem anticorpos com capacidade de eliminar os 

parasitos (THOMPSON, 2004). 
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Os cistos de Giardia  possuem dimensão aproximada de 8 a 15 µm (FRANCO  et al., 

2012), e são extremamente resistentes a condições ambientais adversas, sobrevivendo no 

ambiente por semanas ou meses (RYAN e CACCIÒ, 2013). De acordo com alguns estudos, 

os cistos podem apresentar variação sazonal no ambiente e também geográfica (CASSON et 

al., 1990; CACCIÒ et al. 2003; AJONINA et al. 2013). 

De acordo com Paget et al. (1989) os cistos têm taxa metabólica de 10 a 20% daquela 

apresentada pelos trofozoítos, e em baixas temperaturas a utilização de substratos pelos cistos 

é reduzida. Tais fatores podem colaborar para o prolongamento do tempo de vida desses 

organismos no ambiente.  

Em estudo realizado por Olson et al. (1999) foi relatado que cistos de Giardia spp. se 

mostraram infectivos em temperatura de 4°C por 11 semanas na água, 7 semanas no solo e 1 

semana em fezes de bovinos, e se tornaram não infectivos em água, fezes e solo após 1 

semana à temperatura de -4°C e após 2 semanas à 25°C. 

Processos de filtração em estações de tratamento podem ser eficientes barreiras para 

remoção de cistos da água, principalmente os processos de filtração em membrana que vêm 

ganhando destaque na remoção dos parasitos (PLUTZER et al. 2010). 

Já com relação a processos comuns de desinfecção, os cistos se mostram resistentes. 

Alguns estudos revelaram que a radiação ultravioleta não é completamente eficiente na 

inativação de cistos (CANTUSIO NETO et al., 2006; MEDEIROS, 2010). Entretanto, Hijnen 

et al. (2006) demonstraram que esse método de desinfecção inativou eficientemente cistos de 

Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. A desinfecção com cloro apesar de 

amplamente utilizada se mostra pouco efetiva contra os cistos de Giardia spp., sendo 

necessárias altas concentrações de cloro e longos tempos de contato para obtenção de 

melhores resultados. O ozônio é um dos desinfetantes com maior potencial para inativação 

desses protozoários (JARROLL el al., 1981; KHALIFA et al., 2001).  

 

3.3 – Limitações e dificuldades do Método 1623.1 para detecção de cistos de Giardia spp. 

e oocistos de Cryptosporidium spp. 

O Método 1623.1 (USEPA, 2012) é a versão mais atualizada do método de detecção 

de protozoários patogênicos criado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. 

Ele é  reconhecido e adotado em diversos países, além de apresentar diversas vantagens e 

melhor desempenho em recuperação dos protozoários Giardia spp. e Cryptosporidium spp. 
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quando comparado a outros métodos que eram comumente empregados como “ICR 

Protozoan Method for detecting Giardia cysts and Cryptosporidium oocysts in water by 

fluorescent antibody procedure”, ou o método da precipitação química ou floculação em 

carbonato de cálcio (HSU et al., 2001; FRANCO et al., 2012). Contudo, ainda há dificuldades 

para sua implantação e prática, assim como limitações em função da qualidade da matriz em 

estudo.  

Na Tabela 3.1 estão apresentadas algumas das principais limitações dos métodos de 

detecção de protozoários, incluindo o Método 1623 (USEPA, 2005) versão anterior ao 

Método 1623.1, de acordo com Franco et al. (2012).  

 

Tabela 3.1: Limitações do métodos de detecção de protozoários. 

Fatores limitantes 

Custos elevados de materiais e equipamentos; necessidade de insumos 

importados 

Requerimento de recursos humanos especializados 

Variabilidade dos resultados  

Baixa eficiência de recuperação, na faixa de 1% a 50%  

Composição físico-química da amostra pode influenciar na eficiência de 

recuperação do método 

Não identifica espécie, baseado apenas na presença-ausência; além de não 

fornecer informações sobre infecciosidade dos organismos detectados 

         Fonte: Franco et al., 2012. 

 

Os métodos de detecção de protozoários são um desafio, sendo ainda necessário o 

constante estudo do comportamento de diferentes matrizes diante dos métodos, e a introdução 

de modificações que melhorem seus desempenhos. De acordo com o Método 1623.1 

(USEPA, 2012), há a possibilidade de modificações em suas etapas, desde que as 

porcentagens de recuperação estejam dentro dos critérios de aceitação estabelecidos por ele. 

A seguir, serão apresentados estudos que utilizaram o método proposto pela USEPA 

para identificação dos protozoários, concomitantes aos resultados referentes à interferência 

individual de diversos fatores como turbidez, pH, presença de ferro, na eficiência do método.  
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3.3.1 – Turbidez 

O Método 1623.1 (USEPA, 2012) indica que turbidez causada por compostos 

orgânicos e inorgânicos pode interferir na concentração, separação e identificação de 

Cryptosporidium spp. e Giardia spp.. Mas, apesar de considerado um forte interferente, a 

presença dos (oo)cistos tem sido frequentemente associada à turbidez de amostras de água 

assim como de esgoto, devido à facilidade de aderência dos parasitos aos compostos 

orgânicos e inorgânicos (ATHERHOLT et al, 1998; MEDEMA et al., 1998; KHANUM et al. 

2011). 

A interferência da turbidez na recuperação de (oo)cistos ou a associação dessa variável 

à presença dos mesmos  é assunto pouco compreendido e, ainda se nota uma ausência de 

consenso entre os pesquisadores (CANTUSIO NETO, 2008). 

McCuin et al. (2001) verificaram a variabilidade de recuperação de (oo)cistos por 

separação imunomagnética (IMS) em 3 matrizes de água (A, B e C), sendo que todas as 3 

matrizes foram analisadas para diferentes valores de turbidez (50, 500 e 5000 uT). Os 

resultados indicaram, para as matrizes A e B, pouca redução na recuperação de oocistos de 

Cryptosporidium parvum com o aumento da turbidez de 50 para 500 uT, porém para a matriz 

C houve melhores valores de recuperação para cistos de Giardia duodenalis com o  constante 

aumento da turbidez (55,9±4,6% em 50 uT, 62,7±6.8% em 500 uT e 70,7 ± 6,3% em 5000 

uT). 

Em contraste, Campbell e Smith (1997) ao usarem IMS detectaram melhores índices 

de recuperação de oocistos, de 47,6% ±10,4%, para amostras de água com menor turbidez (40 

a 60 uT), quando comparadas a amostras com 600 uT em que houve uma queda na média de 

recuperação para 29,0%  e maior desvio padrão (± 34,0%). 

Enquanto pesquisadores revelaram que há correlação positiva entre turbidez e os 

índices de recuperação de (oo)cistos (DiGiorgio et al., 2002; CHANG et al., 2007), Francy et 

al. (2004) encontraram significativa correlação negativa para amostras de baixo a moderado 

nível de turbidez, e ainda relataram que para amostras com turbidez superior a 100 uT e 

sólidos suspensos superior a 100 mg/L obtiveram as menores médias de recuperação (inferior 

a 20%). 

Feng et al. (2003) utilizando o Método 1622, mostraram através de testes estatísticos 

que amostras de água provenientes de um reservatório natural com valores de turbidez 

variando de 1,8 a 40 uT conduziram a melhores médias de recuperações de oocistos (24,9 a 

85%) do que amostra de água de torneira apresentando turbidez de 0,2 uT (média de 14,4%).  
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As melhores recuperações foram obtidas para amostras do reservatório com turbidez de 1,8 a 

5 uT, com maior recuperação para turbidez igual a 5 uT. Os autores concluem que há uma 

faixa ótima de turbidez que promove aumento na recuperação de oocistos, provavelmente 

porque os oocistos se aderem às partículas em suspensão, tornando mais fácil sua captura. 

3.3.2 – Tamanho das partículas 

Feng et al. (2003) adicionaram partículas de sílica à água da torneira para analisarem o 

efeito de quatro faixas de tamanho de partículas em suspensão na recuperação de oocistos.  

Em amostras com partículas de 5 a 63 µm foram alcançadas recuperações significativamente 

maiores do que as obtidas com água da torneira sem sílica, porém para partículas com 

tamanho superior a 63 µm não foram verificadas diferenças estatisticamente expressivas. 

Além do tamanho, os autores confirmaram que a concentração das partículas em suspensão 

também afetou o método de detecção. 

 Os resultados obtidos por Krometis et al. (2009) mostraram que a média de 

recuperação de (oo)cistos se reduziu com o aumento do número de partículas em suspensão, 

além disso, a diminuição da recuperação de Giardia spp. estava correlacionada com o 

aumento da concentração de partículas com tamanho de 2 a 30 µm. A recuperação de 

Cryptosporidium spp. foi prejudicada com o aumento de partículas com diâmetro de 2 a 10 

µm. Krometis et al. (2009)  sugeriram que a recuperação de Cryptosporidium spp. é 

negativamente impactada por partículas menores, que são geralmente predominantemente 

inorgânicas, enquanto Giardia spp. é afetada por uma faixa maior de partículas de diferentes 

tipos e tamanhos. 

3.3.3 – pH 

Pesquisadores questionam sobre a interferência do pH fora da neutralidade, afirmando 

que baixas recuperações podem ser obtidas quando a alcalinidade ou acidez de determinadas 

amostras não são adequadamente tamponadas e corrigidas durante a etapa de IMS (etapa 

descrita no item 4.5.1.2), porém quando ajustadas e mantidas a pH 7 é possível um acréscimo 

de 26,3% na recuperação dos protozoários.  Além disso, a adição dos reagentes tampão do Kit 

IMS não garante a neutralidade com o decorrer do tempo e do procedimento IMS, por isso é 

recomendado um controle do pH mesmo após a adição dos reagentes tampão (KUHN et al., 

2002; USEPA, 2012). Uma possível explicação seria que a ausência do pH ótimo levaria a 

uma mudança na afinidade entre os anticorpos monoclonais e os (oo)cistos, levando a perdas 

na recuperação (KUHN et al., 2002).   
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  Francy et al. (2004) analisaram apenas o efeito do pH inicial da amostra sobre o 

método, diferentemente do que foi proposto por Kuhn et al.(2002), e não foi detectada 

nenhuma interferência negativa na recuperação de oocistos. Além disso, ao avaliarem possível 

correlação entre média de recuperação e alcalinidade, verificaram que não havia nenhuma 

relação entre ambas. 

3.3.4 –Variabilidade na recuperação dos (oo)cistos 

A variabilidade na recuperação de (oo)cistos pelo Método 1623 foi assunto de 

pesquisa para ONGERTH (2013), que identificou grande variabilidade na recuperação de 

Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em amostras de água provenientes de um mesmo local 

durante um curto espaço de tempo.  McCuin e Clancy (2005) também notaram significativa 

variação na recuperação de oocistos de Cryptosporidium spp. para amostras de esgoto bruto e 

tratado.  

Da mesma maneira, Krometis et al. (2009) verificaram resultados variáveis, com 

recuperações de 3 a 45% para Cryptosporidium spp., e de 0 a 74% para Giardia spp.. 

Dentro dos padrões atuais estabelecidos pela USEPA (2012) para a detecção de 

protozoários se considera aceitáveis valores de recuperação de 32% a 100 % para 

Cryptosporidium spp. e de 8 % a 100 % para Giardia spp., indicando como pode ser ampla a 

faixa de recuperação desses organismos. 

3.3.5 – Presença de materiais interferentes 

A etapa de reação por imunofluorêscencia direta (RID) prevista pelo Método 1623.1, 

cujo objetivo é a visualização e identificação dos (oo)cistos em microscópio pode ser 

prejudicada pela presença de material particulado na amostra (SARTORI, 2007), fato que 

pode dificultar a leitura e contagem dos parasitos.  

Além disso, materiais que autofluorescem, como algas, ou reagem com os anticorpos 

monoclonais da RID podem levar a resultados falsos-positivos (KOOMPAPONG et al., 2009; 

NASSER et al., 2012), interferindo na qualidade das análises e conclusões de estudos. 

Feng et al. (2003) notaram muitos oocistos  encobertos pelos sedimentos presentes nas 

amostras, resultando em uma fraca fluorescência  transmitida a partir da ligação dos corantes 

FITC (isotiocianato de fluoresceína ou em inglês fluorescein isothiocyanate)  e DAPI (4’,6-

diamidino-2-fenilindol ou em inglês 4’,6-diamidino-2-phenylindole) com os protozoários. 

Assim os pesquisadores acreditam que muitos outros oocistos provavelmente foram 



36 
 

 

totalmente encobertos pelas sujidades das amostras, impossibilitando sua visualização e 

contagem. 

 A etapa de imunofluorescência é tratada como etapa chave no monitoramento de 

Giardia spp. e Cryptosporidium spp., assim o Método 1623.1 (USEPA, 2012)  sugere a 

necessidade de pessoas altamente qualificadas para a identificação e confirmação final dos 

protozoários.  

De acordo com Cantusio Neto (2004), nessa etapa é essencial utilizar alguns 

elementos que possibilitem a confirmação das características morfológicas internas dos 

protozoários, como o uso do corante  DAPI e a visualização em contraste de fase. A utilização 

desses elementos pode evitar os resultados falsos-positivos prejudiciais à análise. 

3.3.6 – Presença de Ferro 

 O ferro é outra variável que pode limitar a eficiência do método, sendo este elemento 

comumente encontrado em águas superficiais, águas subterrâneas, e também associado ao 

esgoto bruto em concentrações de 0,5 a 20 mg.L
-1

 e ao lodo de ETE em concentrações de 

5000 a 30000 mg/kg  (YAKUB e STADTERMAN-KNAUER, 2000).  

 Yakub e Stadterman-Knauer (2000) estudaram a interferência do ferro, em diversas 

concentrações, sobre a IMS seguida de reação por imunofluorescência. Suas considerações 

iniciais sobre as causas dessa interferência eram: acidificação do meio pela hidrólise do ferro 

com formação de íons H
+
, o que prejudicaria o desempenho da etapa de IMS que requer pH 

neutro; aparição de formas insolúveis de ferro e hidróxidos que elevariam a turbidez do meio; 

interação entre ferro aquoso e alguns constituintes da parede celular de microrganismos, 

dificultando por sua vez a associação das microesferas magnetizadas aos (oo)cistos; atividade 

magnética do ferro.  

Em suma, os resultados obtidos revelaram que concentrações de ferro dissolvido 

superiores a 4 mg.L
-1

  interferiram significativamente na recuperação de oocistos de 

Cryptosporidium spp., enquanto que para Giardia spp. a recuperação foi muito prejudicada a 

partir de 100 mg.L
-1

, evidenciando a maior sensibilidade do Cryptosporidium spp. ao ferro.  

Os autores concluíram que o efeito do pH sobre a IMS-imunofluorescência não foi 

significativo, mas que a interação ferro dissolvido e superfície dos (oo)cistos é um forte 

limitante do método.   

Kuhn et al. (2002) analisaram amostras de dois rios, com concentrações de ferro de 

0,59 e 3,59 mg.L
-1

, verificando se a presença de ferro poderia afetar adversamente a 

recuperação de oocistos na etapa de IMS.  Foi observado que ao concentrar as amostras e 
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transferi-las para o tubo de lado plano para a primeira purificação do IMS, sedimentos de 

cores pretas ou de ferrugem foram atraídos pelo imã e o lado plano do tubo reto estava quase 

totalmente ocupado por essas partículas. Porém, não foi detectado efeito negativo na 

eficiência da etapa de IMS pela presença de ferro e materiais magnéticos. E ainda as amostras 

em que o ferro foi removido apresentaram menores recuperações de oocistos que aquelas que 

não foram manipuladas. 

Da mesma maneira, Francy et al. (2004) concluíram, de acordo com seus resultados, 

que a recuperação de oocistos pelo Método 1623 (USEPA, 2005) não é alterada pela presença 

de ferro dissolvido na amostra em estudo.  

O Método 1623.1 alerta sobre o prejuízo ao método causado pela presença de ferro em 

amostras complexas, e passa instruções sobre como remover materiais magnéticos das 

amostras durante a etapa de IMS.  

3.3.7 – Métodos de dissociação  

 A escolha do protocolo para dissociar os (oo)cistos das microesferas magnetizadas é 

outro fator crítico (FRANCO et al., 2012).  

Ware et al. (2003) defendem a dissociação térmica, que incorpora o aquecimento de 

(oo)cistos a 80°C por 10 minutos, ao invés da dissociação ácida. Quando comparada à 

dissociação ácida, a dissociação térmica acarretou aumento na recuperação de oocistos de 

10% para 51% em amostras ambientais de água, e ainda melhorou os resultados do teste 

confirmatório de morfologia com o corante vital DAPI, de 48% para 73%. Os autores 

acreditam que o aquecimento pode aumentar a permeabilidade da parede celular facilitando a 

confirmação pelo corante DAPI, e ainda elimina a limitação na recuperação de oocistos 

ocasionada pela variação de pH associada a dissociação ácida. 

 De acordo com o Método 1623.1 (USEPA, 2012), adição de ácido a algumas matrizes 

de água pode gerar reações químicas interferentes, prejudicando a eficiência de recuperação 

do método. 

 

3.4 – Pesquisas relacionadas  a Giardia spp. e Cryptosporidium spp. no Brasil 

Ainda não foram desenvolvidas muitas  pesquisas sobre os protozoários Giardia spp. e 

Cryptosporidium spp. no Brasil, sendo a maior parte delas concentrada nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro  (MEDEIROS, 2013). Apesar disso, 

estudos com diversas abordagens alertam sobre os problemas desses patógenos no país. 
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Franco e Cordeiro (1996), Prado et al. (2003), Mascarini e Donalísio (2006) e Teixeira 

et al. (2007) mostram em suas respectivas pesquisas que a criptosporidiose e a giardiose 

representam uma importante causa de morbidade em crianças de zero a 5 anos. Teixeira et al. 

(2007) constataram a prevalência de giardiose em 18% de crianças residentes de 29 áreas de 

assentamento em Juiz de Fora, sendo os principais fatores de risco o número de crianças 

menores de cinco anos residentes na moradia, ordem de nascimento das crianças, inexistência 

de banheiro e origem da água de consumo. 

Borges et al. (2011) levantaram dados a respeito da incidência de parasitos intestinais 

em pacientes atendidos pelo serviço público na cidade de Cumari, Goiás. Giardia duodenalis 

apresentou destaque pela elevada prevalência nos pacientes, que se manteve constante durante 

o período de pesquisa, e ainda pela elevada incidência em diferentes faixas etárias. Em média 

33,6% das 1029 amostras analisadas foram positivas para Giardia duodenalis. Os autores 

ainda ressaltam a importância desse tipo de estudo, diante da escassez de registros de 

parasitoses intestinais no país.  

Marques et al. (2005) avaliaram a prevalência de parasitos na população de Concórdia, 

Santa Catarina, e verificaram a prevalência de 15,9% para o parasito Giardia duodenalis. 

Estudos também apontam para prevalência significativa de Giardia spp. e 

Cryptosporidium spp. em animais, como cães, equinos e bezerros, e alertam sobre o potencial 

de transmissão zoonótica desses organismos (FEITOSA et al., 2004; GOMES et al., 2008; 

SILVA, 2010). 

Os recursos hídricos brasileiros também são objetos de estudo de pesquisadores, que 

reportam a ocorrência frequente e significativa dos parasitos. Cantusio Neto et al. (2010) 

monitoraram a ocorrência de protozoários no rio Atibaia na cidade de Campinas, cistos de 

Giardia spp. foram detectados em 87,5% das amostras em concentrações que variaram de 2,5 

a 120 cistos.L
-1

, e os oocistos de Cryptosporidium spp. foram encontrados com frequência 

pouco menor, cerca de 62,5%, com concentrações de 15 a 60 oocistos.L
-1

. Os resultados desse 

estudo foram associados ao despejo de esgoto sanitário não tratado no rio. 

Sato et al. (2013) conduziram estudo em águas superficiais usadas como fontes de 

abastecimento de quatro regiões urbanizadas no estado de São Paulo. Um total de 206 

amostras foram analisadas, cistos de Giardia spp. foram detectadas em  49,5% das amostras, 

apresentando concentrações entre 0,1 e 97 cistos.L
-1

, enquanto que os oocistos de 

Cryptosporidium spp. foram positivos em 9,2% das amostras, com concentrações de 0,1 a 6 

oocistos. L
-1

. Os riscos de infecção por crianças e adultos nas regiões do estudo foram 



39 
 

 
 

avaliados e considerados significativos. O despejo de esgoto foi considerado como principal 

fator dos níveis de contaminação dos recursos hídricos estudados. 

 Razzolini et al. (2010) investigaram a presença dos protozoários em águas de 

abastecimento tratadas na região sudeste do país, as concentrações de cistos de Giardia spp. 

variaram de não detectado a 0,06 cistos.L
-1

, e os oocistos Cryptosporidium spp. de não 

detectado a 0,01 oocistos.L
-1

. Apesar de as concentrações não serem elevadas, os autores 

consideraram importante o  monitoramento desses organismos em águas de abastecimento 

não tratadas e tratadas. 

 Leal (2005) procurou avaliar a ocorrência de Cryptosporidium spp. e Giardia spp. em 

dois mananciais (subsistemas Itapecerica e Pará - MG) que abastecem uma população de 

aproximadamente 200 mil pessoas, e ainda a prevalência da giardiose em uma amostra da 

população abastecida por esses mananciais. Foi notado que os mananciais estavam 

contaminados com os parasitos e as taxa de prevalência Giardia spp. observadas foram de 

3,2% e 4,1% nas pessoas residentes das áreas abastecidas pelos subsistemas Itapecerica e 

Pará, respectivamente. 

 Cantusio Neto e Franco (2002) analisaram amostras de água mineral engarrafada de 

diversas marcas, tendo em vista o crescente consumo desse produto no Brasil. Cistos de 

Giardia spp. não foram encontrados, enquanto que oocistos de Cryptosporidium spp. foram 

detectados em duas amostras em quantidades de 0,2 a 0,5 oocistos.L
-1

. Os resultados dessa 

pesquisa são de extrema importância, pois o nível de oocistos detectado já foi considerado 

suficiente para causar infecção. 

 A ocorrência de Giardia ssp. e Cryptosporidium spp. no esgoto sanitário também vem 

tomando espaço nas pesquisas, como é o caso dos estudos feitos por Heller et al. (2004), 

Cantusio Neto et al. (2006), Tonani et al. (2013), Medeiros (2013), Goulart (2013), entre 

outros. Esses estudos revelam altas quantidades dos parasitos no esgoto com frequência 

elevada, confirmando a alta prevalência dessas doenças parasitárias  no país, e o fato de o 

esgoto ser uma fonte potencial de parasitos contribuindo fortemente para contaminação 

ambiental e para riscos de infecções da população. 

3.5 – Ocorrência dos protozoários Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em esgoto bruto e 

tratado 

No Brasil, não são muitos os estudos que relatam a presença de Giardia spp. e 

Cryptosporidium spp. em afluentes, efluentes e lodo de estações de tratamento de esgoto 

(ETEs), assim como a remoção e inativação desses protozoários pelos mais diversos 
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processos de tratamento de esgoto (CUTOLO e ROCHA, 2000; FARIAS et al., 2002; 

HELLER et al., 2004; IACOVSKI et al., 2004; SANTOS et al., 2004; CANTUSIO NETO et 

al., 2006; BONATI, 2007; MEDEIROS, 2013). 

A concentração de microrganismos patogênicos existente no esgoto bruto ou tratado 

pode ser muito elevada, o que representa riscos de contaminação das águas e riscos à saúde 

das populações à jusante que fazem algum tipo de uso dessas águas (LIM et al., 2007; 

KISTEMANN et al., 2008). Na Tabela 3.2 estão expostas as concentrações de (oo)cistos no 

esgoto bruto e tratado segundo diferentes estudos. 

 

Tabela 3.2: Concentração média de (oo)cistos no esgoto bruto e tratado de ETEs. 

Esgoto Bruto  

(oo)cistos/L 

Esgoto Tratado  

(oo)cistos/L 

Local Referência 

Bibliográfica 
Giardia Cryptosporidium Giardia Cryptosporidium   

1540 26 349 10 Canadá Payment et 

al., 2001 

1903 200 500 100 Noruega Robertson et 

al., 2006 

1519 18,8 588 12,2 Espanha Castro-

Hermida et 

al., 2010 

1818 26 8 7 África do 

Sul 
Dungeni e 

Momba, 

2010 

4131 NR 1566 NR Alemanha Ajonina et 

al., 2013 

218 48 4,4 1,7 Alemanha Gallas-

Lindemann et 

al., 2013 

70000 510 1000 33 Brasil Medeiros, 

2013 

      Nota: NR: Não realizado. 

 

Os dados relatados na Tabela 3.2, referentes à ocorrência de cistos e oocistos no 

esgoto em diversos países, revelam que são patógenos de distribuição mundial. Sua alta 

concentração no esgoto bruto pode refletir as condições de saúde da população com relação à 

prevalência das doenças giardiose e criptosporidiose (ROBERTSON et al., 2006; AJONINA 

et al., 2013). Além disso, os altos índices de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. no esgoto 

tratado retratam o despreparo das estações de tratamento de esgoto  na remoção desses 

patógenos antes de sua disposição final.  
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A variabilidade das concentrações desses protozoários no esgoto nos diferentes locais 

de estudo, também observada na Tabela 3.2, pode ser explicada pela sazonalidade dos 

parasitos, distribuição geográfica, condições de saneamento, condições socioeconômicas do 

local, grande variabilidade dos resultados gerados pelos diferentes métodos de detecção e 

identificação de protozoários e ainda de seus índices de recuperação (SMITH e GRIMASON, 

2003; CASTRO-HERMIDA et al., 2008; ONGERTH, 2013). 

 

3.6 – Remoção dos protozoários  Giardia spp. e Cryptosporidium spp. por processos de 

tratamento de esgoto. 

Controlar os agentes etiológicos encontrados no esgoto sanitário por processos de 

tratamento é essencial para limitar sua dispersão e transmissão, e é decisivo na manutenção da 

segurança à saúde pública (PLUTZER et al., 2010). 

Segundo Plutzer et al. (2010), o tratamento efetivo do esgoto é decisivo na prevenção 

contra infecções por Giardia spp., devido à proteção das fontes hídricas contra a 

contaminação dentro do conceito de "barreiras múltiplas". 

Dessa maneira, é necessário amplo conhecimento sobre a origem e dispersão dos 

patógenos Giardia spp. e Cryptosporidium spp. pelo ambiente, assim como sobre os 

mecanismos pelo qual os processos de tratamento de esgoto controlam e removem os 

patógenos, e ainda incentivos ao desenvolvimento de pesquisas que visem o aprimoramento 

desses processos buscando maiores eficiências de remoção e inativação (ROSE et al., 1996; 

CASTRO-HERMIDA et al., 2010).   

Na Tabela 3.3 estão apresentados dados relativos a eficiência de diversos processos de 

tratamento de esgoto na remoção de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium 

spp.:



42 
 

 

Tabela 3.3: Remoção de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. por processos de tratamento de esgoto sanitário. 

Tratamento Escala Remoção média em log ou % Observações Referência 

Bibliográfica 

  Giardia spp.  Cryptosporidium spp.     

Filtro rápido de 

areia 

Plena 99% 97,9% O tratamento completo era composto por tratamento 

preliminar seguido de lodo ativado, filtração e cloração 

(com tempo de contato de 16 a 24 horas), e obteve-se 

eficiência de remoção de 99,993% (4,14 log) para 

Giardia e 99,95% (3,27 log) para Cryptosporidium. 

Rose et al. 

(1996) 

Floculação-

Sedimentação  

Plena 76% 27% Oocistos não foram detectados em muitas amostras, 

sendo que a eficiência do método de recuperação desses 

organismos foi de apenas 10%; alta variabilidade no 

número de (oo)cistos/L encontrados tanto no esgoto 

bruto como no efluente tratado. 

Payment et al. 

(2001) 

Oxidação com 

O2- sedimentação 

 

Lodo ativado-

sedimentação-

cloração 

 

Lodo ativado-

sedimentação-

filtração-ácido 

peracético 

Plena 

 

 

94,5% 

 

 

96% 

 

 

 

98,4% 

 

NC 

 

 

NC 

 

 

 

NC 

A detecção de Cryptosporidium spp. foi rara, assim não 

foi avaliada sua remoção pelos respectivos processos de 

tratamento; resultados indicam que a prevalência de 

giardiose é maior que a de criptosporidiose; ao analisar 

apenas o tratamento secundário, concluiu-se que a 

oxidação com O2 seguida de sedimentação foi mais 

eficiente quando comparado ao lodo ativado seguido de 

sedimentação.   

Cacciò et al. 

(2003) 

 

Lodo ativado Plena 98,9% 99,7% Oocistos detectados em apenas 6,4% das amostras 

analisadas e em baixas concentrações; dificuldades no 

método de detecção de protozoários; necessidade de 

pós-tratamento. 

Cantusio Neto et 

al., (2006) 

Tabela 3.3 (Continuação): Remoção de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. por processos de tratamento de esgoto sanitário. 

 
Nota: NC: não calculado. 
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Tabela 3.3 (Continuação): Remoção de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. por processos de tratamento de esgoto sanitário. 

Tratamento Escala Remoção média em log ou % Observações Referência 

Bibliográfica 

  Giardia spp.  Cryptosporidium spp.     

Ultra-filtração em 

membrana 

Piloto 100% NC Para alimentação do reator de ultrafiltração foi 

utilizado efluente de lodo ativado; resultados 

referentes à remoção de oocistos de Cryptosporidium 

spp. foram limitados pela não detecção dos mesmos no 

esgoto afluente e tratado; ultra-filtração em membrana 

é um tratamento potencial na remoção de cistos de 

Giardia spp. com necessidade de constante 

monitoramento. 

Lonigro et al. 

(2006) 

Lagoa aerada-

sedimentação 

 

Aeração 

estendida com 

O2-sedimentação 

Plena 93% 

 

 

96% 

33% 

 

 

73% 

Oocistos detectados em apenas 35,4% das amostras 

analisadas e em baixas concentrações, diferentemente 

do que ocorreu com os cistos de Giardia spp.; a alta 

prevalência de infecções por giardiose na Malásia 

estava em concordância com os resultados 

encontrados. 

Lim et al. (2007) 

Sedimentação-

lodo ativado-

filtro de areia 

Plena 99,97% NR Os processos de sedimentação e os filtros de areia 

tiveram o melhor desempenho na remoção dos 

patógenos. Porém as altas concentrações de cistos 

ainda detectadas nos efluentes foram consideradas uma 

ameaça de contaminação dos corpos receptores. 

Kistemann et al. 

(2008) 

Wetland Piloto 0,08 a 1,58 

log 

0,25 a 1,58 log Oocistos de Cryptosporidium spp. foram encontrados 

esporadicamente nas amostras afluentes e tratadas; o 

processo de filtração promovida pelas wetlands pode 

ter sido o principal meio de remoção dos protozoários; 

o método de detecção de protozoários adotado 

apresentou baixos resultados de recuperação. 

Redder et al. 

(2010) 

 

Tabela 3.3 (Continuação): Remoção de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. por processos de tratamento de esgoto sanitário. 
Nota: NC: não calculado; NR: não realizado. 
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Tabela 3.3 (Continuação): Remoção de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. por processos de tratamento de esgoto sanitário. 

Tratamento Escala Remoção média em log ou % Observações Referência 

Bibliográfica 

  Giardia spp.  Cryptosporidium spp.     

Floculação-

sedimentação 

 

Filtro de areia 

 

Lodo ativado 

 

Ultra-filtração em 

membrana 

 

Valo de Oxidação 

 

Anaeróbio-

anóxico-aeróbio 

Plena 0,73 log 

 

 

0,89 log 

 

1,68 log 

 

2,4 log 

 

 

2,17 log 

 

2,04 log 

 

0,77 log 

 

 

0,92 log 

 

1,52 log 

 

1,84 log 

 

 

2,70 log 

 

1,79 log 

O valo de oxidação pode ter proporcionado bons 

resultados de eficiência de remoção dos patógenos 

pelo elevado tempo de detenção hidráulica; o melhor 

desempenho de remoção foi para a ultra-filtração 

precedida de processos anaeróbio-anóxico-aeróbio, 

com remoção global de 3,63 log para Cryptosporidium 

spp. e 4,44 log para Giardia spp.. 

Fu et al. (2010) 

Lagoas de 

estabilização: 

anaeróbia-

facultativa-

maturação 

Plena 98% 96% A lagoa anaeróbia teve melhor desempenho individual 

na remoção dos protozoários; no efluente final oocistos 

de Cryptosporidium  spp. e cistos de Giardia spp. 

foram detectados em  50% e 73% das amostras, 

respectivamente; houve variação sazonal para remoção 

de cistos de Giardia spp. 

Reinoso et al. 

(2011) 
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Tabela 3.3 (Continuação): Remoção de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. por processos de tratamento de esgoto sanitário. 

Tratamento Escala Remoção média em log ou % Observações Referência 

Bibliográfica 

  Giardia spp.  Cryptosporidium spp.     

UASB 

 

Lodos Ativados 

 

Filtro de areia 

Piloto 0,36 log 

 

0,68 log 

 

3 log 

NC 

 

NC 

 

2,49 log 

Cistos de Giardia spp. foram mais frequentemente 

encontrados que os oocistos de Cryptosporidiu spp.. O 

sistema UASB e lodos ativados não apresentou altas 

índices de remoção dos protozoários, enquanto que o 

filtro de areia apresentou melhora significativa na 

qualidade do efluente, não sendo encontrado (oo)cistos 

nas amostras do filtro. 

Medeiros (2013) 

Filtração lenta em 

areia 

Piloto 98,33% 98,46% Foi concluído que o filtro lento em areia é uma 

alternativa mais eficiente que o filtro rápido de areia, 

de maneira que assegurou uma boa qualidade de 

efluente em termos de remoção dos protozoários. E o 

efluente desse sistema foi considerado passível de ser 

usado na irrigação de culturas do país onde se realizou 

o estudo. 

Okojokwu et al. 

(2014) 

Filtros biológicos 

 

Lodos Ativados 

Plena 40% 

 

20% 

NR 

 

NR 

A remoção de cistos pelos sistemas de tratamento 

foram baixas, o que demanda estudos em processos 

mais eficientes que melhorem a qualidade dos 

efluentes antes de sua disposição no ambiente, tendo 

em vista os riscos de surtos na população. Em algumas 

situações foram detectados mais cistos nos efluentes 

do que nos afluentes, os autores mencionaram a 

possibilidade de maior eficiência do método de 

recuperação dos protozoários nas amostras de 

efluentes tratados.  

Samie e Ntekele 

(2014) 

  
Nota: NC: não calculado; NR: não realizado. 
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Para comparar com maior confiabilidade diferentes estudos relacionados aos 

tratamentos de remoção de (oo)cistos, é importante analisar as técnicas de amostragem, os 

parâmetros operacionais dos processos de tratamento, além dos métodos de detecção de 

protozoários, pois tais fatores podem variar e algumas técnicas podem ser mais eficientes que 

outras (ROBERTSON et al., 1999). 

É essencial dispor de informações com relação à eficiência dos métodos de 

recuperação de protozoários para permitir avaliar, por exemplo, se baixas concentrações de 

(oo)cistos detectadas em efluentes tratados realmente representam a verdadeira condição de 

desempenho de estações de tratamento (ROBERTSON et al., 1999; PAYMENT et al., 2001). 

Baixos índices de recuperação podem levar a falsa ideia de que determinado tratamento é 

eficiente na remoção dos parasitos. 

 

3.7 – Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em lodo de ETE 

O lodo proveniente de estações de tratamento de esgoto é uma fonte de contaminação 

por patógenos, como os protozoários Giardia spp. e Cryptosporidium spp. (RIMHANEN-

FINNE et al., 2004; CHENG et al., 2009).  

O principal destino do lodo de esgoto é o uso na agricultura (MEDEIROS, 2013), e 

quando utilizado para fertilização de terras ou de pastagens pode permitir a contaminação de 

aquíferos rasos e alimentos, a transmissão zoonótica, e ainda a contaminação de recursos 

hídricos superficiais, muitas vezes utilizados para captação de água de abastecimento. Além 

disso, a ocorrência de eventos de escoamento de águas pluviais em solos contaminados 

durante precipitações facilita ainda mais a circulação dos (oo)cistos no meio ambiente e a 

infecção de humanos (GRACZYK et al., 2008; RIMHANEN-FINNE et al., 2004). 

Ainda assim, o interesse pelo uso agrícola do lodo de esgoto vem crescendo 

mundialmente por razões econômicas e ambientais (CHAURET et al., 1999; IACOVSKI et 

al, 2004; BONATTI e FRANCO, 2014). No que diz respeito ao Brasil, a situação é 

preocupante, tendo em vista que a legislação brasileira não prevê nenhum tipo de restrição 

quanto à presença dos parasitos Giardia spp. e Cryptosporidium spp. no lodo de esgoto que 

será destinado à aplicação na agricultura. Além disso, há uma falta de dados no Brasil sobre a 

presença desses protozoários no lodo (BONATTI e FRANCO, 2014), dificultando o 

esclarecimento da situação do país nesse quesito e também o trabalho dos órgãos 

governamentais competentes na elaboração de diretrizes para o reuso seguro desse 

subproduto.  
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 Estudo conduzido por Westrell et al. (2004) revelou  aumento anual de até 25% em 

doenças por criptosporidiose em uma comunidade que consumia produtos de terras 

agriculturáveis onde lodo de esgoto era aplicado.  

 Udeh et al. (2003) investigaram sobre a taxa de inativação de oocistos de 

Cryptosporidium  spp. após a mistura do lodo ao solo. A inativação dos oocistos foi avaliada 

através de testes de viabilidade com o corante Azul Trypan. Foi concluído que a taxa de 

inativação foi lenta até os primeiros 45 dias, após isto houve inativação de até 25% dos 

oocistos. Os autores mencionaram a hipótese de que componentes intrínsecos da mistura 

lodo-solo podem ser os principais fatores para essa inativação, e descartaram a influência de 

fatores como desidratação e temperatura. 

 Bonatti e Franco (2014) realizaram estudo com leiras de lodo de ETE expostas à luz 

solar. Foi observado, por microscopia eletrônica de varredura, que cistos de Giardia spp. 

sofreram mudanças morfológicas mínimas ao serem expostos aos raios solares por 45 dias, 

sugerindo que esses organismos são extremamente resistentes nessas condições ambientais 

adversas.  

Para que o reuso do lodo seja realizado de maneira segura deve haver inativação dos 

patógenos em níveis que não exponham a saúde pública a riscos de infecção  (IACOVSKI et 

al, 2004; RIMHANEN-FINNE et al. 2004; WESTRELL et al., 2004). 

São poucos os estudos sobre tratamentos de lodo que conduzam à inativação eficiente 

de cistos de Giardia ssp. e oocistos de Cryptosporidium spp. Whitmore e Robertson (1995) 

revelaram que a pasteurização do lodo promoveu a inativação de oocistos quando expostos a 

uma temperatura 55°C por 2 horas. Graczyk et al. (2008) afirmam que tratamento com ultra-

som e micro-ondas, e estabilização com cal higienizam o lodo eficientemente em termos 

desses parasitos.  

Rimhanen-Finne et al. (2004) afirmam que a compostagem podem ser eficiente na 

inativação de (oo)cistos desde que uma temperatura suficientemente elevada seja alcançada, 

para isso as leiras devem ser continuamente revolvidas e a temperatura monitorada. 

  Na maioria dos estudos, a avaliação da viabilidade/infecciosidade dos (oo)cistos não é 

realizada ou é inconclusiva (SIDHU e TOZE, 2009), o que se torna um problema para a 

avaliação consistente dos diversos tipos de tratamento de lodo na inativação dos organismos. 

  A determinação de microrganismos indicadores para os parasitos Giardia e 

Cryptosporidium no lodo é  extremamente difícil e portanto, deve ser mais explorada por 

pesquisadores. Rimhanen-Finne et al. (2004), por exemplo, não encontraram correlação entre 
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microrganismos indicadores (Escherichia coli, Clostridium perfringens e enterococos) e os 

(oo)cistos no lodo de esgoto, e então indicaram que a análise direta dos parasitos é o melhor 

caminho para confirmar sua presença nesse resíduo.  

O lodo é um matriz complexa, e os métodos de detecção de (oo)cistos já testados nesse 

subproduto ainda não apresentam altas taxas de recuperação (MASSANET-NICOLAU, 2003; 

IACOVSKI et al., 2004; MCCUIN e CLANCY, 2005). Segundo Massanet-Nicolau (2003), o 

contato entre (oo)cistos e o lodo pode resultar em uma rápida aderência dos parasitos às 

partículas, o que dificulta a recuperação e detecção desses organismos.   

Além disso, interpretação e comparação dos dados da literatura sobre protozoários 

patogênicos no lodo é difícil devido a inconsistências nos diferentes procedimentos de 

amostragem, concentração e recuperação, levando assim à necessidade do desenvolvimento 

de metodologia padronizada para este fim (LEPEUPLE et al., 2004; SIDHU e TOZE, 2009). 

Para Bonatti e Franco (2014) a diferença significativa entre resultados de estudos 

relacionados com a presença dos parasitos no lodo pode ser explicada pela prevalência da 

doença nos locais investigados, e ainda características individuais de cada matriz de lodo. 

Na Tabela 3.4 estão expostos estudos sobre a presenças dos parasitos Giardia ssp. e 

Cryptosporidium spp. em lodo provenientes de ETEs, as metodologias utilizadas, os dados de 

concentração dos organismos, e algumas considerações dos pesquisadores.  

A partir da Tabela 3.4 ainda é possível observar aspectos relevantes como falta de 

consenso nos métodos de análise, diferentes tipos de lodo em estudo, diferentes unidades 

utilizadas para expressar as concentrações, e como mencionado, aspectos como esses podem 

dificultar a comparação de dados e o alcance de conclusões mais sólidas sobre o assunto.  
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Tabela 3.4: Ocorrência de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em lodo de ETEs e  métodos de análise. 

Tipo das Amostras de Lodo Concentração Média 

(Unidade) 

Resumo do 

Método de 

Detecção 

Observações relevantes Referência 

Bibliográfica 

 Giardia Cryptosporidium    

Lodo bruto NR 1 a 4  

(oocistos.g
-1

) 

Homogeneização 

das amostras com 

solução tampão; 

concentração das 

amostras por 

sedimentação; 

purificação com 

IMS; detecção 

por RID 

O método de recuperação de 

oocistos foi considerado 

eficiente (39,96%). As 

quantidades de lodo testadas 

(1, 2 e 3 gramas) para detecção 

de oocistos demonstraram 

forte influencia na eficiência 

de recuperação do método, 

sendo 1 grama a quantidade 

mais adequada.  

Iacovski et al. 

(2004) 

Lodo tratado com cal  0,6 

(cistos.450mg
-1

) 

0,2 

(cistos.450mg
-1

) 

Detecção por RID Os organismos E. coli, C. 

perfringens e enterococos não 

se mostraram como bons 

microrganismos indicadores de 

protozoários nas amostras de 

lodo tratado. 

Rimhanen-

Finne et al. 

(2004) 

Lodo desidratado e estabilizado 

biologicamente 

43 

(cistos.kg
-1

) 

110 

(oocistos.kg
-1

) 

Homogeneização 

das amostras de 

lodo com água; 

concentração por 

sedimentação/ 

centrifugação; 

detecção por RID  

A concentração de parasitos no 

lodo foi considerada baixa, 

porém os (oo)cistos detectados 

eram viáveis, assim a 

disposição inadequada desse 

resíduo representaria riscos à 

saúde pública 

Graczyk et al. 

(2007) 

Nota: NR: Não realizado.
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Tabela 3.4 (Continuação): Ocorrência de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em lodo de ETEs e  métodos de análise. 

Tipo das Amostras de Lodo Concentração Média 

(Unidade) 

Resumo do 

Método de 

Detecção 

Observações relevantes Referência 

Bibliográfica 

 Giardia Cryptosporidium    

Lodo desidratado NR 7,6 x 10
2 

(oocistos.10g
-1

)
 

Homogeneização 

das amostras de 

lodo com solução 

de eluição; 

remoção de 

partículas 

grosseiras por 

peneiramento; 

centrifugação; 

detecção por RID 

Foi investigada a redução dos 

parasitos do lodo desidratado 

por compostagem termofílica, 

e observou-se uma redução 

significativa no número de 

oocistos, para uma média de 

2,3 oocistos.10g
-1

. Os esporos 

de clostrídios sulfito redutores 

foram considerados bons 

indicadores de oocistos. 

Guzman et al., 

(2007) 

Lodo desidratado e digerido 

biologicamente 

 

 

27,27 

(cistos.g
-1

) 

13,47 

(oocistos.g
-1

) 

Purificação das 

amostras de lodo 

(1,5g) por 

flutuação com 

fenol-sacarose; 

Detecção por RID 

O estudo mostrou que o lodo 

continha altas quantidades de 

(oo)cistos viáveis, e que 

tratamentos por ultra-som e 

micro-ondas, e estabilização 

com cal são eficientes para 

higienização do lodo.   

Graczyk et al. 

(2008) 

Lodo proveniente de tratamento 

primário 

9 

(cistos.g
-1

) 

20 

(oocistos.g
-1

) 

Diluição das 

amostras com 

água destilada; 

concentração por 

sedimentação/ 

centrifugação; 

detecção por RID 

Lodo é uma fonte de parasitos, 

levando a necessidade de se 

pesquisar tratamentos que 

eliminem os patógenos do lodo 

antes da disposição final ou 

uso na agricultura. 

Cheng et al. 

(2009) 

Nota: NR: Não realizado.
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Tabela 3.4 (Continuação): Ocorrência de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em lodo de ETEs e  métodos de análise. 

Tipo das Amostras de Lodo Concentração Média 

(Unidade) 

Resumo do 

Método de 

Detecção 

Observações relevantes Referência 

Bibliográfica 

 Giardia Cryptosporidium    

Diferentes tipos de lodo 

provenientes de tratamentos 

por desidratação, leitos de 

secagem, digestão anaeróbia 

ND 1 

(oocistos.2g
-1

) 

10 mL de amostra 

de lodo foram 

processados 

diretamente por 

IMS seguido de 

detecção por RID 

Não foram detectados cistos 

nas amostras, e oocistos foram 

detectados em apenas 1 das 5 

amostras analisadas.  

Khouja et al. 

(2010) 

Lodo proveniente de sistemas de 

lodos ativados 

3,2 x 10
4 

(cistos.g
-1

) 

9,94 x 10
2 

(oocistos.g
-1

) 

Tripla-

centrifugação; 

detecção por RID 

A maioria dos (oo)cistos se 

encontravam viáveis. Diante 

disso e das altas concentrações 

o autor revela sua preocupação 

quanto à utilização do lodo de 

esgoto sem o devido 

tratamento com vistas aos 

riscos que a saúde publica 

pode ser exposta  

Medeiros, 2013 

Lodo bruto e tratado por 

compostagem 

6 x 10
2
 

(cistos.g
-1

) 

50 

(oocistos.g
-1

) 

Homogeneização 

das amostras de 

lodo com solução 

de eluição; 

detecção por RID 

Houve dificuldades na 

detecção de (oo)cistos no lodo. 

Os fatores temperatura, pH e 

força iônica influenciaram na 

eficiência do método de 

recuperação dos organismos  

Bonatti e 

Franco (2014) 

Nota: ND: Não detectado 
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4 – MATERIALE MÉTODOS 

4.1 – Descrição da área de estudo – ETE Monjolinho 

A Estação de Tratamento de Esgoto de São Carlos/SP – ETE Monjolinho está 

localizada no antigo sítio Santa Adelaide, situado na estrada municipal Cônego Washington 

José Pêra. 

Atualmente a ETE Monjolinho trata 85% de todo esgoto da cidade de São Carlos, 

sendo este predominantemente doméstico. Atualmente o esgoto chega por gravidade à 

estação, e apresenta vazão média diária de 650L.s
-1

 e máxima de aproximadamente 900L.s
-1

.  

A tecnologia empregada envolve tratamento biológico anaeróbio associado ao físico-

químico. O sistema de tratamento abrange gradeamento (grosseiro e fino), desarenador aerado 

para remoção de areia e gordura, seguido de reatores UASB, processo de flotação por ar 

dissolvido (FAD), processo de desinfecção com radiação ultravioleta, e por fim pós-aeração 

(escada hidráulica). Porém, a etapa de desinfecção não era objetivo de estudo para essa 

pesquisa e, portanto, não fez parte do plano de amostragem e análises, assim neste trabalho 

entende-se por efluente final tratado como efluente após a unidade de flotação, e remoção 

global como o efeito conjunto apenas dos processos de tratamento preliminar, tratamento 

biológico em reator UAB e tratamento por flotação por ar dissolvido. 

Na figura 4.1 está ilustrado o fluxograma geral da ETE-Monjolinho com os 6 pontos 

de coleta em destaque. 
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Figura 4.1: Fluxograma geral da ETE-Monjolinho.(Fonte: Modificado de Fagundes, 2010). 
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 Nas figuras 4.2 e 4.3 são apresentadas fotos aéreas atuais da ETE em estudo, 

mostrando as principais unidades de tratamento.  

 

 

Figura 4.2: Tratamento biológico anaeróbio por reatores UASB (vista aérea) 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Unidade de tratamento por flotação por ar dissolvido (vista aérea). 

 

Vale mencionar que o tempo de detenção hidráulica dos reatores UASB e flotador por 

ar dissolvido é em torno de 6 a 8 horas e 1,5 a 2 horas, respectivamente. 

No sistema de flotação por ar dissolvido ocorre a recirculação pressurizada (a uma 

pressão de 4,5 Bar) de cerca de 15%  do efluente clarificado. Para a coagulação do efluente 

são utilizados os produtos cloreto de polialumínio e polímero catiônico, e a mistura do 

coagulante  com o efluente é realizada com gradiente médio de velocidade de 800 s
-1

 e tempo 

de mistura rápida de 10 segundos, enquanto que para o polímero o gradiente médio de 

velocidade é de 400 s
-1

 e o tempo de mistura de 10 segundos. Para a floculação do efluente 

emprega-se gradiente de médio de velocidade de 60 s
-1 

e tempo de floculação de 20 minutos. 

Quantos aos efluentes tratados, esses são despejados no córrego Monjolinho, sendo 

que os usos de água a jusante do ponto de descarga são predominantemente agrícolas. 

Legenda: 

I – Mistura rápida; II – Floculação; III e IV –Flotadores; V – Casa de compressores; VI – 3câmaras 

de saturação. 
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Os materiais retidos no gradeamento e na desarenação são encaminhados para aterro 

sanitário. O lodo excedente dos reatores UASB e o lodo produzido pelo sistema de flotação 

são desaguados por processo mecânico a partir do emprego de centrífugas, e então 

encaminhados para aterro sanitário. Estima-se que cerca de 50 toneladas desse subproduto são 

encaminhados para aterro sanitário, diariamente. 

 

4.2 – Amostragem na ETE - Monjolinho 

 A amostragem na ETE-Monjolinho foi realizada com 2 objetivos principais: 

monitoramento da estação quanto às variáveis físico-químicas, microbiológicas e 

parasitológicas; e avaliação da variabilidade das concentrações de (oo)cistos no esgoto bruto 

em 3 diferentes trimestres do ano que compreenderam os meses de Janeiro a Setembro. 

 Foram feitas 8 coletas de monitoramento nos meses de Janeiro a Agosto, sempre por 

volta das 9 horas da manhã, e nos seguintes pontos da ETE: esgoto bruto após gradeamento 

grosseiro e fino (PI); efluente do tratamento preliminar (PII); efluente dos reatores UASB 

(PIII); lodo do reator UASB (PIV); efluente do sistema FAD (PV); lodo do sistema FAD 

(PVI); assim eram 6 amostras por coleta conforme explicitado na Figura 4.1. Porém, para o 

esgoto bruto foi realizada uma coleta a mais (início do mês de Setembro), totalizando 9 

amostras desse efluente. 

O lodo do reator UASB foi coletado a partir de suas tubulações de amostragem em 

diferentes profundidades, formando uma amostra composta. O lodo do flotador foi coletado 

no tanque que recebe o lodo flotado e o lodo sedimentado (removido do fundo do flotador). 

No caso das amostras de efluentes, eram coletados volumes de 500 mL a 1,5 litro em 

cada ponto, dependendo do tipo de efluente, para realização das análises parasitológicas; 100 

mL para análises microbiológicas; 1 litro para análises físico-químicas. Para as amostras de 

lodo eram coletados cerca de 250 mL para as análises parasitológicas e 0,5 litro para análises 

físico-químicas. 

Na Tabela 4.1 estão apresentadas as variáveis físico-químicas, parasitológicas, e 

microbiológicas estudadas nos pontos de coleta.  
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Tabela 4.1: Relação das variáveis analisadas nos pontos de coleta. 

Pontos de Coleta Variável 

Esgoto Bruto Sólidos (totais, suspensos, dissolvidos);  turbidez; cor aparente 

e verdadeira; DQO total e filtrada; pH; temperatura; 

alcalinidade parcial e total; cistos de Giardia spp. e oocistos de 

Cryptosporidium spp.; E. coli; coliformes totais; Clostridium 

perfringens. 

Efluente Tratamento 

Preliminar 

Efluente UASB 

Efluente FAD 

Lodo UASB Sólidos totais; pH; temperatura; cistos de Giardia e oocistos de 

Cryptosporidium. 
Lodo FAD 

 

Os frascos contendo os volumes destinados à análise parasitológica de 

Cryptosporidium spp. e Giardia spp. foram previamente limpos, descontaminados e lavados 

com solução de eluição contendo Tween 80 a 0,1%, para garantir que os (oo)cistos não se 

aderissem à parede dos frascos. 

Imediatamente após a coleta, as diversas amostras de esgoto foram transportadas para 

o laboratório, e em condições adequadas de preservação. 

As metodologias utilizadas para cada uma das variáveis físico-químicas, 

parasitológicas e microbiológicas são descritas nos itens 4.4, 4.5 e 4.6. 

4.3 – Descrição geral dos ensaios de coagulação-floculação-flotação em Flotateste  

Foram feitos ensaios de coagulação, floculação e flotação por ar dissolvido (FAD) em 

escala de bancada (equipamento Flotateste – Figura 4.4 e Figura 4.5) com amostras do 

efluente do reator UASB da ETE-Monjolinho, a fim de se verificar o potencial desse processo 

em remover, principalmente, os protozoários patogênicos em condições controladas e 

otimizadas. O coagulante escolhido para realização dos ensaios foi o cloreto de polialumínio 

(PAC).  
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Figura 4.4: Esquema geral do Flotateste. 

Fonte: Reali, 1991. 

 

 

Figura 4.5: Flotateste utilizado nos ensaios. 
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O equipamento Flotateste foi desenvolvido por Reali (1991), e é composto por 4 vasos 

cilíndricos com capacidade útil de 2 litros, que são independentes entre si e interligados a uma 

câmara de saturação. 

Como nesse equipamento não foi possível alcançar altos gradientes de velocidade, a 

mistura rápida foi realizada no equipamento Jarteste, composto por 6 jarros em acrílico com 

capacidade de 2,3 litros. O alcance do gradiente médio de velocidade da mistura rápida 

ocorria através das hastes giratórias de cada jarro do Jarteste ajustadas por um controlador de 

rotação. 

Os efluentes coagulados eram transferidos para os vasos cilíndricos do Flotateste para 

proceder a floculação, sendo que cada vaso também possuía agitador mecânico próprio 

(hastes giratórias) com controlador de rotação para ajuste do gradiente médio de velocidade 

da floculação. 

 Para a flotação utilizou-se da câmara de saturação do Flotateste, onde ocorria, sob 

uma pressão controlada de 4,5 Bar, saturação de água com ar comprimido. No momento da 

flotação, a água saturada era enviada aos jarros do equipamento que continham o efluente 

coagulado e floculado, e então ao se reduzir a pressão a níveis próximos da pressão 

atmosférica ocorria o desprendimento do ar dissolvido da água saturada e a geração das 

microbolhas para o processo de flotação propriamente dito. A entrada da água saturada nos 

jarros de flotação era controlada por registros agulha. 

Os ensaios de flotação foram divididos em duas etapas fundamentais:  

 ETAPA 1: Realização de Ensaios Preliminares (Etapa dividida em 2 fases) 

 ETAPA 2: Realização de Ensaios de Monitoramento.  

 

Na primeira etapa dos ensaios de flotação realizaram-se ensaios preliminares para 

determinação da dosagem de coagulante e polímero, e velocidade de flotação. Vale mencionar 

que a eficiência do processo de flotação durante os ensaios preliminares foi avaliada em 

termos de remoção das variáveis de controle cor aparente e turbidez. 

Mesmo após tratamento por reator UASB, sistema que apresenta a vantagem de 

amortecimento de cargas, as características do esgoto variam muito ao longo do dia, assim os 

ensaios preliminares buscaram alcançar valores de dosagens de coagulante e de polímero, e 

velocidade de flotação mais próximos do satisfatório para o tratamento e não valores ótimos. 

As condições mais satisfatórias de dosagens e velocidade de flotação obtidas durante 

os ensaios preliminares foram fixadas para a segunda etapa dos ensaios de flotação. Nessa 
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segunda etapa foi monitorado o comportamento do processo de flotação em escala de bancada 

no pós-tratamento dos efluentes anaeróbios.  

Devido ao efeito de diluição do efluente em tratamento, ocasionado pela recirculação 

da água da câmara de saturação, os valores lidos ou medidos das variáveis de estudo durante 

as Etapas 1 e 2 foram corrigidos de acordo com a equação 4.1: 

Lreal =
Lmistura x (Vamostra+Vrecirculação)

Vamostrabruta
  (4.1) 

 

Lmistura: valor lido referente à mistura do efluente com a água de saturação 

Lreal : valor corrigido 

Vamostrabruta : volume da amostra bruta  

Vrecirculação : volume de água recirculada  

 

Para todos os ensaios realizados nas Etapas 1 e 2, os parâmetros operacionais de 

gradiente de velocidade de coagulação e de floculação, tempo de coagulação e de floculação 

foram fixados de acordo com Ariano (2009), que também investigou o tratamento de 

efluentes anaeróbios pelo processo de flotação utilizando o coagulante PAC. A taxa de 

recirculação e pressão de saturação foram baseadas nas condições operacionais da ETE-

Monjolinho.  

Os parâmetros de operação fixados durante as Etapas 1 e 2 são apresentados na Tabela 

4.2. 

Tabela 4.2: Parâmetros de operação do Flotateste fixados. 

Parâmetros Fixados 

Mistura Rápida Floculação  Recirculação Pressão de 

saturação 

 

 

Adição de 

coagulante 

 

Gmr 

(s
-1

) 

 

Tmr 

(s) 

 

Gf 

(s
-1

) 

 

Tf 

(min) 

 

R 

(%) 

 

P 

(Bar) 

800  15  

 

 

90  

 

20  

 

15 

 

4,5 

Adição de 

polímero 

 

400 15  

Nota: Gmr: Gradiente de velocidade na mistura rápida; Tmr: tempo de mistura 

rápida; Gf: Gradiente de velocidade na floculação; Tf: tempo de floculação; R: 

taxa de recirculação; P: Pressão de saturação. 
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No entanto, na Etapa 2 ainda optou-se por investigar a influência da floculação na 

remoção das variáveis de interesse. Para isso, diferentes tempos de floculação e gradientes de 

velocidade de floculação foram testados, além destes expostos na Tabela 4.2. 

A seguir será apresentada a descrição dos produtos químicos (coagulante e polímeros) 

utilizados durante os ensaios: 

 

  PAC 

Denominação: cloreto de polialúminio  

Fornecimento: líquido 

Teor de Al2O3: 10% (dado fornecido pelo fabricante) 

 

 Polímero 1 (catiônico de alta densidade de carga) 

Fornecimento: pó 

Tipo: ZETAG85 

 

 Polímero 2 (catiônico de média a alta densidade de carga) 

Fornecimento: líquido 

Teor ativo: 40% 

Tipo: RAPFLOC50  

 

 Ariano (2009) estudou o emprego do coagulante PAC associado a diferentes tipos de 

polímero no tratamento de efluente anaeróbio por flotação por ar dissolvido, e foi relatado que 

dentre os polímero catiônico, não-iônico e aniônico testados, o polímero catiônico alcançou os 

melhores resultados no tratamento. Dessa forma, para o presente estudo  foram escolhidos 

dois polímero catiônicos para os ensaios de flotação. O polímero RAPFLOC50 também é 

utilizado na ETE-Monjolinho como produto auxiliar da floculação. 

4.3.1 – ETAPA 1: Ensaios Preliminares 

 Como mencionado, os ensaios preliminares tinham como objetivo obter as dosagens 

adequadas de produtos químicos (coagulante e polímero) e velocidade de flotação mais 

satisfatória para tratamento de efluentes do reator UASB da ETE-Monjolinho em termos de 

remoção das variáveis de controle cor aparente e turbidez. A coleta do efluente sempre era 

feita no horário do meio-dia, e em volume suficiente para realização de todos os ensaios 

previstos para dia.  
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O efluente de esgoto após coletado passa a apresentar variações de suas características 

iniciais com o passar do tempo, assim, escolheu-se o horário do meio-dia para as coletas com 

o intuito de que todos os experimentos fossem feitos no período vespertino sem interrupções, 

garantindo ao máximo a manutenção das características iniciais do efluente para execução dos 

ensaios de flotação. 

A Etapa 1 foi dividida em Fase 1 e Fase 2 que serão descritas a seguir nos itens 4.3.1.1 

e 4.3.1.2. 

Para todos os ensaios da Etapa 1 foram construídas curvas de flotação a partir de 

coleta de amostras em 4 velocidades de flotação diferentes, conforme proposto por Reali 

(1991). A velocidade de flotação representa indiretamente a taxa de aplicação superficial 

(TAS) a que um flotador é submetido, com isso a velocidade de flotação vem sendo utilizada 

por diversos autores para avaliar o desempenho da FAD em função de diversas TAS, em 

escala de laboratório (ARIANO, 2009). 

 O pH de coagulação também foi medido em todos os ensaios, verificando se era 

mantido entre 6 e 9, sendo esse intervalo considerado ideal para o coagulante PAC. Não foi 

necessário estudo de correção de pH de coagulação com o intuito de otimizar o processo de 

flotação, visto que não foi observado pH de coagulação fora desse intervalo durante todos os 

ensaios. 

Além disso, previamente aos ensaios da Etapa 1 o efluente do reator UASB foi 

caracterizado em termos das variáveis cor aparente, turbidez, alcalinidade, temperatura e pH. 

O critério de avaliação para escolha das dosagens mais satisfatórias de coagulante ou 

de coagulante em conjunto com polímero se deu através dos seguintes aspectos: 

 Maiores remoções de cor aparente e turbidez, com dosagem que atingisse 

turbidez remanescente de no mínimo 2 uT; 

 Menor dosagem aplicada para alcançar o critério anterior. 

 

A turbidez significativamente baixa (2 uT) escolhida como critério de avaliação foi 

assim determinada para verificar a potencialidade do processo de flotação em remover as 

variáveis de interesse, em especial os protozoários Giardia spp. e Cryptosporidium spp. 
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4.3.1.1 – Descrição da Fase 1: Variação da dosagem de coagulante 

O objetivo desta primeira fase da Etapa 1 foi analisar o comportamento do processo de 

flotação com o emprego de dosagens variadas do coagulante PAC no tratamento do efluente 

anaeróbio, buscando-se uma dosagem adequada que atendesse o critério de avaliação descrito 

anteriormente. 

Estudou-se uma ampla faixa de dosagem de coagulante: 30, 50, 70, 90, 120, 150 e 200 

mg.L
-1

, com essas dosagens expressas em miligrama da solução comercial PAC por litro de 

esgoto. Ou então, considerando o teor de 10% de Al2O3 da solução PAC, as mesmas dosagens 

podem ser expressas em 3, 5, 7, 9, 12, 15 e 20  miligramas de Al2O3  por litro de esgoto. 

 Para cada dosagem de coagulante foram coletadas amostras em diferentes tempos de 

flotação, sendo esses tempos correspondentes às diferentes velocidades de flotação (Vf) que 

estavam sendo investigadas, sendo elas: 8, 12, 16 e 20 cm.min
-1

. Todas as amostras foram 

submetidas a determinação de cor aparente e turbidez. Os procedimentos estão expostos na 

Figura 4.6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Resumos dos procedimentos realizados durante a Fase 1. 
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4.3.1.2 –  Descrição da Fase 2: Variação dos tipos e dosagens de polímero 

De posse da melhor dosagem de coagulante, a pesquisa partiu para a segunda fase que 

contemplou a fixação da dosagem de coagulante e variação da dosagem de diferentes tipos de 

polímero, conforme Figura 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Resumo dos procedimentos realizados durante a Fase 2. 

 

Assim o objetivo foi encontrar o polímero (dentre os 2 polímeros testados) mais 

apropriado e sua respectiva dosagem mais satisfatória, sendo que as dosagens testadas para 

cada polímero foram: 0,5, 1 e 2 mg.L
-1

, dosagens essas expressas em termos do teor ativo dos 

polímeros. No fim desta fase já foi possível definir o conjunto “dosagem de coagulante, tipo 

de polímero e dosagem de polímero” com maior eficiência em termos do critério de avaliação 

já descritos. 

Para cada tipo e a cada dosagem de polímero estudado também foram coletadas 

amostras em diferentes tempos de flotação correspondentes às diferentes velocidades de 

flotação (Vf) citadas anteriormente. Todas as amostras foram submetidas à determinação de 

cor aparente e turbidez. 
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Selecionada a dosagem mais eficiente para cada um dos polímeros, foi escolhido o 

polímero que apresentou as melhores remoções de cor aparente e turbidez em conjunto com a 

dosagem fixa de PAC, sempre com vistas ao critério de avaliação proposto.  

4.3.2 – ETAPA 2: Ensaios de monitoramento 

 Após os parâmetros velocidade de flotação e dosagens de coagulante e polímero serem 

fixados, iniciou-se os ensaios da Etapa 2. Essa etapa tinha como objetivo monitorar a flotação 

por ar dissolvido (FAD) no pós-tratamento de efluentes anaeróbios em condições controladas, 

visando a remoção de cor aparente, turbidez, sólidos suspensos totais, DQO total e 

particulada, carbono orgânico dissolvido, E. coli, coliformes totais, Clostridium perfringens, 

cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. 

A metodologia utilizada para cada uma das variáveis está descrita nos itens 4.4, 4.5 e 

4.6. 

Assim como nos ensaios preliminares, a coleta do efluente sempre era feita no horário 

do meio-dia, e em volume suficiente para realização de todos os ensaios previstos para o dia.  

 Os parâmetros tempo e gradiente de velocidade da mistura rápida, taxa de 

recirculação, pressão de saturação foram os mesmos utilizados nos ensaios preliminares, de 

acordo com a Tabela 4.2, porém o tempo e gradiente de velocidade da floculação foram 

variados, para se avaliar a influência da floculação no tratamento. 

 Foram investigados dois valores de tempo de floculação (Tf) associados a dois valores 

de gradiente de velocidade de floculação (Gf). Os ensaios foram realizados conforme 

fluxograma mostrado na Figura 4.8.  

  

 

    

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Variação das condições de floculação durante a Etapa 2. 

 

A associação de diferentes tempos e gradientes de velocidade durante a floculação 

gerou um total de 4 amostras (Amostra 1: Tf = 13 min e Gf = 90 s
-1

; Amostra 2: Tf = 13 min e 

Gf = 110 s
-1

; Amostra 3: Tf = 20 min e Gf = 90 s
-1

; Amostra 4: Tf = 20 min e Gf = 110 s
-1

). 
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Além dessas amostras, o efluente do reator UASB que era submetido ao tratamento também 

era analisado de acordo com as variáveis já citadas para essa etapa. 

 Esta parte da pesquisa foi desenvolvida no decorrer de um mês, período em que se 

desenvolvia um ensaio de tratamento por flotação por semana. Portanto os dados de 

monitoramento foram obtidos em quadruplicata.  

4.4 – Análises físico-químicas  

 Variáveis de qualidade dos efluentes e lodo foram analisadas de acordo com o 

estabelecido no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). 

Na Tabela 4.3 estão apresentados os métodos analíticos e equipamentos utilizados. 

 

Tabela 4.3: Métodos analíticos para as variáveis físico-químicas. 

Variável em análise Métodos e Equipamentos 

Alcalinidade Parcial Titulação potenciométrica com ácido 

sulfúrico até pH 5,75 (Método 2320B)  

Alcalinidade Total Titulação potenciométrica com ácido 

sulfúrico até pH 4,3 (Método 2320B)  

Temperatura Termômetro de mercúrio 

pH Método potenciométrico. pH meter - 

Denver Instrument 

Cor aparente Espectrofotômetro DR 2800 (Método 

2120 C) 

Cor verdadeira Espectrofotômetro DR 2800 (Método 

2120 C) 

Turbidez Turbidímetro 2100 P (Método 2130 B) 

DQO total e filtrada Método colorimétrico em refluxo fechado 

(Método 5220 D)  

Carbono orgânico dissolvido Analisador de Carbono (TOC-

Analisador de líquidos TOC-LCPN, 

Automostrador ASI-L -  Marca 

Shimadzu) 

Amostra filtrada para DQO Filtração em membrana de nitrato de 

celulose com porosidade de 1,2 µm 

Sólidos totais Método Gravimétrico (Método 2540B) 

Sólidos suspensos totais Método Gravimétrico (Método 2540B) 
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4.5 – Exame parasitológico 

4.5.1 – Exame  de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em amostras de efluente 

O método 1623.1 (USEPA, 2012) é destinado a exames de cistos de Giardia spp. e 

oocistos de Cryptosporidium spp. em  amostras de água, e basicamente, se utiliza das etapas 

de concentração por filtração seguida de centrifugação, purificação por separação 

imunomagnética (IMS), e detecção de (oo)cistos por imunofluorescência direta. 

No entanto, técnicas desenvolvidas para enumerar (oo)cistos em água, geralmente não 

são indicadas para amostras de esgoto (BONATTI et al., 2007). Diferenças fundamentais 

entre água e esgoto, como número de parasitas, concentração de material particulado e 

natureza complexa faz com que se procure por técnicas mais específicas (ROBERTSON et 

al., 2000; MCCUIN e CLANCY, 2005). 

Assim, esse estudo se baseou no método 1623.1 (USEPA, 2012) durante as etapas de 

purificação por separação imunomagnética e de detecção por reação de imunofluorescência 

direta, já para a etapa de concentração foram adotadas  diferentes metodologias de acordo 

com as características de cada tipo amostra, conforme será explicitado posteriormente. 

 O exame parasitológico de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. se constituiu, 

basicamente, das seguintes fases: concentração da amostra; purificação por separação 

imunomagnética (IMS); dissociação ácida de (oo)cistos; detecção por reação de 

imunofluorescência direta (RID); confirmação da presença de (oo)cistos pelo teste com DAPI 

e por microscopia de contraste interferencial diferencial (DIC); e por fim a enumeração. 

Em todas as etapas da metodologia para identificação e quantificação de protozoário, 

todo material que entraria em contato com a amostra, como proveta, erlenmeyer, tubos de 

centrifugação, pipetas, acessórios de filtração, tubo de lado plano, entre outros, foram 

previamente enxaguados com Tween 80 (0,1%).  

 Na Tabela 4.4 é possível visualizar o resumo das metodologias de detecção de 

protozoários adotadas para cada tipo de efluente, e as referência literárias referentes a cada 

uma das metodologias serão posteriormente citadas. 
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Tabela 4.4: Metodologias de detecção de protozoários para cada efluente. 

Tipo de Amostra Metodologia 

Esgoto Bruto Tripla centrifugação para amostra de turbidez 

elevada + IMS + RID  

Efluente do tratamento Preliminar Tripla centrifugação para amostra de turbidez 

elevada + IMS + RID 

Efluente do reator UASB Tripla centrifugação para amostra de turbidez 

média + IMS + RID 

Efluente do flotador e efluente tratado em 

flotateste 

Filtração em membrana + Tripla 

centrifugação + IMS + RID 

 

4.5.1.1 – Etapa de concentração 

Diferentes métodos de concentração foram utilizados para as amostras de efluentes de 

acordo com suas características. Para amostras com turbidez alta ou média em que se esperava 

uma concentração elevada de protozoários foi utilizada a tripla centrifugação, em que 

volumes de 50 mL ou 150 mL eram suficientes para se detectar os protozoários. Para 

amostras com turbidez baixa em que se esperava menores concentrações dos (oo)cistos, 

adotou-se a filtração em membrana seguida de tripla centrifugação, e maior volume foi 

necessário (1 litro). A seguir serão explicados os métodos de concentração de maneira mais 

detalhada. 

 

Tripla centrifugação para amostra com turbidez elevada 

 O método utilizado para concentração de amostras com turbidez elevada  seguiu o 

protocolo modificado de Robertson et al. (2000) e adaptado por Medeiros (2013). A 

metodologia foi realizada de seguinte maneira:  

 Com auxílio de uma proveta mediu-se 50 mL de amostra, que foi transferida 

para frasco erlenmeyer.  

 Utilizou-se a mesma proveta para se medir 50 mL de Tween 80 (0,1%), e então 

remover resquícios de amostras que por ventura possam ter permanecido nessa 
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proveta. O volume foi transferido para o mesmo frasco erlenmeyer, 

completando-se 100 mL. 

 O erlenmeyer foi disposto sobre agitador magnético, onde houve a 

homogeneização da amostra por 3 minutos.  

o O objetivo de se adicionar a solução detergente Tween 80 (0,1%) à 

amostra é desagregar os (oo)cistos de partículas no qual possam estar 

aderidos.  

 Após a agitação, a amostra era igualmente transferida para 2 tubos cônicos de  

centrifugação de 50 mL de capacidade.  

 Os tubos de centrifugação foram levados à centrifuga (Centrífuga 5810, 

Eppendorf), onde houve a primeira centrifugação da amostra por 15 minutos a 

1500 x g.  

 Concluída a centrifugação, descartaram-se 45 mL de sobrenadante de cada 

tubo com auxílio de pipeta, permanecendo assim apenas 5 mL de amostra em 

cada um dos tubos. 

o A etapa de retirada de sobrenadante é extremamente delicada e deve-se 

tomar o cuidado de não ressuspender o sedimento formado durante a 

centrifugação, evitando-se assim perdas de (oo)cistos. 

 Os volumes restantes nos tubos de centrifugação foram homogeneizados 

(ressuspensão dos sedimentos) com auxílio de pipeta Pasteur de plástico. Esses 

volumes foram reunidos em apenas um tubo, que totalizou aproximadamente 

10 mL de amostra. 

 Foram realizadas 2 lavagens com 2,5 mL de água deionizada no tubo em que 

foi retirada a amostra, e esse volume foi também transferido para junto da 

amostra de 10 mL, chegando-se a um volume de 15 mL. 

 O tubo foi novamente levado à centrifuga, efetuando-se a segunda 

centrifugação por 15 minutos a 1500 x g.  

 Descartaram-se 14,5 mL de sobrenadante, restando então, aproximadamente 

0,5 mL de amostra. Este volume foi homogeneizado com pipeta Pasteur de 

plástico e transferido para tubo de microcentrifugação.  

 No tubo de centrifugação no qual estava a amostra centrifugada foi feita uma 

lavagem de 0,5 mL com água deionizada, e este volume também foi repassado 

ao tubo de microcentrifugação, completando-se 1 mL.  
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 A amostra contida no tubo de microcentrifugação foi submetida à terceira 

centrifugação a 1500 x g por 15 minutos. 

 Nova retirada de sobrenadante foi feita, deixando apenas 0,5 mL no tubo de 

microcentrifugação, que foi homogeneizado com auxilio de pipeta Pasteur de 

plástico e deixado em geladeira (4 a 8°C) overnight ou então procedia-se com a 

etapa de IMS no mesmo dia. A montagem da lâmina para imunofluorescência 

ocorria em até 72 horas após o início da manipulação da amostra. 

Na Figura 4.9 estão expostos alguns procedimentos da etapa de concentração. 

 

 

 

Figura 4.9: Sequência simplificada da etapa de concentração. 

Legenda: 

I- tubo Falcon com o sedimento formado após 

1
a 

centrifugação; II – Descarte de 

sobrenadante; III –Ressuspensão do 

sedimento para reunião de volumes; IV – 

Reunião de volumes em um mesmo tubo 

Falcon, completando 15 mL; V – Sedimento 

formado após 2ª centrifugação;  

VI – Amostra restante após retirada de 

sobrenadante; VII – Transferência da amostra 

para tubo de microcentrifugação; VIII – 

Sedimento formado após 3ª centrifugação. 

 

 

  formado após 3ª centrifugação.  
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Tripla centrifugação para amostra com turbidez média 

 Para amostras com turbidez média  também foi seguido o protocolo modificado de 

Robertson et al. (2000) e adaptado por Medeiros (2013).  

 Com auxílio de uma proveta foram coletados 150 mL de amostra, que foi 

repassada para frasco erlenmeyer.  

 Da mesma forma que descrito anteriormente, utilizou-se a mesma proveta para 

se medir 50 mL de Tween 80 (0,1%) e transferir para o mesmo frasco 

erlenmeyer, completando-se 200 mL. 

 O erlenmeyer foi disposto sobre agitador magnético, onde houve a 

homogeneização da amostra por 3 minutos.  

 Em seguida a amostra era igualmente transferida para 4 tubos cônicos de  

centrifugação de 50 mL de capacidade.  

 Os tubos de centrifugação foram levados à centrifuga, onde ocorreu a primeira 

centrifugação da amostra por 15 minutos a 1500 x g.  

 Concluída a centrifugação, descartaram-se aproximadamente 49 mL  de 

sobrenadante de cada tubo com auxílio de pipeta, permanecendo assim 1mL de 

amostra em cada tubo. 

 Os volumes restantes nos 4 tubos de centrifugação foram homogeneizados com 

auxílio de pipeta Pasteur de plástico. Esses volumes foram reunidos em apenas 

um tubo, que passaria a conter aproximadamente 4 mL de amostra. 

 Foram realizadas 2 lavagens com 1,5 mL de água deionizada nos outros 3 

tubos onde se encontravam a amostra, e os volumes de lavagem também foram 

transferidos para o tubo que continha 4 mL de amostra, chegando-se ao volume 

de, aproximadamente, 13 mL. Foi acrescentada água deionizada para se obter o 

volume final sempre de 15 mL. 

 A partir desse momento, a segunda e a terceira centrifugação foram realizadas 

de acordo com o procedimento de tripla centrifugação para amostra com 

turbidez elevada 

 

Filtração em membrana seguida de tripla centrifugação para amostra com turbidez baixa 

 Este método foi modificado de Franco et al. (2001), como será apresentado a seguir:  

 Após os acessórios de filtração serem enxaguados com Tween 80 (0,1%), uma 

membrana de ésteres mistos de celulose com porosidade de 3 μm (47mm de 
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diâmetro, Millipore) foi colocada no suporte de filtração e preparada com 

algumas gotas solução detergente, em quantidade suficiente para molhá-la. 

 1 litro de amostra de baixa turbidez era filtrado por bomba de vácuo (Marconi) 

com fluxo de 4 L.min
-1

 e pressão de - 500 mm Hg. A filtração de 1 litro era 

realizada com o emprego de 6 a 9 membranas, dependendo da qualidade da 

amostra coletada na ETE. A membrana era trocada cada vez que ocorria sua 

colmatação e consequentemente a diminuição do fluxo de filtração, e as trocas 

foram sucessivas até que fosse filtrado o volume total. 

o Foi optado pela troca da membrana após sua colmatação ao invés de 

forçar a filtração por um longo período, visto que os oocistos de 

Cryptosporidium tem uma característica de compressibilidade, e podem 

ficar entranhados nas fibras da membrana dificultando assim sua 

recuperação durante a extração mecânica. 

 Cada membrana era transferida para uma placa de Petri contendo 5 mL de 

solução Tween 80 (0,1%).  

 Em seguida, as membranas foram raspadas com alça plástica para extração 

mecânica dos (oo)cistos que estivessem ali presentes. Essa etapa levava em 

torno de 15 minutos, para cada membrana. 

o Em intervalos intermediários de 3 minutos, era cessada a raspagem 

para se realizar a transferência do volume inicialmente aplicado de 5 

mL para tubo de centrifugação. Outros 5 mL de solução Tween 80 

(0,1%) eram colocados na placa de Petri contendo a membrana, e 

então essa era raspada por mais 3 minutos, após isto se transferia 

novamente o volume para o mesmo tubo de centrifugação. Esses 

procedimentos de raspagem, lavagem e transferência de amostra para 

tubo de centrifugação eram realizados em um total de 3 vezes, 

totalizando-se 15 mL de amostra no tubo para cada membrana 

raspada. 

 Em um tubo de centrifugação com capacidade de 50 mL era possível reunir o 

volume proveniente da raspagem de até 3 membranas, visto que cada 

membrana resultava em um volume de 15 mL. Portanto para amostras em que 

foram utilizadas 6 membranas, o volume resultante da raspagem era 

transferido para 2 tubos de centrifugação de 50 mL. 
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 Concluída a raspagem, se realizava a tripla centrifugação das amostras 

contidas nos tubos, conforme descrito nos itens anteriores.  

 

Na Figura 4.10 estão ilustradas algumas das etapas de filtração de amostras.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Sequência simplificada da etapa de filtração. 

 

4.5.1.2 – Etapa de purificação por separação imunomagnética (IMS) 

 Os procedimentos para purificação das amostras por separação imunomagnética (IMS) 

tem por finalidade separar os (oo)cistos de outras partículas presentes, e aumentar a 

porcentagem de recuperação dos mesmos. Para realização dessa etapa foi seguido o protocolo 

do fabricante dos Dynabeads (Dynal CG – Combo anti-Cryptosporidium & Giardia, 

Invitrogen Dynal AS, Norway), e realizaram-se os seguintes procedimentos: 

 O Kit de IMS (Invitrogen Dynal AS, Norway) era retirado da geladeira antes do 

início dessa etapa para que atingisse temperatura ambiente.  

 O volume resultante da etapa de concentração contido em tubo de 

microcentrifugação foi homogeneizado com pipeta Pasteur de plástico e 

Legenda:  

I – Bomba a vácuo e kit de filtração enxaguados com Tween 80 (0,1%); II – Filtração da 

amostra; III – Retirada da membrana para ser colocada em Placa de Petri com solução de 

eluição; IV – Raspagem da membrana; V –  Lavagem da membrana; VI – Transferência do 

volume de lavagem para tubo Falcon para posterior centrifugação. 

 

 



73 
 

 
 

posteriormente transferido para o tubo de lado reto (TLP). Eram realizadas 3 

lavagens com 1 mL  de água deionizada no tubo de microcentrifugação, e os 

volumes de lavagem também foram transferidos para o TLP. O volume no TLP 

era completado para 10 mL com Tween 80 (0,01%). 

 Eram então acrescentados 1 mL do tampão SL-A e 1 mL do tampão SL-B ao 

TLP contendo amostra. Os frascos contendo Dynabeads anti-Cryptosporidium e 

anti-Giardia eram homogeneizados em vortex por 10 segundos para 

ressuspensão das partículas, e então também foram adicionados ao TLP 100 µL 

dos Dynabeads anti-Cryptosporidium e 100 µL de anti-Giardia.  

 O TLP era encaminhado ao misturador rotário de amostras (Dynabeads® 

SampleMixer, InvitrogenTM USA) por uma hora a uma velocidade de rotação 

de 18 rpm. 

 Após 1 hora de agitação, o TLP  era colocado no primeiro concentrador de 

partículas magnéticas (Dynal MPC – 1,Cat. nº 120.01D; InvitrogenDynal AS, 

Norway), com o lado plano do tubo voltado para o imã. 

 Suavemente, o tubo, preso ao primeiro concentrador, era manualmente 

rotacionado em um ângulo de cerca de 90° por 2 minutos, com uma inclinação 

por segundo. 

o O imã tem a função de capturar os Dynabeads ligados aos protozoários. 

 Colocava-se o tubo, ainda preso ao MPC – 1, na posição vertical e 

imediatamente removia-se a tampa para o descarte do sobrenadante em um 

recipiente, assegurando-se que o lado plano estava voltado para cima e que o 

sobrenadante escoaria pelo lado contrário ao lado plano. 

 Removia-se o TLP do MPC – 1 e realizavam-se duas lavagens no lado plano do 

tubo que continha os Dynabeads e protozoários com 0,5 mL de tampão SL-A 

do próprio kit diluído a 10 vezes. Misturava-se suavemente o tampão ao 

material do tubo. 

 O líquido das duas lavagens era transferido para tubo de microcentrifugação 

(1,5 mL de capacidade) com auxílio de pipeta. 

 O tubo de microcentrifugação era colocado em um segundo concentrador de 

partículas (MPC – S, Cat. nº120.20D, Invitrogen Dynal AS, Norway) com sua 

faixa magnética já encaixada. O segundo concentrador com o tubo de 
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microcentrifugação era rotacionado em um ângulo de 180° por 1 minuto, com 

uma rotação por segundo. 

 Após isto, os Dynabeads devem estar nitidamente aderidos à região da parede 

do tubo que se encontra próxima à fita magnética. 

 Imediatamente depois e com o tubo ainda preso ao concentrador, o 

sobrenadante era aspirado com pipeta Pasteur de vidro e descartado, e isso de 

maneira cuidadosa para não remover o material aderido à parede. 

 A fita magnética era retirada do concentrador para posterior realização da 

dissociação ácida. 

 

Na Figura 4.11 estão ilustradas algumas das etapas do IMS.  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4.11: Sequência simplificada da etapa de IMS. 

 

Legenda: 

I – Agitação das amostras no misturador rotário; II –TLP no primeiro concentrador de 

amostras submetido a rotações de 90°; III – Descarte do sobrenadante; IV –Dynabeads e 
protozoários aderidos no lado plano do tubo pela atração magnética; V – Lavagem do TLP 

com tampão SL-A diluído; VI – Transferência da amostra do TLP para o tubo de 

microcentrifugação; VII – Segundo concentrador de amostras sem imã; VIII –Dynabeads 
aderidos a parede do tubo próxima a fita magnética; IX – Descarte do sobrenadante para 

realização da dissociação ácida posteriormente. 
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4.5.1.3 – Etapa de dissociação ácida 

 A dissociação ácida foi realizada em duas etapas como é proposto no método 1623.1 

(USEPA, 2012), para aumento da recuperação dos (oo)cistos, conforme os procedimentos a 

seguir:  

 Os tubos de microcentrifugação, após a realização da etapa de IMS, continham 

apenas os Dynabeads ligados aos protozoários, e para que ocorresse a 

dissociação entre essas microesferas magnéticas e protozoários, e fosse levado 

a lâmina de imufluorescência apenas os (oo)cistos, foi utilizado ácido 

clorídrico (0,1 N).  

 50 µL de ácido eram adicionados aos tubos de microcentrifugação e agitados 

em vortex por 10 segundos para homogeneização da amostra com o ácido. 

Deve-se ter a cautela de manter o material no fundo do tubo, para que não 

atinja a tampa e haja perdas. 

 Os tubos eram então colocados no concentrador de partículas magnéticas 

(MPC – S) sem a fita magnética, e deixados em repouso por 10 minutos, em 

posição vertical e temperatura ambiente. 

 Decorridos 10 minutos, levaram-se as amostras ao vortéx por 10 segundos, e 

então os tubos voltavam ao concentrador de partículas magnéticas (MPC-S), no 

qual era inserida a fita magnética, mantendo-os em repouso por, no mínimo, 10 

segundos. 

o Com isso pretendia-se que as esferas magnéticas estivessem aderidas à 

parede do tubo enquanto que os protozoários imersos na solução de 

ácido clorídrico.  

 A partir desse momento, ocorria a preparação das lâminas presentes no kit 

Merifluor (MeridienBioscienceDiagnostics, Cincinnatti, Ohio), onde 

adicionava-se 5 μL de hidróxido de sódio (1 N) nos poços  que receberiam as 

amostras. Esse procedimento tinha por finalidade a neutralização dos 50 μL de  

ácido. Assim, após a adição da solução básica se transferia o sobrenadante dos 

tubos de microcentrifugação, com auxílio de pipeta Pasteur de vidro, para os 

poços das lâminas.  

 Essa etapa era realizada mais uma vez, havendo assim a segunda dissociação 

ácida da amostra, e mais 50 µL de ácido clorídrico (0,1 N) eram utilizados. 

Após todo o procedimento, o sobrenadante dos tubos era transferido para poços 
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diferentes daqueles que receberam a amostra da primeira dissociação ácida, 

devido ao limite de capacidade de volume de cada poço.  

 Concluída essa etapa, as lâminas ficavam em repouso até as amostras secarem 

em temperatura ambiente (aproximadamente 4 horas), para assim, se dar início 

à etapa de detecção e identificação de cistos e oocistos por reação de 

imunofluorescência direta (RID). 

 

Na Figura 4.12 estão ilustradas algumas etapas da dissociação ácida. 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.12: Ilustração de algumas etapas utilizadas na recuperação de cisto de Giardia e 

oocistos de Cryptosporidium. 

 

4.5.1.4 – Etapa de reação de imunofluorescência direta (RID) 

A reação de imunofluorescência direta (RID) com o kit Merifluor foi realizada para 

detecção e identificação dos (oo)cistos. 

 Após a amostra estar completamente seca, a mesma era fixada com metanol 

absoluto, com 20 a 50 μL dependo da amostra, por 10 minutos. 

o É extremamente importante que toda a amostra seja encoberta com o 

metanol, para que esta não seja “lavada” durante o procedimento da 

RID. 

 Aguardados os 10 minutos, aplicava-se uma gota do fluido de detecção e uma 

gota do contra-corante, presentes no kit Merifluor, nos poços das lâminas, e 

com alça plástica, também presente no kit, esses reagentes eram 

cuidadosamente misturados entre si. 

Legenda: 

I –Amostra purificada e pronta para transferência do sobrenadante para o poço da lâmina 

contendo solução básica; II –Lâmina que acaba de receber amostras nos poços das extremidades; 

III –Amostras secas nos poços das extremidades. 
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  A placa era colocada em câmara úmida e escura, e levada a uma estufa de 

amostras em temperatura de 37ºC por 30 minutos.  

 Decorrido o tempo, se retirava a amostra da incubadora e realizava-se a 

lavagem para retirada do excesso de reagentes aplicados. Para a lavagem, 

inclinava-se a placa a 45° e aplicavam-se 50 μL de solução de lavagem diluída 

a 1:20, presente no kit Merifluor, a partir da parte superior do poço. Foram 

realizadas três lavagens em cada poço, e  aguardava-se cerca 1 minuto entre 

uma lavagem e outra. 

 Uma a duas gotas de meio de montagem, presente no kit Merifluor, eram 

adicionadas aos poços e, por fim a lamínula era colocada com extremo cuidado 

para evitar a formação de bolhas. 

 Para contagem de (oo)cistos no poço respeitou-se o prazo máximo de 7 dias 

(USEPA, 2012), utilizando microscópio de epifluorescência (Olympus BX51), 

com aumento de 300 a 800 vezes.  

 

4.5.1.5 – Enumeração de (oo)cistos 

A concentração de (oo)cistos foi calculada conforme proposto por Cantusio Neto 

(2004), usando-se a equação 4.2 que fornecia os dados em (oo)cistos.L
-1

: 

 

(𝑜𝑜)𝑐𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠. 𝐿−1 =  
número de (oo)cistos detectados x 106  x volume total do sedimento (mL)

volume de sedimento na lâmina (µL) x volume da amostra (mL)
    (4.2)  

 

Critérios de positividade durante a RID: foi avaliada a presença de estruturas esféricas 

de 4 a 6 μm – oocisto; e ovóides de 8 a 18 μm de comprimento por 5 a 15 μm de largura – 

cisto. A parede deveria mostrar fluorescência verde-maçã brilhante, sem poros ou apêndices e 

apresentar sutura do oocisto visível (exibindo forte fluorescência). O teste confirmatório da 

presença de (oo)cistos era realizado a partir do corante DAPI (4’,6-diamidino-2fenilindol) e 

pela microscopia de contraste interferencial diferencial (DIC) (Figura 4.13).  
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Figura 4.13: Imagens de microscopia (aumento 800x) – A: cisto de Giardia spp. marcado  

com corante FITC; B: cisto de Giardia spp. em microscopia DIC e marcado com corante 

FITC;  C: cisto de Giardia spp. marcado com corantes FITC e DAPI . 

 

 O número mínimo detectável de organismos ((oo)cistos.L
-1

) de cada metodologia foi 

calculado conforme proposto por Maciel (2014) e estabelecido pela equação 4.3. 

  

𝑁𝑀 =
 S

A x V
   (4.3) 

 

NM: número mínimo detectável em (oo)cistos.L
-1

 

S: volume do sedimento final (µL) 

V: volume total da amostra analisada (L) 

A: alíquota transferida ao poço da lâmina (µL) 

 

4.5.2 – Exames  de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em amostras de lodo 

O método para detecção de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. 

no lodo foi adaptado de McCuin e Clancy (2005), que não utilizaram das técnicas de 

concentração de amostras, e empregaram a purificação por IMS com posterior detecção e 

identificação dos protozoários por reação de imunofluorescência direta (RID).  Esse método é 

recomendado para amostras altamente contaminadas com (oo)cistos, como o lodo de ETE, 

sendo assim dispensável a etapa de concentração. 

 Cerca de 250 mL de amostra de lodo eram transferidos para liquidificador 

comum para intensa homogeneização e quebra de flocos, mantido ligado por 3 

minutos.  

 Pesou-se 0,5 grama da amostra de lodo úmido, devidamente homogeneizado, 

em tubo de microcentrifugação. 
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 Procedeu-se com a centrifugação da amostra  a 1500 x g por 15 minutos. Essa 

etapa tinha como único objetivo estimar o volume de sedimento, visto que essa 

medição é essencial para os cálculos de protozoários por grama de sólidos 

totais no lodo, além disso não é recomendado sedimento com mais de 0,5 mL 

para execução da etapa de IMS. 

 Após a medição, toda amostra (sobrenadante e sedimentos) era novamente 

homogeneizada, não havendo assim retirada de sobrenadante, e isso com 

auxílio de pipeta Pasteur de plástico. Todo o volume contido no tubo de 

microcentrifugação era então transferido para o tubo de Leighton (tubo de lado 

plano). Foram realizadas 3 lavagens de 1 mL no tubo de microcentrifugação 

com água deionizada, sendo esse volume também transferido para o tubo de 

lado plano.  

 No tubo de lado plano foi completado, com Tween 80 (0,1%), o volume para 

10 mL. Utilizou-se Tween 80 (0,1%) com o objetivo de promover a 

desagregação dos (oo)cistos das partículas em suspensão.   

 Prosseguiu-se com a etapa de IMS, seguindo o protocolo do fabricante dos 

Dynabeads (Dynal CG – Combo anti-Cryptosporidium & Giardia, 

InvitrogenDynal AS, Norway), conforme item 4.5.1.2. 

 Concluída a etapa de IMS, foi realizada a detecção e identificação dos 

(oo)cistos por reação de imunofluorescência direta (RID) com o kit Merifluor, 

e posterior contagem de (oo)cistos utilizando microscópio de epifluorescência 

(Olympus BX51), conforme item 4.5.1.4. 

 

O cálculo de (oo)cistos nas amostras de lodo foi feito conforme proposto por Bonatti 

(2007) e modificado por Medeiros (2013), usando-se a equação 4.4, que fornecia os dados em 

(oo)cistos por grama de sólidos totais: 

 

(𝑜𝑜)𝑐𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠. 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎−1 =
 número de (oo)cistos detectados x volume de sedimento final (mL)

      volume de sedimento na lâmina (µL) x massa da amostra (g)
 (4.4)  

4.5.3 – Experimento controle-positivo e controle negativo 

Ainda foi realizado experimento-controle positivo com a finalidade de se avaliar a 

sensibilidade dos métodos adotados. Para isso, a suspensão comercial de cistos e oocistos 
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utilizada para a contaminação artificial das amostras foi aquela denominada Color  Seed
TM

  

(Biotecnology Frontiers, Austrália). 

No controle interno positivo Color Seed é utilizado o  fluorocromo sulforodamina, 

cujo nome comercial é Texas Red®, para marcar, com coloração vermelha, os (oo)cistos a 

serem utilizados nos ensaios de efeito da matriz, conforme pode ser visto na Figura 4.14. 

Após a contaminação artificial das amostras, conforme as recomendações do 

fabricante, os diferentes métodos adotados de detecção de (oo)cistos, descritos anteriormente, 

foram normalmente processados.   

 

 

Figura 4.14: Imagens de microscopia (aumento 200x) – A: cistos de Giardia spp. em 

microscopia de fluorescência, marcado com corante FITC (excitação: 450- 490 nm); cistos de 

Giardia spp. em microscopia de fluorescência e marcados com Texas Red (excitação: 510 - 

550 nm). 

   

 Com relação ao controle-negativo, foram realizados três ensaios durante a pesquisa 

para investigar possíveis contaminações das amostras com a execução dos procedimentos de 

detecção de protozoários. Para isso, ao invés de amostras de esgoto, amostras de água 

deionizada eram submetidas aos métodos de detecção de (oo)cistos utilizados neste trabalho. 

Nos ensaios controle-negativo não foram encontrados (oo)cistos. 

4.6 – Exames microbiológicos 

4.6.1 - Escherichia coli e coliformes totais 

Para a quantificação de E. coli e coliformes totais foi utilizada a técnica de “pour 

plate”, conforme proposto por Lourenção (2009), visto que em razão do alto aporte de sólidos 

na membrana filtrante, técnica normalmente empregada para amostras de água, dificultaria a 

identificação das colônias.  
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Após realizar diluições decimais das amostras, colocava-se 1 mL de amostra em placa 

de Petri estéril, e em seguida adicionava-se 9 mL do meio Chromocult® Coliform Agar 

(Merk Cat.No.1.10426) ainda líquido na temperatura de 50 a 55 ºC. As placas, contendo 

amostra e o meio de cultivo, eram homogeneizadas e incubadas a 36 ± 1 ºC por 24 ± 1 hora.  

As colônias que apresentam coloração azul-escuro/violeta eram identificadas como E. 

coli e aquelas que apresentam coloração salmão/vermelha, somadas às colônias de E. coli, são 

identificadas e quantificadas como coliformes totais. Os resultados eram lidos como Unidade 

Formadora de Colônia (UFC) por mL. 

4.6.2 – Clostridium perfringens 

 Para quantificar Clostridium perfringens utilizou-se a norma L5.403 (CETESB, 2004). 

Esse método é baseado na técnica em membrana filtrante. 

 Primeiramente os meios de cultura eram preparados, de acordo com as instruções do 

fabricante e da norma. 

As amostras em diluições decimais eram aquecidas em banho maria à temperatura de  

60 ± 0,5 °C por 15 minutos. Utilizou-se um termômetro de mercúrio para monitorar com 

precisão o aquecimento das amostras. As amostras passaram por banho de gelo para 

resfriamento imediato. 

Em seguida, era iniciada a filtração das amostras (100 mL) em membrana estéril de 

nitrato de celulose com porosidade de 0,45 µm (Satorius Stedim Biotech GmbH, Germany). A 

filtração era realizada assepticamente, assim como a transferência das membranas de cada 

amostra para placas de Petri estéreis etiquetadas e nomeadas contendo o meio de cultura Ágar 

m-CP (Oxoid Ltda, England).  

As placas eram incubadas em jarras de anaerobiose (Permution, Brasil; Gas Pak® 

System, BBL) juntamente com um sistema gerador de anaerobiose (Oxoid Ltda, England) e 

uma fita plástica indicadora de anaerobiose (Oxoid Ltda, England), a uma temperatura de 44,5 

± 0,2 °C. 

Depois de 24 horas as colônias apresentavam coloração amarelo-palha. As placas 

foram colocadas em contato com vapores de hidróxido de amônio, e após 10 a 30 segundos as 

colônias típicas apresentavam coloração roxa. 

Para confirmar as colônias de C. perfringens, cinco colônias típicas eram inoculadas, 

com auxílio de uma alça de inoculação, em tubos de ensaio contendo caldo de tioglicolato 
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(CM 0173, Oxoid Ltda, England) e eram incubadas a 35 ± 0,5 °C por mais 24 horas. De uma 

inoculação para a outra a alça era mergulhada em álcool e flambada para sua esterilização. 

Em uma etapa final, 1 mL era retirado dos tubos positivos de caldo de tioglicolato e 

inoculado em outros tubos contendo meio de leite modificado com ferro, que foi preparado 

segundo as especificações da norma L5.403 (CETESB, 2004), e incubados a 44,5 ± 0,2 °C. 

Os tubos positivos de meio de leite modificado com ferro apresentavam aparência turbulenta. 

Os resultados eram lidos como unidades formadoras de colônias confirmadas de 

Clostridium perfringens em 100 mL.  

Na Figura 4.15 estão expostas algumas das etapas dessa metodologia para 

quantificação e confirmação de Clostridium perfringens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Etapas da quantificação e confirmação de Clostridium perfringens. 

 

Legenda: 

I–Amostras em placa contendo meio Agar m-CP e dentro de jarra de anaerobiose; 

II– Colônias com coloração amarelo-palha; III – Colônias com coloração roxa 

após serem expostas a vapores de hidróxido de amônio; IV –  Amostras em tubos 

de ensaio contendo meio de tiogliocolato; V– Amostras em tubos de ensaio 

contendo meio de leite modificado. 
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4.7 – Análise Estatística dos dados 

 A análise estatística dos dados foi realizada a partir do software Statistica 10 (StatSoft 

Inc.).  

Os dados foram analisados com base em estatística descritiva: média, valores máximos 

e mínimos, e desvio padrão. 

Para evidenciar relações entre as principais variáveis de estudo foi realizado testes 

estatísticos de correlação com o coeficiente de Spearman. E ainda foram aplicados testes 

estatísticos não-paramétricos (teste de Sinal, Wilcoxon e Kruskal Wallis) para a comparação 

entre médias. O teste de Sinal foi usado para comparação de média de grupos dependentes, 

teste de Wilcoxon para comparação de média de dois grupos independentes, e teste de 

Kruskal-Wallis para comparação de médias de mais de dois grupos independentes. 

Todos os testes estatísticos foram feitos com   nível de confiança de 95%, e quando     

p < 0,05 foi considerado que havia diferença estatística significativa entre as variáveis. 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados foram, de maneira geral, divididos da seguinte maneira: 

 Monitoramento de variáveis físico-químicas (ETE-Monjolinho); 

 Monitoramento de  microrganismos indicadores (ETE-Monjolinho); 

 Monitoramento de cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium em 

efluentes e no lodo (ETE-Monjolinho); 

 Testes de correlação para as variáveis de interesse (ETE-Monjolinho); 

 Ensaios de coagulação, floculação e flotação em escala de bancada (Flotateste). 

5.1 – Monitoramento de variáveis físicas e químicas 

Nas Tabelas 5.1, 5.2 e 5.3 estão sintetizados os resultados do monitoramento das 

variáveis físicas e químicas da ETE-Monjolinho. 
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Variáveis 

Pontos de Coleta 

Esgoto Bruto Efluente Tratamento Preliminar 

M
éd

ia
 

D
P

 

M
ín

im
o
 

M
á
x
im

o
 

M
éd

ia
 

D
P

 

M
ín

im
o
 

M
á
x
im

o
 

AP mg CaCO3.L
-1

 NR NR NR NR 132,8 51,8 64,78 183,27 

AT mg CaCO3.L
-1

 NR NR NR NR 223,2 85,16 100,16 296,5 

pH 7,0 0,23 6,68 7,39 7,3 0,16 7,07 7,5 

Temperatura (°C) 

Cor verdadeira (uC) 

Cor aparente (uC) 

Turbidez (uT) 

24,9 

117 

1730   

190,7 

2,5 

35 

268,4 

37 

21,8 

64 

1300 

119 

28,2 

162 

2070 

231 

25,0 

121 

1664 

193 

2,5 

34,5 

302,7 

41,5 

21,9 

69 

1190 

118 

28,7 

163 

1975 

243 

DQO total (mg.L
-1

) 728,6 53,25 663,67 824,37 729,26 51,4 658,16 804,8 

DQO filtrada(mg.L
-1

) 

DQO particulada 

294,9 

375,6 

47,7 

96,9 

264,7 

209,9 

365,9 

458,5 

294,8 

376,55 

63,9 

110 

245,27 

193,1 

388,73 

471,5 

ST (mg.L
-1

) 720,9 74,4 645,5 858 693,25 106,6 529 833 

SST (mg.L
-1

) 222,07 33,43 175,3 271,6 243,6 37,26 200,7 302,5 

SDT (mg.L
-1

) 498,8 58,17 435,5 586,3 449,6 105,17 328,3 579,6 

Nota: AP: alcalinidade parcial; AT: alcalinidade total; DQO: demanda química por oxigênio; ST : sólidos totais; 

SST: sólidos suspensos totais; SDT: sólidos dissolvidos totais; DP: desvio padrão; NR: não realizado. 

 

Tabela 5.1:  Resultados dos ensaios de monitoramento da ETE Monjolinho para o esgoto bruto e efluente do tratamento 

preliminar para variáveis físico-químicas. 
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Tabela 5.2: Resultados dos ensaios de monitoramento da ETE – Monjolinho para efluente do reator UASB e efluente do flotador para variáveis 

físico-químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

Pontos de Coleta   

Efluente UASB 

R
em

o
çã

o
 M

éd
ia

 

(%
) 

 

Efluente FAD 

R
em

o
çã

o
 M

éd
ia

 

(%
) 

Global 

M
éd

ia
 

D
P

 

M
ín

im
o
 

M
á
x
im

o
 

M
éd

ia
 

D
P

 

M
ín

im
o
 

M
á
x
im

o
 

R
em

o
çã

o
 

M
éd

ia
 (

%
) 

AP (mg CaCO3.L
-1

) 171,4 59,36 85,2 216 - NR NR NR NR - - 

AT (mg CaCO3.L-
1
) 243,02 86,6 113,1 287,57 - NR NR NR NR - - 

pH 6,86 0,18 6,71 7,3 - 6,9 0,07 6,7 7 - - 

Temperatura (°C) 

Cor verdadeira (uC) 

Cor aparente (uC) 

Turbidez (uT) 

24,9 

98,4 

667,5 

83,2 

2,5 

60,6 

149,3 

16,5 

21,8 

30 

455 

52 

28,6 

206 

839 

101 

- 

42,7 

59,7 

55 

24,5 

22,7 

260,2 

29 

2,5 

8,9 

82,3 

9,8 

21,8 

13 

164 

13,2 

28,4 

36 

390 

40,3 

- 

80 

61,4 

63,2 

- 

77,3 

85 

85,1 

DQO total ( mg.L
-1

) 189,8 36,65 149,2 255,3 74 87,3 18,88 62,6 108,9 53,8 88,1 

DQO filtrada ( mg.L
-1

) 

DQO particulada 

73,9 

87,6 

18,6 

26,9 

50,07 

47,2 

95,26 

114,8 

74,7 

76,5 

53 

28,8 

21,79 

14,7 

31,2 

7,62 

75,6 

41,5 

34,9 

74 

78 

94 

ST (mg.L
-1

) 479,5 21,6 452 508,5 29,6 439,08 33,09 394 477 8,4 36,8 

SST (mg.L
-1

) 56,06 42 69 97 76,5 39,66 10,4 28,5 58 29,7 82,3 

SDT (mg.L
-1

) 423,4 21,6 392,5 451 21 399,4 35 358,36 434,5 7,02 18,8 

Nota: AP: alcalinidade parcial; AT: alcalinidade total; DQO: demanda química por oxigênio; ST : sólidos totais; SST: sólidos suspensos 

totais; SDT: sólidos dissolvidos totais; DP: desvio padrão; FAD: flotação por ar dissolvido;  NR: não realizado; Global: UASB + FAD. 
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Tabela 5 3: Resultados dos ensaios de monitoramento da ETE – Monjolinho para lodo do reator UASB e lodo do flotador para variáveis físico-

químicas. 

 

Variáveis 

Pontos de Coleta 

Lodo UASB Lodo FAD 

M
éd

ia
 

D
P

 

M
ín

im
o
 

M
á
x
im

o
 

M
éd

ia
 

D
P

 

M
ín

im
o
 

M
á
x
im

o
 

pH 6,73 0,28 6,48 7,21 6,3 0,12 6,1 6,45 

Temperatura (°C) 23,75 3,14 20,1 28,4 23,9 3,34 20,8 28,2 

ST (mg.L
-1

) 41248,8 3492,37 36392,5 45416,5 22701,6 6980,8 10084 31257 

 

 

 

  

Nota: ST : sólidos totais; DP: desvio padrão; FAD: flotação por ar dissolvido. 
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Esgoto Bruto 

 O potencial hidrogeniônico é fundamental na caracterização de esgotos sanitários, pois 

pode causar fortes influências no equilíbrio químico e na diversidade do ecossistema 

microbiano de tratamentos biológicos (METCALF e EDDY, 2003). A ETE-Monjolinho 

recebe esgoto com pH próximo da neutralidade, o que contribui para o tratamento biológico 

subsequente e não gera a necessidade  de ajustes significativos de pH.   

Os valores de DQO do esgoto bruto não variaram significativamente, apresentando 

média de 728,6, 294,8 e 375,6 mg.L
-1

 para DQO total, filtrada e particulada, respectivamente. 

Metcalf e Eddy (2003) classificam esgoto bruto, de acordo com suas características, 

em fraco, médio e forte. A composição, em geral, do esgoto considerado médio com relação a 

concentrações de sólidos totais, sólidos dissolvidos totais e DQO é de 720, 500 e 500 mg.L
-1

, 

respectivamente. Portanto, os valores de sólidos totais e sólidos dissolvidos totais para esgoto 

médio sugeridos por esses autores estão bem próximos aos resultados da ETE-Monjolinho, 

enquanto que o resultado de DQO encontrado na ETE se mostrou superior. 

Foi verificado que o afluente bruto e o efluente do tratamento preliminar exibiram 

características estatisticamente similares de turbidez, cor aparente e cor verdadeira, DQO 

total, DQO filtrada, DQO particulada, ST, SST e SDT (p > 0,05, teste do Sinal). 

  

Tratamento anaeróbio por reator UASB 

 As arqueas anaeróbias metanogênicas são sensíveis a certas condições ambientais tais 

como pH, temperatura e compostos tóxicos (SEGHEZZO et al., 1998), com isso seu 

crescimento ótimo ocorre em determinadas faixas de pH e temperatura. 

A temperatura dos efluentes desse reator foi em média de 24,9 
o
C, com mínima e 

máxima de 21,8 e 28,6
o
C, respectivamente, portanto dentro da faixa considerada mesofílica 

(20 a 45°C).  

Segundo Batstone et al. (2002), a faixa de temperatura ótima para que haja 

crescimento microbiano máximo em reatores anaeróbios é entre 20 e 40°C. Portanto o reator 

UASB trabalhou dentro da faixa ideal de temperatura e não apresentou mudanças muito 

bruscas que poderiam acarretar em distúrbios no sistema.   

 Speece (1996) considera que o reator anaeróbio deve ser operado em pH entre 6,5 e 

8,2 para um desempenho satisfatório. Como pode ser observado na Tabela 5.2, os valores de 

pH obtidos durante o monitoramento se mostraram dentro dessa faixa considerada ideal, além 

disso quase não houve muita variação dessa variável que permaneceu entre 6,71 e 7,3.  
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O afluente ao reator UASB recebia hidróxido de cálcio com o intuito elevar seu pH e 

contribuir com a alcalinidade. Ao passar pelo tratamento anaeróbio percebeu-se diminuição 

do pH do efluente, possivelmente isso ocorreu devido à produção de ácidos voláteis. Esses 

resultados foram similares aos de Dias et al.(2014), que verificaram pH médio de 7,1 e 6,9 

para esgoto bruto e efluente de reator UASB, respectivamente.  

É necessário constante precaução com estes ácidos, pois em concentrações elevadas 

podem acidificar o reator, com consequente queda de remoção de matéria orgânica e da 

geração de metano (CHERNICHARO, 1997).  

A partir das Tabelas 5.1 e 5.2 se nota a diferença entre valores de alcalinidade total e 

parcial entre o afluente e efluente do reator UASB, havendo, como esperado, uma geração de 

alcalinidade nesse reator. 

 A alcalinidade por titulação até pH 4,3 não avalia apenas a alcalinidade a bicarbonato, 

mas também inclui o tamponamento causado pelos ácidos voláteis formados no sistema 

(RIPLEY et al., 1986). Assim, é recomendado que se determine a alcalinidade parcial – 

correspondente à alcalinidade a bicarbonato –  e a alcalinidade total, e pela diferença entre 

elas se obtém a alcalinidade intermediária, correspondente à alcalinidade por ácidos voláteis.  

Segundo Ripley et al.(1986), uma digestão anaeróbia eficiente depende da manutenção 

da alcalinidade a bicarbonato adequada e do impedimento de concentrações exageradas de 

ácidos voláteis, o que leva a relação entre alcalinidade parcial e alcalinidade intermediária 

(AI/AP) a ser uma ferramenta útil e prática para se monitorar a estabilidade do processo 

anaeróbio, sendo os valores de AI/AP de 0,1 a 0,35 aqueles considerados típicos de um reator 

anaeróbio em condições adequadas de operação. Na Figura 5.1 estão expostos os valores 

AI/AP encontrados durante o monitoramento. 
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Figura 5.1: Relação entre alcalinidades intermediária e parcial (AI/AP) nas amostras de 

efluente do reator UASB. 

 

A relação AI/AP se manteve estável na maioria dos ensaios de monitoramento e 

próxima à faixa considerada ideal para o processo anaeróbio, revelando a estabilidade do 

sistema. Apenas no ensaio 5 houve uma relação AI/AP mais elevada (0,6), que pode ter 

ocorrido devido a algum tipo de distúrbio no sistema.  

A manta de lodo age como filtro dos sólidos e pode remover a DQO e sólidos por 

hidrólise, acidificação e metanização (Pereira-Ramirez et al., 2004). 

Houve significativa queda nos valores de DQO para o efluente do reator UASB, 

quando comparados ao esgoto bruto, com resultados médios de 189,8, 73,9 e 87,6 mg.L
-1 

para 

DQO total, DQO filtrada e DQO particulada, respectivamente. De tal modo que a eficiência 

de remoção do processo anaeróbio foi de 74% para a DQO total, 74,7% para DQO filtrada, e 

76,5% para DQO particulada. 

Esses resultados estão de acordo com as informações fornecidas por Jordão e Pessoa 

(2009), que afirmam que estes sistemas possuem eficiência de remoção de DQO na ordem de 

70% no tratamento de esgoto sanitário.  

Dias et al. (2014) relataram dados médios de DQO total, filtrada e particulada de 373, 

169 e 222 mg.L
-1

, respectivamente,
 
em esgoto bruto, e após tratamento em reator UASB esses 

valores diminuíram para 161, 80 e 62 mg.L
-1

. Apesar de Dias et al. (2014) apresentarem 

menores valores de DQO no esgoto bruto que este estudo, após o tratamento biológico os 

valores de DQO se mostraram próximos aos da ETE-Monjolinho. Ainda foi indicada uma 

menor remoção de DQO total, da ordem de 62%. 
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Ruiz et al. (1998) utilizaram reator UASB no tratamento de esgoto doméstico a uma 

temperatura de 20°C e tempo de detenção hidráulica de 24 horas, obtendo uma eficiência 

média na remoção de DQO de 85% , porém quando o tempo de detenção foi reduzido para 5 

horas, a remoção diminuiu para 53%. Mesmo com um TDH de 6 a 8 horas, próximo das 5 

horas testadas por Ruiz et al. (1998), o reator UASB da ETE-Monjolinho apresentou maior 

eficiência de remoção de DQO.  

 Aisse et al. (2000) obtiveram resultados de remoção de 70% de DQO em esgoto 

sanitário, enquanto que Colares (2004) ao estudar reator UASB em escala plena verificou 

remoção de DQO total de 72% em época mais quente, com temperaturas de 23,8 a 25,1°C, e 

de 65% em época mais fria, com temperaturas de 16,2 a 17,1°C. 

A turbidez do efluente anaeróbio apresentou média de 83,2 uT, que conduziu a uma 

diminuição de 55% da turbidez afluente. Medeiros (2013) revela remoção mais elevada em 

uma ETE em escala plena na cidade de Limeira, média de 70%.  

A remoção de sólidos suspensos foi a mais significativa se comparada aos sólidos 

totais e sólidos dissolvidos totais, variando de 73,6 a 86% e exibindo média de 74,5%.  

Dias et al. (2014) encontraram resultados similares, revelando médias de remoções de 

sólidos suspensos totais, por reator UASB, de 69 a 71% em períodos chuvosos e secos, 

respectivamente. Ruiz et al. (1998) relataram remoções entre 63 e 89% para sólidos suspensos 

em tratamento anaeróbio. 

 O lodo anaeróbio foi monitorado e caracterizado em termos de sólidos totais, pH e 

temperatura com o intuito principal de auxiliar a interpretação dos resultados de concentração 

de Giardia spp.  e Cryptoporidium spp. que seriam obtidos nesse resíduo. A concentração de 

sólidos totais se mostrou elevada, representando um teor médio de sólidos de 4,1%. 

  

Tratamento físico-químico por flotação por ar dissolvido 

A qualidade dos efluentes de reatores anaeróbios durante o tratamento de esgoto 

doméstico, não atende às exigências ambientais, conduzindo a necessidade de pós-tratamento. 

Nesse sentido, a flotação é alternativa atraente, sendo capaz de remover sólidos em suspensão 

e, quando em combinação com agentes coagulantes, remover nutrientes, como o fósforo, e 

parcela da matéria orgânica residual (CAMPOS et al., 1996).  

O efluente tratado proveniente do flotator apresentou valores de DQO total variando 

de 62,6 a 108,9 mg.L
-1

, com média de 87,3 mg.L
-1

, DQO filtrada variando de 31,2 a 75,6 
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mg.L
-1

, levando a uma média de 53 mg.L
-1 

e DQO particulada variando de 7,6 a 41 mg.L
-1

, e 

média de 28,8 mg.L
-1

. Além disso, as eficiências médias de remoção foram de 53,8, 34,9 e 

74% para DQO total, filtrada e particulada, respectivamente.  

Com relação aos sólidos totais, suspensos totais e dissolvidos totais obteve-se 

concentrações médias de 439,1, 39,7 e 399,4 mg.L
-1

, respectivamente. Como esperado, a 

remoção de sólidos suspensos foi a mais significativa, em torno de 29,7%.  

Quanto à turbidez do efluente tratado por flotação obteve-se média de 29 uT, que 

conduziu em uma remoção de 63,2% da turbidez no efluente anaeróbio. A cor aparente e 

verdadeira também foram significativamente removidas por esse processo, em média 80% e 

61,4%, respectivamente.  

Aisse et al. (2001) investigaram o sistema reator anaeróbio e flotador por ar dissolvido 

da ETE Cambuí (Campo Largo-PR) para tratamento de esgoto sanitário, e o coagulante 

utilizado era o cloreto férrico.  Foram relatados resultados de remoção global de DQO e 

sólidos suspensos de 87% e 83%, respectivamente, valores semelhantes aos da ETE-

Monjolinho. Ainda reportaram turbidez média de 4,1 uT no efluente do flotador, porém a 

turbidez afluente se mostrou bem inferior ao deste estudo, com média de 13,4 uT. 

 Um estudo sobre tratamento de esgoto por flotação por ar dissolvido em condições 

otimizadas e em escala piloto, também apontou resultados mais satisfatórios de 66% para 

DQO e 82% para sólidos suspensos (KIM et al., 2014). Da mesma forma, pesquisadores 

como Penetra et al. (1999) e Pinto Filho e Brandão (2000), apontaram melhores resultados de 

remoção dessas variáveis ao avaliarem, em escala de laboratório, o emprego da flotação por ar 

dissolvido para tratamento de esgoto, porém vale mencionar que ensaios realizados em escala 

de laboratório e em condições controladas tendem a apresentar maiores eficiências no 

tratamento quando comparados aos processos em escala plena.  

Penetra (1998) apresentou resultados de uma instalação piloto de flotação com 

escoamento contínuo alimentado com efluente de reator UASB, e com emprego de uma 

dosagem de 65 mg.L
-1

 de cloreto férrico, tempo de floculação de floculação de 15 minutos e 

gradiente de floculação de 80 s
-1

, e observou remoção de DQO, sólidos suspensos, turbidez e 

cor aparente de 89, 96, 98 e 91%, respectivamente. 

Ariano (2009) utilizou o mesmo coagulante usado na ETE-Monjolinho para tratar 

efluente anaeróbio em equipamento de flotação em escala de laboratório, com aplicação de 

8,45 mg de Al2O3.L
-1

 e sem adição de polímero, e alcançou remoções de sólidos suspensos 

totais, cor aparente, turbidez e DQO da ordem de 62,5, 52, 88 e 75%, respectivamente. 
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 Durante o período de amostragem desse estudo, o sistema de flotação da ETE-

Monjolinho passava por fase de reajustes para otimização do processo, fato que pode explicar 

os resultados menos satisfatórios que aqueles relatados na literatura. 

Assim como foi feito para o lodo do reator anaeróbio, o lodo do flotador foi 

monitorado e caracterizado em termos de sólidos totais, pH e temperatura com o intuito 

principal de auxiliar a interpretação dos resultados de concentração dos protozoários Giardia 

spp.  e Cryptoporidium spp. nesse subproduto. A concentração de sólidos totais no lodo 

flotado foi inferior ao do lodo anaeróbio, com um teor médio de sólidos de 2,2%. 

 

5.2 – Monitoramento de microrganismos indicadores  – E. coli e coliformes totais e 

Clostridium perfringens. 

As Figuras 5.2 e 5.3 representam as concentrações de E. coli e coliformes totais 

encontradas durante o monitoramento dos sistemas de tratamento de esgoto. 

As concentrações de E. coli variaram no esgoto bruto de 2 x 10
5
 a 8 x 10

5
 UFC.mL

-1
, 

com média de 4,5 x 10
5
 UFC.mL

-1
. Enquanto que no efluente do tratamento preliminar houve 

uma pequena redução na concentração desse microrganismo, variando de 1,2 x 10
5
 a 7,5 x 10

5
 

UFC.mL
-1

, e média de 3 x 10
5
 UFC.mL

-1
. Enquanto que as concentrações médias de 

coliformes totais no esgoto bruto e no efluente do tratamento preliminar foram de 1,36 x 10
6 

e 

1 x 10
6 
UFC.mL

-1
, respectivamente.  

As concentrações dos indicadores  E. coli e coliformes totais se mostraram elevadas  

tanto no esgoto bruto como no efluente do tratamento preliminar, e foram consideradas 

estatisticamente iguais (p > 0,05, teste não-paramétrico do Sinal).  

 Payment et al. (2001) detectaram, no esgoto bruto, concentração média de E. coli de 

cerca de 1,57 x 10
6 

UFC.100 mL
-1

. Kistemann et al. (2008) ao estudarem a presença de E. coli 

e coliformes totais em 6 estações de tratamento de esgoto, indicaram concentrações de 0,2 x 

10
7
 a 1,3 x 10

7
 UFC.100 mL

-1
  e 0,9 x 10

7
 a 4,5 x 10

7 
UFC.100 mL

-1
, respectivamente. Khan 

et al. (2014) encontraram valores superiores aos de Kistemann et al. (2008) com  relação a 

coliformes totais, média de 9,3 x 10
7
 UFC.100 mL

-1
. 

 O efluente também apresentou concentrações significativas de E. coli e coliformes 

totais após passar pelo processo anaeróbio, com média 3,9 x 10
4
 UFC.mL

-1
 e 1,58 x 10

5
 

UFC.mL
-1

, respectivamente. Da mesma forma, Dias et al. (2014) revelam altas concentrações 

de E. coli e coliformes totais no esgoto bruto e em efluente de reator UASB, sendo que para o 
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esgoto bruto obtiveram concentração média de  E. coli de 1,3 x 10
8
 UFC.100mL

-1
 e 

coliformes totais de  1,3 x 10
9
 UFC.100mL

-1
, e para o efluente tratado anaerobiamente esses 

valores se reduziram para 4,61 x 10
7
 UFC.100mL

-1
 e 1,86 x 10

8 
UFC.100mL

-1
, 

respectivamente. 

Após passar pelo processo físico-químico de flotação por ar dissolvido as 

concentrações ainda se mostraram altas para E. coli e coliformes totais, cerca de 6,9 x 10
3 

e 

2,8 x 10
4 

UFC.mL
-1

, respectivamente. Elevadas concentrações de coliformes totais também 

foram relatadas por Aisse et al. (2001), com valores máximo e mínimo de 9 x 10
6 

e 5 x 10
5 

UFC.100mL
-1

, respectivamente, após o efluente do tratamento anaeróbio ser tratado em 

flotador na ETE Cambuí. 

 

 

 

Figura 5.2: Concentração de E. coli no esgoto bruto e nas unidades de tratamento da ETE-

Monjolinho. 
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Figura 5.3: Concentração de coliformes totais no esgoto bruto e nas unidades de tratamento da 

ETE-Monjolinho. 

 

 Na Tabela 5.4 estão apresentadas as remoções médias de E. coli e coliformes totais 

pelas unidades de tratamento da ETE-Monjolinho. 
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Tabela 5.4: Remoção de coliformes totais e E. coli nas unidades de tratamento da ETE – 

Monjolinho. 

Variáveis Preliminar 

Média (log) 

[Mín-Máx] 

UASB 

Média (log) 

[Mín-Máx;] 

FAD 

Média (log) 

[Mín-Máx] 

Global 

Média (log) 

[Mín-Máx] 

Escherichia coli 0,2 

[0,097-0,57] 

0,81 

[0,12-1,14] 

0,79 

[0,34-1,14] 

1,77 

[1,04-2,2] 

Coliformes 

Totais 

0,14 

[0,004-0,33] 

0,84 

[0,42-1,1] 

0,85 

[0,38-1,13] 

1,78 

[1,35-2,17] 

     

 

 Conforme esperado, o tratamento preliminar teve o menor resultado de remoção dos 

microrganismos indicadores quando comparado aos demais tratamentos. Provavelmente a 

remoção foi por sedimentação, com média de 0,2 e 0,14 log para E. coli e coliformes totais, 

respectivamente.  

 De acordo com Tawfik et al. (2008), a remoção de coliformes totais e coliformes 

fecais por tratamento anaeróbio, como reator UASB, pode ser atribuída a mecanismos físicos 

de sedimentação, uma vez que os coliformes podem estar aderidos a materiais em suspensão.  

 O reator UASB teve uma média de remoção de E. coli e coliformes totais  pouco 

menor daquela retratada por alguns estudos da literatura que indicam valores de 1 log 

(CHERNICHARO, 2006; MEDEIROS, 2013; KHAN et al., 2014). 

 Dias et al. (2014) evidenciam, em seu estudo, remoção por reator UASB ainda menor 

ao deste estudo, em média 0,7 log para E. coli, porém Walia et al. (2014) trataram a remoção 

desse tipo de microrganismo por UASB como insignificante.  

 A remoção dos organismos indicadores pelo flotador foi similar ao obtido pelo reator 

UASB, média de 0,79 e 0,85 log para E. coli e coliformes totais, respectivamente. E como 

nesse estudo, Aisse et al. (2001) não obtiveram significativos índices de remoção de 

coliformes totais na flotação por ar dissolvido em escala plena.  

 A média de remoção global de E. coli e coliformes totais pela ETE-Monjolinho foi da 

ordem de 1,77 e 1,78, respectivamente. 

 Alguns estudos realizados em estações em escala plena com outros processos de 

tratamento revelam maiores resultados de eficiência global para remoção desses 

Nota: Mín: Mínima; Máx: Máxima 
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microrganismos, como Ottoson et al. (2006), Kistemann et al. (2008) e Dias et al.(2014). 

Porém, Payment et al. (2001) indicam resultados de remoção bem inferiores.  

Na Figura 5.4 são apresentadas as concentrações de Clostridium perfringens 

encontradas nas unidades de tratamento de esgoto. 

 

 

 

Figura 5.4: Concentração de coliformes totais no esgoto bruto e nas unidades de tratamento da 

ETE-Monjolinho. 
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 Kistemann et al. (2008) detectaram concentrações médias de Clostridium perfringens  

variando de 0,5 x 10
5
 UFC.100mL

-1 
a 3,3 x 10

5
 UFC.100mL

-1 
nas 6 ETEs que investigaram na 

Alemanha, valores próximos aos encontrados na ETE-Monjolinho. Medeiros (2013) e 

Payment et al. (2001) indicaram menores concentração desse microrganismo em esgoto bruto, 

média de 3,8 x 10
4
 UFC.100 mL

-1 
e 1,2 x 10

4
 UFC.100mL

-1
, respectivamente.  

 O efluente anaeróbio também apresentou elevadas concentrações de Clostridium 

perfringens, com média 6,3 x 10
4
 UFC.100mL

-1
, e valores mínimo e máximo de 3,9 x 10

4
 

UFC.100mL
-1 

e 1,4 x 10
5
 UFC.100mL

-1
, respectivamente. Da mesma forma, Medeiros (2013) 

encontrou alta concentração média dessa bactéria esporulada em efluente anaeróbio, cerca de 

1,8 x 10
4
 UFC.100mL

-1
. 

 No efluente do processo físico-químico de flotação por ar dissolvido, a concentração 

média foi de 1,5 x 10
4 

UFC.100mL
-1

, e as concentrações mínima e máxima foram de 8 x 10
3
 

UFC.100mL
-1

 e 2,0 x 10
4
 UFC.100mL

-1
.  

Payment et al. (2001) também relataram altas concentrações da bactéria, média de 5,89 

x 10
3
 UFC.100mL

-1
, em efluente final tratado em ETE. Assim como Kistemann et al. (2008), 

que revelaram concentrações na faixa de 0,2 x 10
3  

UFC.100mL
-1 

a 4,0 x 10
3 
UFC.100mL

-1
 em 

efluentes tratados por 6 diferentes ETEs.  

Vale ressaltar que as concentrações finais (após flotador) dos microrganismos 

indicadores (E. coli, coliformes totais e Clostridium perfringens) não correspondem àquelas 

que são despejadas no corpo d´água receptor dos efluentes da ETE-Monjolinho, visto que o 

efluente ainda passa por desinfecção por radiação ultravioleta após o tratamento no flotador, e 

não foram realizadas análises desse efluente final.  

Porém, no estudo de Medeiros (2013) na ETE da cidade de Limeira, composta por 

tratamento preliminar, reator UASB, lodos ativados e desinfecção com radiação ultravioleta, 

ainda foram relatadas altas concentrações dos microrganismos indicadores mesmo após a 

desinfecção. As concentrações médias foram de 4,2 x 10
3 

UFC.mL
-1

, 3,4 x 10
4 

UFC.mL
-1 

e 

6,0 x 10
3 

UFC.100mL
-1

 para E. coli, coliformes totais e Clostridium perfringens, 

respectivamente. 

Os gráficos “boxplot”, que representaram uma análise descritiva dos dados de 

concentração dos microrganismos indicadores (E. coli, coliformes totais e Clostridium 

perfringens) com relação à mediana, percentis e valores máximos e mínimos, também 

indicam, através de suas configurações, que os dados de concentração de todos os 

microrganismos nas diferentes unidades de tratamento não apresentam distribuição normal e 

consequentemente houveram significativos desvios padrão.  
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 Na Tabela 5.5 estão apresentadas as remoções médias de Clostridium perfringens após 

as unidades de tratamento da ETE-Monjolinho. 

 

Tabela 5.5: Remoção de Clostridium perfringens nas unidades de tratamento da ETE – 

Monjolinho. 

Variável Preliminar 

Média (log) 

[Mín-Máx] 

UASB 

Média (log) 

[Mín-Máx;] 

FAD 

Média (log) 

[Mín-Máx] 

Global 

Média (log) 

[Mín-Máx] 

Clostridium 

perfringens 

0,097 

[0,043-0,17] 

0,54 

[0,3-0,75] 

0,59 

[0,31-0,84] 

1,14 

[0,87-1,42] 

     

 

 O tratamento preliminar apresentou baixo valor de remoção para o microrganismo 

Clostridium perfringen, de 0,043 a 0,17 log, com média de 0,097 log.  

O reator UASB removeu a bactéria esporulada em uma média de 0,54 log. E como 

ocorreu para os microrganismos E. coli e coliformes totais, a remoção de Clostridium 

perfringens pelo reator UASB foi novamente similar à remoção do flotador, que apresentou 

remoção média 0,59 log. A média de remoção global de Clostridium perfringens foi de 1,14 

log. 

Medeiros (2013) determinou 1,71 log de remoção média para Clostridium perfringens 

na ETE na cidade de Limeira, cujos tratamentos foram mencionados anteriormente, resultado 

superior ao deste estudo. Kisteman et al. (2008) reportaram alta taxa de remoção, média 3,1 

log para estação de tratamento composta por sedimentação, lodos ativados e filtração em 

areia, e da mesma maneira Ottoson et al. (2006) relataram alta taxa de remoção, cerca de 3,04 

log para ETE com tratamento principal de biorreatores à membrana. 

 

Nota: Mín: Mínima; Máx: Máxima 
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5.3 – Monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. 

5.3.1 – Ocorrência de oocistos Cryptosporidium spp. no esgoto bruto e nas unidades de 

tratamento da ETE-Monjolinho 

 As concentrações obtidas de oocistos de Cryptosporidium spp. e a porcentagem de 

amostras positivas para cada efluente estão apresentadas na Tabela 5.6. 

Tabela 5.6: Porcentagem de amostras positivas e a análise descritiva das amostras positivas 

para oocistos de Cryptosporidium. 

Efluente N° de 

amostras 

analisadas 

% 

positivas 

Média  

(oocistos.L
-1

) 

Mín 

(oocistos.L
-1

) 

Máx 

(oocistos.L
-1

) 

Bruto 9 44,4 

(4/9) 

1,35 x 10² ND 1,8 x 10² 

Preliminar 8 50    

(4/8) 

9 x 10¹ ND 1,2 x 10² 

UASB 8 37,5 

(3/8) 

1 x 10¹ ND 1,33 x 10¹ 

FAD 8 25    

(2/8) 

5,87 ND 8,9 

Nota: ND: não detectado; Mín: mínimo; Máx: Máximo. 

 

Oocistos de Cryptosporidium spp. não foram detectados com muita frequência nas 

amostras de esgoto, com positividade em 13 de um total de 33 amostras analisadas (39%). 

 Nota-se que houve maior positividade para o esgoto bruto e efluente do tratamento 

preliminar com resultados de 44,4% e 50%, respectivamente. Castro-Hermida et al. (2008) 

relatam positividade em 100% das amostras de esgoto bruto e tratado para oocistos de 

Cryptosporidium. 

Para o esgoto bruto, a média foi de 1,35 x 10² oocistos.L
-1

 e variou de não detectado 

(ND) a 180 oocistos/L, sendo que os meses de detecção nesse afluente foram janeiro, 

fevereiro, junho e julho. Esse resultado se mostrou inferior aos dados obtidos por Farias et al. 
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(2002), que detectaram até 9,12 x 10² oocistos.L
-1

 em esgoto bruto na cidade de São Paulo e 

obtiveram positividade em todas as amostras estudadas.  

Para os demais efluentes foram encontradas concentrações menores de oocistos. No 

caso do efluente tratado obteve-se concentração média de 5,87 oocistos por litro, similar a 

outros estudos como Payment et al.(2001), Dungeni e Momba(2010), Gallas-Lindemann et al. 

(2013). 

A baixa concentração de oocistos no esgoto tratado ainda deve ser motivo de 

preocupação, e cautela quanto aos riscos à saúde pública e contaminação ambiental, visto que 

as doses infectantes de oocistos podem ser extremamente baixas (OKHUYSEN et al., 1999; 

CHAPPELL et al.. 2006). 

Sendo a detecção de Cryptosporidium pouco frequente nas amostras analisadas, não 

foi possível avaliar sua remoção pelos respectivos processos de tratamento. 

Ao se confrontar os dados de Cryptosporidium com os dados de Giardia, expostos no 

item seguinte (5.3.2), percebe-se que a presença e quantidade de oocistos de Cryptosporidium 

nas amostras foram muito inferiores em relação a cistos de Giardia, assim como já relatado 

por outros inúmeros pesquisadores, em amostras de esgoto, no Brasil (CANTUSIO NETO et 

al., 2006; SANTOS et al., 2011; MEDEIROS, 2013) e em outros países (CACCIÒ et al., 

2003; BRIANCESCO e BONADONNA, 2005; LONIGRO et al., 2006; LIM et al., 2007; 

CASTRO-HERMIDA et al., 2010; REDDER et al., 2010; GALLAS-LINDEMANN et al., 

2013). Porém em estudo na Nigéria, Okojokwu et al. (2014) não chegaram a resultados 

semelhantes, detectando maior média de concentração de Cryptosporidium quando 

comparada a Giardia. 

 As maiores concentrações de cistos de Giardia no esgoto podem sugerir que a 

giardiose está mais disseminada ou ocorre com uma maior intensidade infecciosa do que a 

criptosporidiose (CACCIÒ et al., 2003; LIM et al.; 2007). Além disso, a incidência de 

criptosporidiose pode ser significativamente afetada pela sazonalidade (JAGAI et al., 2009), o 

que também explicaria a baixa positividade de oocistos nas amostras.  

 Outro fator que justificaria os resultados obtidos é a dificuldade envolvida na detecção 

de Cryptosporidium spp. devido à complexidade das amostras de esgoto e também às 

características do próprio oocisto, porém esse tema será melhor discutido no item 5.3.5.  
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5.3.2 – Ocorrência de Giardia spp. no esgoto bruto e nas unidades de tratamento 

As concentrações de cistos de Giardia spp. encontradas durante o período de 

amostragem podem ser visualizadas na Figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5: Concentração de Giardia spp. no esgoto bruto durante o período de amostragem. 

 

 Foram realizadas um total de 9 coletas de esgoto bruto, sendo 3 coletas  por trimestre 

avaliado  (trimestre 1 - janeiro, fevereiro e março; trimestre 2 - abril, maio e junho; trimestre  

3  - julho, agosto e setembro) e detectadas elevadas quantidades de cistos de Giardia spp. em 

100% das amostras analisadas desse afluente, apresentando concentrações na faixa de 8,04 x 

10
3
 a 2,43 x 10

4
 cistos.L

-1
, média de 1,89 x 10

4
 cistos.L

-1
, e desvio padrão de 5,3 x 10³.  

Nasser et al. (2012) ao realizarem uma revisão na literatura sobre ocorrência de cistos 

no esgoto bruto em 17 países, relataram níveis de não detectado a 1 x 10
5
 cistos.L

-1
. Não 

verificaram diferenças significativas na prevalência de cistos no esgoto entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, porém, em diversos casos, notaram flutuações 

significativas nas concentrações de cistos no esgoto para um mesmo local de amostragem, 

estando em acordo com os resultados apresentados nesse estudo. 

Os 3 diferentes trimestres do ano foram comparados, estatisticamente, com relação aos 

dados de concentrações de cistos de Giardia spp. detectadas no esgoto bruto. Foi observado 

que houve diferença estatística entre os períodos estudados (p < 0,05, teste não-paramétrico 
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de Kruskal-Wallis). E a partir da Figura 5.5 é possível observar que as concentrações de cistos  

foram mais elevadas no trimestre 2.  

Cacciò et al. (2003), Briancesco e Bonadonna (2005) e Ajonina et al., (2013) também 

avaliaram as concentrações de cistos de Giardia spp. no esgoto bruto em diferente períodos 

do ano e notaram que as maiores concentrações de cistos ocorreram nas estações outono e 

inverno, enquanto que Castro-Hermida et al. (2008), ao analisarem afluentes e efluentes de 12 

ETEs na Espanha, concluíram que, para todas as ETEs, as maiores quantidades de (oo)cistos 

foram observadas em períodos de primavera e verão. 

Da mesma forma, Oda et al.(2005) e Samie e Ntekele (2014) relataram variações nas 

concentrações de cistos no esgoto nas diferentes épocas do ano. Além disso, Oda et al. (2005) 

revelaram variações nas concentrações de cistos com o decorrer do dia. 

 Por outro lado, Robertson et al. (2006) observaram fortes flutuações nos resultados de 

cistos por litro de esgoto bruto, mas não evidenciaram nenhuma relação com a sazonalidade, 

assim como ocorreu com Medema e Schijven (2001). 

Diversos estudos conduzidos por outros pesquisadores em países desenvolvidos como 

Canadá, Japão, Espanha, Noruega, ou mesmo em países em desenvolvimento como África do 

Sul, China e inclusive no Brasil, apontam concentrações médias de cistos de Giardia spp. em 

esgoto bruto muito inferior à média encontrada no presente estudo (PAYMENT et al., 2001; 

ODA et al., 2005; ROBERTSON et al., 2006; CASTRO-HERMIDA, 2008; DUNGENI e 

MOMBA, 2010; FU et al., 2010; REINOSO et al., 2011; TONANI et al., 2013; 

GRONDAHL-ROSADO et al., 2014). 

Em contrapartida, Cacciò et al. (2003), ao avaliarem as quantidades de cistos afluentes 

a 4 ETE em diferentes cidades da Itália, encontraram média de até 4,2 x 10
4
 cistos.L

-1
, 

resultado superior ao encontrado na ETE-Monjolinho, assim como resultados apresentados 

por estudos feitos no Brasil como Santos et al. (2011) e Goulart (2013) que relataram valores 

de1,34 x 10
5
 e 9,8 x 10

4
 cistos.L

-1
, respectivamente.  

Além da sazonalidade do parasito, a variabilidade nas concentrações de cistos no 

esgoto não tratado pode ser explicada pelas condições de saneamento e socioeconômica do 

local, distribuição geográfica, dia e horário de amostragem, reflexos da prevalência da doença 

na população, grande variabilidade de resultados gerados pelos métodos disponíveis de 

detecção de protozoários e de suas eficiências de recuperação (ROBERTSON et al., 1999; 

SMITH e GRIMASON, 2003; NASSER et al., 2012; ONGERTH, 2013). 
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Na Figura 5.6 serão expostas as concentrações de cistos de Giardia spp. nas unidades 

de tratamento da ETE-Monjolinho para comparação e discussão. 

 

 

 

 

Figura 5.6: Concentração de Giardia spp. no esgoto bruto e nas unidades de tratamento da 

ETE-Monjolinho. 

 

Todas as amostras analisadas, de afluente bruto ou efluente tratado, foram positivas 

com relação a presença de Giardia. 

 A concentração de cistos no efluente proveniente do tratamento preliminar 

(desarenador aerado) foi maior que a concentração do esgoto bruto em 50% dos ensaios.  

O efluente do tratamento preliminar apresentou média de 2,3 x 10
4
 cistos.L

-1
 e desvio 

padrão de 9,7 x 10³ cistos.L
-1

, enquanto que para o esgoto bruto, como mencionado 

anteriormente, obteve-se média de 1,89 x 10
4
 e desvio padrão de 5,3 x 10³ cistos.L

-1
. A partir 

da comparação do desvio padrão dos dois efluentes é possível notar que as concentrações de 

cistos no efluente do tratamento preliminar foram mais variáveis quando comparadas com as 

concentrações do esgoto bruto.  
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Vale ressaltar que em dois ensaios laboratoriais em específico a concentração de cistos 

do tratamento preliminar foi praticamente o dobro que aquela encontrada no esgoto bruto, e 

nos demais ensaios não se obteve resultados tão discrepantes. 

Os dados de concentração de cistos de Giardia spp. no esgoto bruto e no efluente do 

tratamento preliminar foram comparados estatisticamente,  e foi verificado que não houve 

diferença estatística entre as concentrações do organismo nos dois tipos de efluentes (p > 

0,05, teste não-paramétrico do Sinal).  

Robertson et al. (2006), ao se depararem com esse tipo de resultado, citam a 

possibilidade de se detectar maiores concentrações de (oo)cistos nos efluentes do que nos 

afluentes devido a maior eficiência de recuperação dos parasitos obtido em efluentes mais 

tratados. Porém essa justificativa é pouco provável para esse caso, visto que as características 

físico-químicas desses efluentes são extremamente semelhantes, como pode ser visto no item 

5.1, e foi utilizada a mesma metodologia de detecção de protozoários para ambos. 

 Robertson et al. (2006), mencionam ainda outras possíveis situações, como: 

flutuações temporais na concentração dos protozoários; ausência de “pareamento” entre as 

amostras de entrada e saída; distribuição desigual dos parasitos nas amostras; ou uma 

combinação desses fatores. 

 As concentrações de cistos se reduziram significativamente após o tratamento 

anaeróbio por reator UASB, apresentando média de 6 x 10² cistos.L
-1

, desvio padrão de 2,28 x 

10² e concentração máxima de 9,13 x 10² cistos.L
-1

. Esses resultados foram inferiores aos 

apresentados por Medeiros (2013), que detectou cistos em 100% das amostras provenientes 

do reator UASB (escala piloto) e  média de 6,6 x 10³ cistos.L
-1

. 

Goulart (2013), ao estudar uma ETE da cidade de Campinas-SP, encontrou menores 

quantidades de cistos em efluente de reator UASB, cerca de 1,93 x 10² cistos.L
-1

. Samhan et 

al. (2007), apesar de detectarem cistos de Giardia spp. nos afluentes aos reatores UASB, não 

detectaram nos seus efluentes e concluíram que houve eficiência total do tratamento na 

remoção do parasito, porém atestaram limitações na metodologia de detecção de protozoários, 

o que também poderia justificar os resultados de não detecção. 

 O efluente tratado proveniente do flotador por ar dissolvido ainda resultou em elevada 

concentração de cistos de Giardia spp., média de 2,35 x 10² cistos.L
-1

, desvio padrão de 1,66 

x 10², concentrações máxima e mínima de 5,13 x 10² e 7,77 x 10¹ cistos.L
-1

, respectivamente.  

 Dungeni e Momba (2010), Tonani et al. (2013), Gallas-Lindemann et al. (2013), ao 

analisarem ETEs com outros tipos de processos de tratamento,     relataram concentrações de  
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cistos nos efluentes tratados bem inferiores às obtidas na ETE-Monjolinho. Porém as 

quantidades de cistos nos afluentes a essas ETEs também eram significativamente inferiores 

quando comparadas aos resultados desse trabalho. 

Sroka et al. (2013) detectaram concentração média de cistos, em uma ETE na Polônia, 

em torno de 1,13 x 10² cistos.L
-1

 no esgoto tratado. Os autores alertam sobre os riscos 

associados a essa elevada quantidade de cistos presente no efluente tratado, tendo em vista seu 

potencial de veiculação hídrica e transmissão a humanos.  

Porém, ao se analisar os estudos conduzidos por Robertson et al. (2006), Castro-

Hermida et al. (2010), Santos et al. (2011), Ajonina et al. (2013) se nota que os efluentes 

tratados, provenientes de outras ETEs em escala plena, se mostraram ainda mais 

contaminados com o parasito Giardia spp..  

Assim como observado para os microrganismos indicadores, os gráficos “boxplot” 

mostram distribuição assimétrica para as concentrações de Giardia spp. em todas unidades de 

tratamento, justificando os elevados valores de desvios padrão.  

 

5.3.2.1 – Estimativa da prevalência de giardiose na população 

No Brasil, a giardiose, assim como a criptosporidiose, são subdiagnosticadas e não 

possuem notificação obrigatória pelo sistema de saúde, o que implica na impossibilidade de se 

determinar a prevalência na população. Porém, a contribuição por pessoas infectadas pode ser 

estimada a partir de concentrações de cistos e oocistos encontradas no esgoto sanitário 

(MEDEIROS, 2013). 

De acordo com Robertson et al. (2006), é possível se associar o fluxo diário de 

(oo)cistos no afluente a uma ETE e o número médio de (oo)cistos eliminados por dia por  

pessoa infectada, e assim se estimar a extensão da doença na população que contribui para 

geração de esgoto afluente a uma ETE. Assim, a fim de se estimar a prevalência de giardiose 

na população de São Carlos foram utilizados os dados obtidos de concentração de cistos no 

esgoto bruto e realizados cálculos conforme proposto por Oda et al. (2005). 

 Sabendo que a ETE-Monjolinho atende 85% da população de São Carlos, então se 

considerou 85% do número de habitantes sãocarlenses estimados pelo IBGE para 2014 

(última publicação). 

 Para calcular a estimativa de número de pacientes infectados e prevalência em 

porcentagem na população foram usadas as seguintes equações: 
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N° paciente =
volume diário de esgoto afluente (Litro)  x número de cistos por litro de esgoto

número de cistos liberados por um paciente em um dia 
  (5.1) 

 

Prevalência (%) =
Número estimado de pacientes

População 
 (5.2) 

 

 Quanto ao número de cistos liberados nas fezes de uma pessoa infectada por dia 

adotaram-se os valores mínimo e máximo de 10
8
 a 10

9
, conforme dados de CDC (2010), 

sendo que os resultados mínimos e máximos de número estimado de pacientes e de 

prevalência foram calculados de acordo com esses valores adotados. 

 Na Tabela 5.7 estão apresentadas as estimativas de prevalência de giardiose na 

população de interesse. 

 

Tabela 5.7: Estimativa da prevalência de giardiose na população de São Carlos. 

Quantidade 

de esgoto 

por dia 

(Litros) 

Número de 

cistos por litro 

de esgoto 

População 

estimada pelo 

IBGE (2014) 

corrigida para 

85% 

Valores Estimados 

 

N° de pacientes
 

(Mín – Máx) 

 

Prevalência
 

(%Mín - % Máx) 

5,6 x10
7
 8,04 x 10

3
 

(Mín) 

203.114 450 – 4500 0,22 – 2,2 

 1,9 x 10
4 

(Média) 

 1.064 – 10.640 

 

0,52 – 5,2 

 2,43 x 10
4
 

(Máx) 

 1.360 – 13.600 0,67 – 6,7 

Nota: Mínimo, Máximo 

 

A prevalência de giardiose na população de São Carlos foi estimada entre 0,22% e 

6,7%. Esses resultados estão próximos aos dados de outros estudos realizados na cidade de 

Pedro de Toledo (SP) (RIBEIRO JUNIOR, 2002; PEREIRA 2003). Porém o método de tais 
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estudos para a investigação da prevalência se deu de forma diferente, através de exames de 

fezes da população em geral (amostras escolhidas de maneira aleatória). 

Tais dados de prevalência de giardiose na cidade de São Carlos podem estar 

subestimados devido a limitação do método de detecção de protozoário adotado para esgoto 

bruto, que apresentou valor médio de recuperação de cistos de 53,4% (item 5.3.5). 

5.3.3 – Remoção de cistos de Giardia spp. nas unidades de tratamento  

 As remoções de cistos de Giardia spp. pelo tratamento preliminar (desarenação e 

remoção de gordura), tratamento biológico promovido pelo reator UASB e tratamento físico-

químico por flotação por ar dissolvido, podem ser visualizadas na Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7: Remoção de cistos de Giardia spp. pelas unidades de tratamento da ETE-

Monjolinho, com µ representando a remoção média.  

 

 Para o tratamento preliminar (desarenador aerado) foi possível calcular o log de 

remoção em poucos ensaios, obtendo-se uma média de remoção de 0,063 log, e uma remoção 

máxima de 0,098 log (20%). Como já discutido anteriormente, em alguns casos houve maior 

número de cistos no efluente do que no afluente, levando a taxas negativas de remoção, 

evento também observado por Robertson et al. (2000) e Nkambule et al. (2008), porém com 

outros tipos de processos de tratamento. 
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 Fu et al. (2010), ao estudarem o processo de desarenação em uma ETE, chegaram a 

taxas de remoção de oocistos de Cryptosporidium spp. e cistos de Giardia spp. da ordem de 

0,12 log e 0,18 log, respectivamente. Da mesma forma, Medeiros (2013) indicou remoção de 

cistos de 0,18 log em tratamento preliminar em ETE em escala plena.  

 O tratamento preliminar envolve processo físico de sedimentação e curto tempo de 

detenção hidráulica. Assim, cistos do  protozoário Giardia spp. não são  removidos de 

maneira eficaz por esse processo por serem leves e requererem períodos mais longos de 

tratamento para que ocorra a sedimentação. 

Segundo Chernicharo (2006), no Brasil praticamente todos os estudos de viabilidade 

que visam o tratamento de águas residuárias incluem o reator UASB como uma das principais 

alternativas, e assim este vem sendo consolidado e disseminado para o tratamento de esgoto 

sanitário. Contudo, são poucas as referências bibliográficas que abordam sobre a remoção de 

patógenos, entre eles Giardia spp. e Cryptosporidium spp., através do tratamento em reatores 

anaeróbios (CHERNICHARO et al., 2001).  

Chong et al. (2012) citam as desvantagens dos reatores UASB, dentre elas está 

remoção parcial de organismos patogênicos, exceto ovos de helmintos. A remoção dos ovos 

de helmintos em reator UASB, em geral, é alcançada basicamente pela remoção física, 

adsorção em flocos ou de sedimentação simples (JIMENEZ-CISNEROS, 2007).  

Assim como os ovos de helmintos, a remoção de (oo)cistos pode se dar por processos 

físicos, porém a sedimentação pode não ser tão eficiente,  visto que os (oo)cistos tem 

comportamento similar a partículas suspensas de baixa densidade (FRENCH et al., 2000). 

Além disso, estudos indicam a velocidade reduzida de sedimentação dos (oo)cistos (DAI e 

BOLL, 2006).  

A remoção dos (oo)cistos por sedimentação em reatores UASB pode ser aumentada 

quando se aderem a sólidos em suspensão. Estudos como de Feng et al. (2003), indicam que 

esses organismos têm grande facilidade em se unirem a essas partículas. 

Nesse mesmo sentido, Nasser et al. (2012) e Goulart (2013) afirmam que maiores 

tempos de detenção hidráulica em processos biológicos, como o tratamento anaeróbio em 

reator UASB, é essencial para promoção de maiores taxas de remoção de cistos, visto que a 

maior parte dos cistos é retida no lodo.  

O reator UASB da ETE-Monjolinho teve uma significativa capacidade de remoção de 

cistos, apesar de não ser projetado para esse propósito. Em média, houve remoção de 1,57 log 

(97%), com resultados mínimo e máximo de 1,27 (94,7%) e 2,14 log (99,27%), 
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respectivamente, e desvio padrão de 0,27. Pôde-se então notar que independente da carga de 

cistos afluente ao reator UASB, proveniente do tratamento preliminar que apresentou 

expressiva variação na concentração de cistos, o tratamento anaeróbio se manteve estável na 

remoção desse organismo.  

Ottoson et al. (2006) mostraram através de seus resultados que o reator UASB teve 

menor eficiência de remoção de (oo)cistos do que os processos de filtração terciária e 

biofiltração em membrana.  

Verbyla et al. (2013) avaliaram dois sistemas de tratamento de águas residuárias, 

sendo um sistema composto por reator UASB seguido de lagoa de polimento e o outro por 

três lagoas de estabilização. Foi verificado que os efluentes finais do sistema UASB+lagoas 

continham as maiores concentrações de cistos de Giardia spp., em torno de  242.3 ± 42.8 e 

73.3 ± 13.8 cistos.L
-1 

nos afluentes e efluentes, respectivamente. 

Goulart (2013) atribuiu a eficiência do tratamento anaeróbio ao acúmulo de cistos no 

lodo, e relatou médias de cistos de Giardia spp. em afluentes e efluentes de reator UASB 

(escala plena) de 9,83 x 10
5
 e 193 por litro, respectivamente, o que conduziria a um valor 

médio de remoção de 2,7 log (99,8%), superior ao deste estudo. A melhor eficiência do reator 

UASB, objeto de estudo de Goulart (2013), provavelmente se deu pelo seu maior tempo de 

detenção hidráulica, de 13 horas, enquanto que o reator UASB da ETE-Monjolinho é operado 

com tempo de detenção de 6 a 8 horas. 

Medeiros (2013), ao operar reator UASB piloto, alcançou eficiência muito inferior de 

remoção de cistos de Giardia spp., cerca de 0,36 log, mesmo com tempo de detenção 

hidráulica de 12 horas.  

A flotação por ar dissolvido (FAD) é particularmente eficiente em remover partículas 

e flocos de baixa densidade (EDZWALD, 2006). Assim, a baixa densidade dos cistos de 

Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. permite que estes sejam passíveis de 

remoção por flotação por ar dissolvido, sendo removidos do efluente para o lodo flotado 

(EDZWALD, 2010).  

Os dados disponíveis na literatura sobre remoção de Giardia spp. e Cryptosporidium 

spp. por meio de flotação por ar dissolvido, são mais comuns quanto ao tratamento de águas 

de abastecimento em escala piloto e de bancada (PLUMMER et al., 1995; EDZWALD e 

KELLEY, 1998; EDZWALD et al., 2000), enquanto que estudos sobre esse tema no 

tratamento de esgoto sanitário ainda se apresentam como uma lacuna.  

Porém não atendendo às expectativas, o flotador da ETE-Monjolinho não apresentou 

uma remoção de cistos de Giardia spp. tão expressiva. E através da Figura 5.7 é possível 
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observar que as remoções de Giardia spp. pelo reator UASB foram maiores que as remoções 

atingidas pelo flotador em todos os ensaios. Essa situação pode ser explicada pela maior 

eficiência de recuperação do método de detecção de protozoários para o efluente tratado 

proveniente do flotador quando comparada a eficiência obtida com o método utilizado para o 

efluente do reator UASB, ou ainda pelo fato de o flotador, durante o período de amostragem, 

estar em fase de reajustes, como já citado anteriormente. 

O processo de flotação da ETE-Monjolinho apresentou média de remoção de cistos de 

Giardia spp. de 0,47 log (61%), remoções mínima e máxima de 0,25 log (43,8%) e 0,79 log 

(84%), respectivamente, e desvio padrão de 0,25. 

O processo de flotação por ar dissolvido para tratamento de água tem sido apontado 

como efetivo na remoção de oocistos de Cryptosporidium parvum, com resultados superiores 

a 4 log (FRENCH et al., 2000). Os mesmos autores mencionam correlações estatísticas entre 

parâmetros operacionais da FAD e a eficiência desse processo na remoção de oocistos, como 

a forte correlação positiva da taxa de recirculação, do tempo de floculação e da turbidez 

(prévia a floculação) com a eficiência de remoção de oocistos.  

Edzwald et al. (2000), a partir de estudos em escala piloto, avaliaram o 

comportamento da flotação por ar dissolvido quando submetida à condições de elevadas 

concentrações de (oo)cistos (310 a 3700 cistos e 2800 a 11000 oocistos por litro) para 

tratamento de amostras de água. As maiores eficiências, aproximadamente 3 log, foram 

alcançadas em épocas mais quentes (13 a 14°C), enquanto que em épocas mais frias (2 a 3°C) 

obtiveram-se remoções de cerca de 2 log. Além disso, compararam processo de sedimentação 

com o sistema de FAD, e concluíram que a flotação é mais eficiente. 
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5.3.3.1 – Comparação entre as remoções de cistos de Giardia spp. e de microrganismos 

indicadores nas unidades da ETE-Monjolinho. 

A eficiência de remoção pela ETE-Monjolinho variou conforme o microrganismo e 

conforme o tratamento, como pode ser visualizado na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8: Eficiência do reator UASB e da flotação por ar dissolvido (FAD) em remover 

microrganismos indicadores e cistos de Giardia spp.. 

 

Em virtude das poucas amostras positivas para Cryptosporidium spp. não foi possível 

realizar testes de comparação entre as remoções desses organismos e os demais nas unidades 

de tratamento. 

A partir da Figura 5.8 é possível afirmar apenas que houve diferença significativa na 

remoção de cistos de Giardia spp. e microrganismos indicadores pelo reator UASB, e que o 

reator UASB e a unidade de flotação por ar dissolvido (FAD) apresentaram remoções de 

cistos significativamente diferentes. Essas afirmações são possíveis de serem feitas ao se 

comparar os gráficos “boxplot” que não interceptam intervalos iguais de valores. Outras 

afirmações a partir da Figura 5.8 não são possíveis justamente pelo fato da maioria dos 

gráficos “boxplot” terem interceptado faixas de valores semelhantes, por isso foram 

realizados testes estatísticos como segue abaixo. 
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 As remoções dos microrganismos indicadores (E. coli, coliformes totais e Clostridium 

perfringens) pelo reator UASB e pelo flotador não apresentaram diferença estatística 

significativa (p > 0,05, teste de Wilcoxon).  

Na unidade de flotação por ar dissolvido não foi observada diferença significativas 

entre suas remoções de cistos e microrganismos indicadores (p > 0,05, teste de Kruskal-

Wallis). 

5.3.4 – Ocorrência de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. no lodo 

O lodo da ETE-Monjolinho apresentou elevadas concentrações de cistos e oocistos, 

conforme reportado nas Figuras 5.9 e 5.10.  

 

Figura 5.9: Concentração de cistos de Giardia spp. em lodo proveniente de reator UASB e 

sistema de flotação por ar dissolvido, com  µ representando a média de cistos.g
-1

. 

 

 As amostras de lodo, tanto proveniente de reator UASB como do flotador, foram 

100% positivas para presença de Giardia spp. 

Em geral, as remoções dos (oo)cistos pelos processos de tratamento de esgoto, exceto 

a desinfecção, se referem a transferência desses microrganismos em suspensão nos efluentes 

para sedimentos e/ou lodo, e não pela sua destruição ou inativação (STOTT, 2003). Isso pode 

ser confirmado pelos resultados, em que a ocorrência de cistos nesse subproduto foi frequente 
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e em quantidades expressivas, assim provavelmente a remoção dos cistos pelo reator UASB e 

flotador se deu pela retenção dos mesmos no lodo. 

 Para o lodo do reator UASB obteve-se média de 7,7 x 10
4 

cistos.g
-1

, concentração 

máxima e mínima de 2,79 x 10
5 

e 1,7 x 10
4 

cistos.g
-1

, respectivamente, e ainda um elevado 

desvio padrão de 9 x 10
4
. No lodo do flotador, a concentração média foi de 9,4 x 10

4
cistos.g

-1
, 

com máxima e mínima 1,8 x 10
5 

e 1,42 x 10
4 

cistos.g
-1

, respectivamente, e desvio padrão de 

5,5 x 10
4
. 

 A expectativa de que o lodo do reator UASB apresentasse concentração média de 

cistos maior quando comparado ao lodo do flotador não foi confirmada. Assim se esperava 

tendo em vista a maior idade de lodo que se tem no reator UASB, e ainda, conforme os 

resultados, o reator UASB recebia uma carga de cistos muito superior e demonstrou uma 

maior remoção de cistos. 

 Porém, o lodo do reator UASB exibiu concentrações de sólidos totais bem superiores 

ao flotador (vide Figura 5.3), tal fato pode ter prejudicado a detecção dos cistos no lodo do 

reator UASB pelo método empregado pela maior quantidade de interferentes.  

 Apesar de a concentração média de cistos de Giardia spp. do flotador ter se 

apresentado maior que a concentração observada no reator UASB, não foi verificada 

diferença estatisticamente significativa entre as concentrações desse organismo nos dois tipos 

de lodo (p > 0,05, teste não-paramétrico de Wilcoxon). 

Os resultados se mostraram superiores aos dados de Bonatti (2007) que detectou até 

4800 cistos de Giardia por grama de lodo de ETE, aos de Graczyk et al. (2008) e aos de 

Cheng et al. (2009) com 27 e 9 cistos de Giardia por grama de lodo, respectivamente, e ainda 

aos resultados de Gerba et al. (2011) cujas concentrações máxima e mínima foram de 10 a 

1000 cistos por grama. 

Para Iacovski et al. (2004), a variação da concentração de (oo)cistos no lodo depende 

das características da população servida pela ETE como, por exemplo, o nível de infecção dos 

indivíduos pelos parasitos. 

Soares et al. (1994) e Medeiros (2013) obtiveram de 7,33 x 10
4 

 a 3,3 x 10
6
 cistos por 

kg de lodo e 6,05 x 10
4
 cistos por grama de lodo, respectivamente. Goulart (2013) também 

encontrou quantidades de cistos muito significativas no lodo, sendo as concentrações de cistos 

no lodo de reator UASB superiores ao lodo proveniente de tanque de aeração e lodo 

condicionado da ETE em estudo. 
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Figura 5.10: Concentração de oocistos de Cryptosporidium spp. em lodo de esgoto 

proveniente de reator UASB e sistema de flotação por ar dissolvido, com µ representando a 

média de oocistos.g
-1

. 

 

Os oocistos foram encontrados em 37,5% (3/8) das amostras de lodo do UASB com 

média de 3,1 x 10² oocistos.g
-1

 e desvio padrão de 1,08 x 10², e em 75% (6/8) das amostras de 

lodo do flotador, apresentando média de 8,69 x 10² oocistos.g
-1

 e desvio padrão de 8,78 x 10². 

Goulart (2013), por sua vez, em um estudo de 24 meses, registrou a presença de 

oocistos em apenas 3 destes meses para amostras de lodo.  

Assim como ocorreu para os cistos de Giardia spp., houve maior positividade e 

concentração de oocistos no lodo da FAD quando comparado ao lodo do reator UASB, e 

como mencionado, a concentração de sólidos bastante elevada no lodo do reator  UASB pode 

ser a causa. Além disso, como ocorreu para as amostras de efluentes, a positividade e 

concentração de oocistos de Cryptosporidium spp. no lodo foram menores quando 

comparadas aos cistos de Giardia spp.. 

Segundo Goulart (2013), os oocistos de Cryptosporidium spp. se caracterizam por seu 

tamanho bastante reduzido, e podem ser envolvidos pelo sólidos presentes no lodo, situação 

que impede a sua visualização por meio da microscopia de fluorescência.  

Graczyk et al. (2008) e Cheng et al.(2009) encontraram concentrações inferiores de 

oocistos no lodo, cerca de 13,47 e 20 oocistos por grama de lodo de ETE, respectivamente.  

0,00E+00

5,00E+02

1,00E+03

1,50E+03

2,00E+03

2,50E+03

3,00E+03

UASB FAD

o
o

ci
st

o
s/

g-1
 

Lodo das unidades de tratamento 

Oocistos de Cryptosporidium no Lodo 

Coleta 1

Coleta 2

Coleta 3

Coleta 4

Coleta 5

Coleta 6

Coleta 7

Coleta 8

µ = 3,13E+02 

µ = 8,69E+02 



116 
 

 

Medeiros (2013) observou positividade em 60% de amostras de lodo proveniente de 

sistema de lodo ativado convencional, com concentração superior ao deste estudo, cerca de 

958 oocistos.g
-1

. 

Iacovski et al. (2004), ao analisarem 27 amostras de lodo sanitário de uma ETE na 

cidade de Florianópolis-SC, constataram positividade para oocistos de Cryptosporidium spp. 

em 74% delas, e ainda boa eficiência de recuperação de oocistos através do método adotado. 

5.3.5 – Experimento controle-positivo para os métodos empregados na detecção de cistos de 

Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. 

 A Tabela 5.8 retrata os níveis de recuperação de cistos e oocistos pelos métodos 

adotados durante o estudo. 

Tabela 5.8: Porcentagem de recuperação de cistos de Giardia spp. e oocistos de 

Cryptosporidium spp. para as diferentes metodologias utilizadas, com emprego da suspensão 

comercial ColorSeed. 

 

Ensaio 

 Método 

(n° de repetições) 

Recuperação de 

cistos (%) 

(Média ± DP) 

Recuperação de 

oocistos (%) 

(Média ± DP) 

1  TC + IMS (3) 54,3 ± 19,3 12,6 ± 2,5 

2  FM + TC + IMS (3) 67 ± 11,3 5,6 ± 2,88 

3  IMS direto (3)
(a)

 32,6 ± 3,05 7,3 ±2,08 

Nota: 
(a)

Método utilizado para detecção de protozoários nas amostras de lodo; IMS: separação 

imunomagnética; TC: tripla centrifugação; FM: filtração em membrana; DP: desvio padrão. 

  

O Método 1623.1 (USEPA, 2012) não inclui o controle positivo interno ColorSeed 

entre os inóculos aceitos para se avaliar o desempenho de métodos de detecção de 

protozoários. Entre as suspensões comerciais validadas estão EasySeed™ e Waterborne 

AccuSpike™.  

Porém o ColorSeed é uma ferramenta prática para se determinar a recuperação dos 

métodos em amostras ambientais já contaminadas, pois durante a enumeração dos (oo)cistos é 

possível diferenciar os protozoários intrínsecos da amostra ambiental daqueles semeados 
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(controle  positivo interno – ColorSeed). Isso se dá pela utilização de filtros específicos para 

cada fluorocromo (FITC: excitação: 495 nm e emissão: 521 nm; Texas Red: excitação: 580 

nm e emissão: 615 nm) (FRANCO et al., 2012). 

 De acordo com Franco et al. (2012), a suspensão ColorSeed é empregada com maior 

frequência para marcar os (oo)cistos a serem utilizados nos ensaios de efeito da matriz. 

 McCuin e Clancy (2005) revelaram que o controle interno positivo ColorSeed parece 

promover uma estimativa conservadora sobre a capacidade de determinado método em 

recuperar oocistos vivos, visto que os índices de recuperação obtidos a partir do uso do 

ColorSeed foram similares aos índices obtidos quando utilizados inóculos de oocistos vivos,  

não havendo diferenças estatísticas significativas. 

Warnecke et al. (2003) testaram, em paralelo, as suspensões comerciais ColorSeed e 

EasySeed em ensaios de recuperação de Giardia e Cryptosporidium a partir de amostras 

ambientais de água.  Os resultados de recuperação obtidos a partir do EasySeed foram pouco 

superiores (em torno de 3,3 a 4% maior) aos resultados alcançados com o uso do ColorSeed, 

porém, os autores julgaram como bem similares. A menor eficiência de recuperação pelo 

ColorSeed foi justificada pelo fato de o fluorocomo Texas Red produzir um aumento na 

característica de hidrofobicidade dos (oo)cistos, resultando em uma maior agregação  dos 

(oo)cistos a interferentes e certo prejuízo à análise. Contudo, os autores concluíram que esse 

efeito causado pelo ColorSeed não limita seu uso, e assim é adequado como controle interno 

positivo no monitoramento de rotina de amostras ambientais.  

Os resultados de recuperação de cistos de Giardia spp. para os três métodos se 

mostraram dentro dos padrões atuais estabelecidos pela USEPA (2012) que considera 

aceitável valores de recuperação para Giardia de 8 % a 100 %, porém o mesmo não aconteceu 

para os oocistos de Cryptosporidium que deveriam apresentar recuperações de  32% a 100 %. 

O método da tripla-centrifugação seguida de separação imunomagnética (IMS) 

conduziu a valores de recuperação de  54,3 e 12,6% para cistos e oocistos, respectivamente. 

Enquanto que Medeiros e Daniel (2015), pesquisadores que sugeriram o método da tripla-

centrifugação porém sem a etapa de IMS, obtiveram médias de recuperação de 85%  e 62,5% 

para cistos em amostras com elevada (165 uT) e média (23,8 uT) turbidez, respectivamente. 

Para os oocistos foram encontradas recuperações de 20% para amostra com elevada turbidez e 

17,5% para amostras de baixa turbidez. 
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A filtração em membrana seguida da tripla-centrifugação e da etapa de IMS 

apresentou o melhor resultado para recuperação de cistos de Giardia spp., da ordem de 67%, 

contudo para os oocistos de Cryptosporidium spp. obteve-se recuperação de apenas 5,6%. 

Medeiros e Daniel (2015) ao compararem o método da filtração em membrana com e 

sem a etapa de IMS, relataram resultados mais satisfatórios na recuperação de cistos para a 

filtração em membrana sem a etapa de IMS, cerca de 67,5%, enquanto que para filtração em 

membrana seguida de IMS obteve-se resultado de 47,8%. Para os oocistos a situação não foi a 

mesma, sendo que o método da filtração em membrana levou a uma recuperação de 22,5% e o 

método da filtração em membrana seguida da etapa de IMS conduziu a recuperação de 35,3%. 

Franco et al. (2001) indicaram que para a filtração em membrana (com extração 

mecânica dos organismos) seguida de centrifugação e sem etapa de IMS, a recuperação de 

oocistos e cistos em amostras de água foi de 41,6% e 91,8%, respectivamente. 

Para o método de “IMS direto” aplicado às amostras de lodo, as recuperações médias 

foram de 32,6% e 7,3% para cistos e oocistos, respectivamente. McCuin e Clancy (2005) 

obtiveram média de 43,6% na recuperação de oocistos utilizando o “IMS direto”, resultado 

bem superior ao deste estudo, e para os cistos o método não foi testado. Vale mencionar ainda 

que esses pesquisadores processaram amostras de 5 gramas de lodo  com teor de sólidos de 

10%  , enquanto que nesse estudo foram processadas amostras de 0,5 grama com menor teor 

de sólidos como pode ser visto na Figura 5.3. 

Diversos são os fatores que podem influenciar a recuperação de cistos e oocistos, 

como a qualidade da matriz que se deseja estudar. De acordo com Cantusio Neto et al. (2006), 

a presença de uma grande variedade de interferentes como microrganismos, compostos 

orgânicos e inorgânicos, e ainda a falta de uma metodologia padrão podem gerar efeitos 

negativos na detecção de protozoários em amostras ambientais. 

Estudos indicam as diversas características que limitam o método como turbidez 

(FRANCY et al., 2004), pH (KUHN et al., 2002), presença de materiais que dificultam a 

visualização e identificação dos (oo)cistos em microscópio (FENG et al., 2003; SARTORI, 

2007), e presença de ferro e materiais magnéticos que limitam a eficiência da etapa de 

purificação por separação imunomagnética (YAKUB e STADTERMAN-KNAUER, 2000; 

USEPA, 2012). 

Durante os ensaios de monitoramento na ETE-Monjolinho observou-se que 

determinadas amostras possuíam sedimentos que eram atraídos pelo imã do primeiro 

concentrador de partículas (Dynal MPC – 1,Cat. nº 120.01D; Invitrogen Dynal AS, Norway) e 
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o lado plano do tubo reto passava a ficar ocupado por essas partículas, conforme ilustrado 

pela Figura 5.11. 

 

 

Figura 5.11: Presença de materiais atraídos pelo imã do primeiro concentrador de partículas 

durante a etapa de IMS.  

 

Segundo Santos et al. (2011), a separação imunomagnética na purificação de amostras 

de esgoto pode ser comprometida por materiais particulados e substâncias quelantes, tais 

como resíduos de fármacos, e ainda a presença de compostos contendo carbono orgânico e de 

algumas formas de ferro que interferem na formação dos complexos microesferas anticorpos e 

epítopos dos oocistos e cistos. 

Até mesmo o tempo de armazenamento do kit Dynal utilizado pode provocar menor 

recuperação de oocistos  (HU et al., 2004). McCuin e Clancy (2005) ainda alertam para 

diferenças nas eficiências de desempenho de diferentes kits comerciais de IMS. 

A grande manipulação das amostras derivada das inúmeras etapas e procedimentos 

que envolvem o método, como transferência de volumes entre tubos, retirada de volumes 

sobrenadantes, raspagem de um número considerável de membranas podem também levar a 

perda de organismos (SANTOS et al., 2011; ROBERTSON et al., 2000). 

 Para os três métodos avaliados, notou-se que a recuperação de Giardia spp. foi 

significativamente maior quando comparada a de Cryptosporidium spp., evidenciando assim a 

maior dificuldade que se teve na recuperação de oocistos. Essa situação foi relatada por outros 

pesquisadores como Payment et al. (2001), Cantusio Neto et al. (2006) e Medeiros e Daniel 
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(2015). A seguir serão expostas algumas características específicas dos oocistos que podem 

refletir esses resultados. 

 Os oocistos tem forte tendência em se aderir a materiais particulados (MEDEMA et 

al., 1998; FENG et al., 2003), e ainda exibem carga superficial negativa que pode resultar em 

uma forte ligação eletrostática com partículas de carga positiva facilitando ainda mais sua 

adesão a interferentes (SEARCY et al., 2005). A carga superficial negativa possivelmente se 

dá pela presença dos grupos carboxilato, carboxílico, e fosfato na superfície do oocisto. 

 Searcy et al. (2005) ainda encontraram oocistos agregados a uma variedade de 

sedimentos carregados negativamente, mostrando uma característica ubíqua de ligação entre 

oocistos e partículas suspensas. 

 Assim, a purificação de amostras ambientais, etapa que se busca isolar os (oo)cistos de 

partículas interferentes na detecção, pode ser prejudicada e a recuperação de oocistos 

dificultada, mesmo quando se faz uso de soluções surfactantes que interagem com a carga 

superficial dos oocistos (GOULART, 2013).  

 Vale mencionar a importância em se testar diferentes surfactantes de acordo com as 

características específicas de cada amostra ambiental, e verificar qual surfactante interage 

melhor e promove de maneira mais eficaz a quebra nas ligações entre oocistos e sedimentos.  

 O método de filtração em membrana seguida de tripla-centrifugação resultou na menor 

taxa de recuperação de oocistos dentre os métodos estudados. Um dos fatores que pode ter 

contribuído para esse resultado é a característica de compressibilidade dos oocistos, que 

permite se comportarem como partículas de 2 a 4 µm (HSU e YEH, 2003; CAREY et al., 

2004), levando-os a ficarem entranhados nas fibras da membrana filtrante, dificultando sua 

eluição durante a extração mecânica (raspagem). 

 Medeiros (2013) avaliou a influência da turbidez em ensaios de filtração em 

membrana. Ao comparar amostras com turbidez de 6,5 uT e de 23,8 uT, observou maiores 

porcentagens de recuperação, tanto de Cryptosporidium spp. como Giardia spp., para 

amostras de menor turbidez. No caso desse trabalho, a amostra submetida aos ensaios de 

filtração em membrana (efluente tratado proveniente do flotador) possuía em média 29 uT 

(Tabela 5.2). Portanto, uma melhor qualidade da matriz poderia ter conduzido a resultados 

mais satisfatórios de recuperação, principalmente no que se diz respeito aos oocistos.  

O fato de os oocistos serem ainda menores em tamanho do que os cistos pode 

contribuir para que sejam encobertos pelas sujidades das amostras de forma mais intensa, 

impossibilitando até sua visualização e contagem. Feng et al. (2003) notaram muitos oocistos 

envoltos por sedimentos em suas amostras ambientais de estudo. 
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 Santos et al. (2004) comparam dois tipos de anticorpos monoclonais na realização da 

Reação de Imunofluorescência Direta (RID) para visualização dos (oo)cistos, sendo eles  o kit 

Merifluor (MeridianBioscience, Cincinnatti, Ohio) e o kitCrypto/Giardia-Cel I.F. Test 

(Cellabs PTY LTD, Australia). As análises das amostras mostraram que o kit Cellabs 

promoveu uma fluorescência mais intensa para os oocistos  contra o plano de fundo e os 

materiais interferentes, enquanto que o kit Merifluor levou a uma fluorescência mais intensa 

para os cistos. Assim, esse é outro fator que pode ter colaborado para as melhores 

recuperações de Giardia spp. frente as recuperações de Cryptosporidium spp, visto que 

durante esse trabalho foi utilizado o kit Merifluor. 

 

5.4 – Testes de correlação para as variáveis de interesse  

 Em virtude das poucas amostras positiva para Cryptosporidium spp. não foram 

realizados teste de correlação para esse organismo.  

 Na Tabela 5.9 estão apresentados resultados de testes estatísticos de correlação entre 

cistos de Giardia spp. e variáveis físicas e químicas para amostras de lodo do reator UASB e 

lodo do processo de flotação por ar dissolvido (FAD). 

 

Tabela 5.9: Resultados da Correlação (coeficiente r - Spearman, teste não-paramétrico) entre 

concentração de Giardia spp. (cistos.g
-1

) e variáveis físico-químicas no lodo.  

Tipo de 

lodo 

Análise de 

Correlação 

Variáveis 

ST pH Temperatura 

Lodo UASB Giardia spp.  -0,76 0,1 0,6 

Lodo FAD Giardia spp. -0,78 0,14 0,79 

 

Nota: ST: sólidos totais; as correlações significativas (p < 0,05) foram destacadas em 

vermelho 
 

Os resultados  da Tabela 5.9 evidenciam que as concentrações obtidas de Giardia 

estiveram negativamente ligadas às quantidade de sólidos das duas matrizes de lodo, 

provavelmente as elevadas quantidades de interferentes desse tipo de amostra dificultaram a 

visualização e detecção dos protozoários. Para minimizar esse efeito, seria interessante para 

estudos futuros se avaliar a homogeneização das amostras de lodo com diversos tipos de 

soluções detergente e com diferentes tempos de homogeneização, na tentativa de melhorar a 
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desagregação dos organismos das partículas interferentes, permitindo que maiores quantidade 

de cistos fiquem livres para serem capturados pelas esferas magnéticas da etapa de IMS (item 

4.5.1.2) e então serem mais facilmente detectados e visualizados.  

Nas Tabelas 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13 estão expostos resultados de correlação entre 

concentrações do parasito Giardia spp., microrganismos indicadores e variáveis físico-

químicas nos diferentes tipos de amostras monitoradas.  
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       Nota: SST: sólidos suspensos totais; ST: sólidos totais: DQOt: demanda química por oxigênio (total); DQOp: demanda química por oxigênio 

(particulada); as correlações significativas (p < 0,05) foram destacadas em vermelho 

 

  

 

 

      Nota: SST: sólidos suspensos totais; ST: sólidos totais: DQOt: demanda química por oxigênio (total); DQOp: demanda química por oxigênio                                   

(particulada); as correlações significativas (p < 0,05) foram destacadas em vermelho 

 

Análise de 

Correlação 

Variáveis microbiológicas e 

parasitológicas 

Variáveis físico-químicas 

 Giardia 

spp. 

E. 

coli 

Coliformes 

Totais 

C. 

perfringens 

Turbidez Cor 

aparente 

SST ST DQOt DQOp pH T 

(°C) 

Giardia spp.  0 0,18 -0,62 0,5 0,9 0,36 0,4 0,7 0,83 -0,6 -0,16 

E. coli   0,85 0 -0,29 -0,1 -0,4 -0,47 -0,26 -0,5 -0,1 0,7 

Coliformes Totais    -0,16 -0,2 -0,08 -0,18 -0,02 0,15 0,1 -0,4 0,65 

C. perfringens     -0,35 -0,2 -0,36 -0,35 -0,61 -0,61 0,1 0,4 

Análise de 

Correlação 

Variáveis microbiológicas e  

parasitológicas 

Variáveis físico-químicas 

 Giardia 

spp. 

E. 

coli 

Coliformes 

Totais 

C. 

perfringens 

Turbidez Cor 

aparente 

SST ST DQOt DQOp pH T 

(°C) 

Giardia spp.  0,04 -0,21 0,5 0,024 0,26 -0,12 0,2 0,07 0,08 -0,6 0,33 

E. coli   0,47 0 -0,55 -0,6 -0,7 -0,61 -0,5 -0,42 -0,2 0,8 

Coliformes Totais    0,2 -0,26 -0,08 0,05 0,02 0,095 0,4 -0,2 0,12 

C. perfringens     0,5 0,2 0,1 0,3 -0,2 0,5 -0,1 -0,4 

Tabela 5.10: Resultados da correlação (coeficiente r - Spearman, teste não-paramétrico) entre concentrações de variáveis físicas, 

químicas, microbiológicas e parasitológicas para amostras de esgoto bruto. 

 

Tabela 5.11: Resultados da correlação (coeficiente r - Spearman, teste não-paramétrico) entre concentrações de variáveis físicas, 

químicas, microbiológicas e parasitológicas para amostras de efluente do tratamento preliminar.  
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Nota: SST: sólidos suspensos totais; ST: sólidos totais: DQOt: demanda química por oxigênio (total); DQOp: demanda química por oxigênio 

(particulada); as correlações significativas (p < 0,05) foram destacadas em vermelho. 

 

 

 

Nota: SST: sólidos suspensos totais; ST: sólidos totais: DQOt: demanda química por oxigênio (total); DQOp: demanda química por oxigênio 

(particulada); as correlações significativas (p < 0,05) foram destacadas em vermelho 

Análise de 

Correlação 

Variáveis microbiológicas e 

parasitológicas 

Variáveis físico-químicas 

 Giardia 

spp. 

E. 

coli 

Coliformes 

Totais 

C. 

perfringens 

Turbidez Cor 

aparente 

SST ST DQOt DQOp pH T 

(°C) 

Giardia spp.  0,01 0,42 0,9 0,47 0,08 0,2 0,45 -0,36 0,14 0,3 -0,14 

E. coli   0,46 0,5 0,55 0,5 -0,3 0,3 0,25 0,5 0,3 0,52 

Coliformes Totais    0,6 0,24 0,7 -0,02 0,24 0,2 0,08 -0,4 0,63 

C. perfringens     0,6 0,2 -0,1 0,7 0,3 0,8 0,2 -0,2 

Análise de 

Correlação 

Variáveis microbiológicas e parasitológicas Variáveis físico-químicas 

 Giardia 

spp. 

E. coli Coliformes 

Totais 

C. 

perfringens 

Turbidez Cor 

aparente 

SST ST DQOt DQOp pH T 

(°C) 

Giardia spp.  -0,36 -0,24 0,56 0,07 -0,54 0,62 -0,2 -0,52 0,3 0,3 -0,2 

E. coli   0,6 -0,1 0,4 0,83 -0,55 0,3 0,2  -0,7 0,6 

Coliformes Totais    0,56 0,52 0,94 -0,16 0,14 0,45  -0,2 0,24 

C. perfringens     0,67 0,8 0,1 -0,6 0,15 -0,63 0,9 -0,67 

Tabela 5.12: Resultados da correlação (coeficiente r - Spearman, teste não-paramétrico) entre concentrações de variáveis físicas, 

químicas, microbiológicas e parasitológicas para amostras de efluente do reator UASB. 

Tabela 5.13: Resultados da correlação (coeficiente r - Spearman, teste não-paramétrico) entre concentrações de variáveis físicas, químicas, 

microbiológicas e parasitológicas para amostras do efluente da unidade de flotação por ar dissolvido. 
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Ao comparar as concentrações de cistos detectadas no esgoto bruto com as variáveis 

físico-químicas do esgoto bruto, foram verificadas correlações significativas positivas entre a 

concentração de cistos com a cor aparente, e com a concentração de DQO total e DQO 

particulada. 

Apesar de o efluente do tratamento preliminar ter características físico-químicas 

semelhantes às características do esgoto bruto não foram notadas as mesmas correlações entre 

cistos, cor aparente, DQO total e DQO particulada.  Essa diferença de resultados pode ter 

ocorrido devido a maior variabilidade dos dados de concentração de cistos no efluente do 

tratamento preliminar quando comparados ao esgoto bruto. 

Os (oo)cistos de protozoários podem ser considerados como partículas em suspensão 

(MEDEIROS, 2013), assim a correlação desses organismos com variáveis que resultam, em 

parcela, de partículas em suspensão, como é o caso da cor aparente e DQO particulada, pode 

ser esperada. 

A turbidez também é uma característica física da água resultante da presença de 

partículas em suspensão. E apesar de ter sido observada forte correlação positiva entre cistos e 

cor aparente, a variável turbidez não esteve correlacionada com os cistos da mesma forma, e 

tampouco com os microrganismos indicadores, diferente do que já foi exposto por alguns 

estudos (LECHEVALLIER et al, 1991; KHANUM et al., 2011; MEDEIROS, 2013).  

Em contrapartida, Goulart (2013) relatou correlação negativa entre cistos e sólidos 

suspensos totais em esgoto bruto, justificando que possivelmente a presença das partículas em 

suspensão afetou negativamente a visualização dos protozoários durante a etapa de reação de 

imunofluorescência. 

A literatura ainda revela correlações fortes  entre quantidades de oocistos de 

Cryptosporidium ssp. e cistos de Giardia ssp.. detectadas em amostras de esgoto e as 

variáveis físico-químicas pH, potencial redox, carbono orgânico total, sólidos dissolvidos 

totais e condutividade (BONADONNA et al. 2002; KHANUM et al., 2011; BRIANCESCO e 

BONADONNA, 2005). 

Além da correlação com os cistos, a cor aparente esteve positivamente correlacionada 

com os três microrganismos indicadores para o efluente tratado por flotação. Tais resultados 

sugerem que, para o efluente tratado da ETE (após flotador), menores índices de cor aparente 

estão relacionados com melhores condições de qualidade microbiológica. Houve ainda 

correlação entre E. coli  e a variável temperatura para as amostras de esgoto bruto e de 
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efluente do tratamento preliminar, enquanto que o organismo Clostridium perfringens 

mostrou correlação com o pH para o efluente tratado por flotação. 

Estudos relatam a correlação entre microrganismos indicadores e outros tipos de 

variáveis físico-químicas no esgoto, como Kazmi et al. (2008) que obtiveram correlação 

positiva entre coliformes e sólidos suspensos, e também mencionaram que a melhora da 

qualidade microbiológica do efluente poderia ser associada com a remoção de sólidos 

suspensos. Medeiros (2013), por sua vez, relatou correlações positivas significativas entre 

coliformes totais e as variáveis turbidez e sólidos suspensos, e ainda entre Clostridium 

perfringens e sólidos suspensos. 

No esgoto bruto ainda foi observada correlação significativa positiva do 

microrganismo E. coli com os coliformes totais, resultado similar ao de Elmund et al. (1999) 

que encontraram correlação moderada a alta entre tais microrganismos em amostras de uma 

ETE. Medeiros (2013) além verificar correlação significativa entre  E. coli e coliformes totais 

em esgoto bruto, também verificou a mesma situação em amostras de efluentes de reator 

UASB e de lodos ativados. 

Não foi comum os cistos estarem correlacionados com os microrganismos indicadores 

estudados, sendo que foi obtida forte correlação positiva apenas entre cistos e o organismo 

Clostridium perfringens nas amostras de efluente do reator UASB. 

Ao analisar amostras de uma ETE, Bonadonna et al. (2002) mostraram que nenhum 

dos microrganismos indicadores estudados (E. coli, coliformes totais, coliformes fecais, 

Salmonella spp., Pseudomonas spp., estreptococos) apresentaram correlação com a presença 

dos parasitos Giardia spp. e Cryptosporidium spp. 

Briancesco e Bonadonna (2005) demonstraram correlações significativas entre cistos  

Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp., e entre os (oo)cistos e enterococos em 

amostras de esgoto, porém não houve correlações dos (oo)cistos com Clostridium perfringens 

ou com E. coli e coliformes totais. Segundo os mesmos autores, essa ausência de associação 

entre parasitos e microrganismos indicadores era esperada devido a dificuldade em se associar 

o comportamento de (oo)cistos com o comportamento de bactérias, e ainda diversos fatores 

como condições ambientais, interferência de substâncias abióticas, diferenças em densidade, 

volumes de amostras analisados e tipos de métodos de análise podem afetar o comportamento 

dos microrganismos e dificultar esse tipo de associação.  

Para amostras de águas, alguns estudos mostram resultados divergentes ao deste 

estudo, como Atherholt et al. (1998) que estudaram a relação entre concentrações de cistos 

Giardia  e oocistos  Cryptosporidium  com  variáveis   microbiológicas em 72  amostras  de  
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um  manancial  em  Nova  Jersey, e notaram uma correlação significativa  entre  as  

concentrações  de  (oo)cistos com os coliformes totais, coliformes fecais e Clostridium 

perfringens. LeChevallier et al. (1991) também evidenciaram relação positiva entre oocistos e 

os microrganismos indicadores coliformes totais e fecais. 

Porém Chauret et al. (1995) ao estudarem a ocorrência de (oo)cistos, coliformes totais 

e fecais, estreptococos, Clostridium perfringens, Aeromonas spp., Pseudomonas aeruginosa e 

colifagos em amostras de água bruta de rios no Canadá, não obtiveram correlação 

significativa dos parasitos com nenhum dos microrganismos.  

Nas Tabelas 5.14, 5.15 e 5.16 são apresentados os resultados de correlação entre 

remoções  de cistos de Giardia spp e de microrganismos indicadores com  remoções de 

variáveis físico-químicas para o reator UASB, unidade de flotação e ainda os dois sistemas 

em conjunto.  
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Tabela 5.14: Resultados da correlação (coeficiente r - Spearman, teste não-paramétrico) entre remoção de variáveis físico-químicas 

 e microbiológicas e parasitológicas pelo reator UASB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.15: Resultados da correlação (coeficiente r - Spearman, teste não-paramétrico) entre remoção de variáveis físico-químicas  

e microbiológicas e parasitológicas pela unidade de FAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: SST: sólidos suspensos totais; ST: sólidos totais: DQOt: demanda química por oxigênio (total); DQOp: demanda química por oxigênio     

(particulada); as correlações significativas (p < 0,05) foram destacadas em vermelho. 

 

Análise de 

Correlação 

Variáveis microbiológicas e 

parasitológicas 

Variáveis físico-químicas 

 Giardia 

spp. 

E. 

coli 

Coliformes 

Totais 

C. 

perfringens 

Turbidez Cor 

aparente 

SST ST DQOt DQOp 

Giardia spp.  0,07 -0,24 0,5 0,33 -0,42 -0,7 0,36 -0,45 -0,09 

E. coli   0,7 0,9 -0,26 -0,48 0,24 -0,12 -0,3 -0,37 

Coliformes Totais    0,1 -0,52 -0,14 0,17 0,02 -0,14 -0,7 

C. perfringens     -0,2 -0,5 -0,1 -0,6 -0,7 -0,2 

Análise de 

Correlação 

Variáveis microbiológicas e parasitológicas Variáveis físico-químicas 

 Giardia 

spp. 

E. coli Coliformes 

Totais 

C. 

perfringens 

Turbidez Cor 

aparente 

SST ST DQOt DQOp 

Giardia spp.  0,2 -0,5 0,3 0,19 0,48 -0,6 0,61 -0,35 0,3 

E. coli   0,21 0,6 0,83 0,88 0,21 0,55 -0,3 0,3 

ColiformesTotais    -0,4 0,57 0,37 0,47 -0,52 -0,3 -0,3 

C. perfringens     0,1 0,5 0,5 0,6 -0,5 -0,6 

Nota: SST: sólidos suspensos totais; ST: sólidos totais: DQOt: demanda química por oxigênio (total); DQOp: demanda química por oxigênio 

(particulada); as correlações significativas (p < 0,05) foram destacadas em vermelho 
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 Tabela 5.16: Resultados da correlação (coeficiente r - Spearman, teste não-paramétrico) entre remoção de variáveis físico-químicas 

 e microbiológicas e parasitológicas pelo reator UASB em conjunto com a unidade de FAD. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: SST: sólidos suspensos totais; ST: sólidos totais: DQOt: demanda química por oxigênio (total); DQOp: demanda química por oxigênio 

(particulada); as correlações significativas (p < 0,05) foram destacadas em vermelho 

 

 

 

Análise de 

Correlação 

Variáveis microbiológicas e parasitológicas Variáveis físico-químicas 

 Giardia 

spp. 

E. coli Coliformes 

Totais 

C. 

perfringens 

Turbidez Cor 

aparente 

SST ST DQOt DQOp 

Giardia spp.  -0,2 -0,6 -0,1 -0,35 0,5 -0,3 0,5 -0,5 0,1 

E. coli   0,76 0,7 0,7 0,6 0,8 0,24 -0,3 -0,6 

ColiformesTotais    0,9 0,64 0,9 0,61 -0,36 -0,04 -0,7 

C. perfringens     0,7 0,9 0,3 -0,5 -0,9 -0,8 
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Em nenhuma das unidades de tratamento foi observada correlação entre a remoção de 

cistos de Giardia spp.  e a remoção das variáveis microbiológicas ou físico-químicas. Em 

contrapartida, Robertson et al. (2000), estudaram, por 3 anos, a presença de Giardia ssp. e 

Cryptosporidium ssp. em 6 estações de tratamento de esgoto na Escócia, e  observaram que as 

estações com menores remoções de cistos de Giardia ssp. também apresentaram as menores 

remoções de sólidos suspensos e de demanda bioquímica de oxigênio (DBO).  

A remoção de E. coli foi aquela que apresentou correlações significativas com a 

remoção das variáveis estudadas, como a turbidez, cor aparente, sólidos suspensos totais, 

coliformes totais e Clostridium perfringens, de acordo com os diferentes tipos de tratamento. 

Ottoson et al. (2006) demonstraram inúmeras correlações positivas significativas entre 

remoção de E. coli e remoção de variáveis físico-químicas e microbiológicas, dentre elas 

estavam a remoção de DQO, carbono orgânico total, nitrogênio Kjeldal, bactérias esporuladas 

anaeróbias, colifagos somáticos, enterococos, bacteriófagos F-específicos. 

 

5.5 – Ensaios de coagulação, floculação e flotação em escala de bancada (Flotateste) 

Posteriormente aos ensaios de monitoramento na ETE-Monjolinho, deu-se início aos 

ensaios em escala de bancada no equipamento Flotateste. Estes ensaios foram divididos em 

duas etapas: Ensaios Preliminares e Ensaios de Monitoramento. Os resultados serão descritos 

a seguir.  

 

5.5.1– ETAPA 1: Ensaios Preliminares 

Os parâmetros de operação da flotação utilizados durante os ensaios preliminares 

como gradiente de velocidade durante a mistura rápida e floculação, tempo de mistura rápida 

e tempo de floculação, pressão de saturação já foram apresentados na Tabela 4.2 (item 4.3). 

5.5.1.1 – Fase 1: Definição da dosagem de PAC  

 Na Fase 1 foi avaliado o comportamento do processo flotação por ar dissolvido com 

aplicação de diferentes dosagens do coagulante PAC no tratamento de efluente de reator 

UASB. Primeiramente é apresentada, na Tabela 5.17, a caracterização do efluente do reator 

UASB da ETE-Monjolinho coletado para realização dos ensaios preliminares. 
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Tabela 5.17: Caracterização do efluente UASB. 

Análise Efluente UASB  

Temperatura (°C) 26,3 

pH 6,9 

Turbidez (Ut) 65 

Cor aparente (uC) 830 

DQO total (mg.L
-1

) 110,4 

 

Foram testadas as dosagens de 30, 50, 70, 90, 120, 150 e 200 mg.L
-1

 e coletadas 

amostras em quatro diferentes velocidades de flotação para cada uma das dosagens em estudo, 

sendo que o tratamento foi avaliado em termos de remoção de turbidez e cor aparente.  A 

partir disso, foram construídas as curvas de flotação para turbidez residual, fração residual de 

turbidez, cor residual e fração residual de cor aparente apresentadas nas Figuras 5.12, 5.13, 

5.14, 5,15. 

 O critério de escolha da dosagem foi estabelecido em função da turbidez residual, de 

maneira que seria selecionada a menor dosagem que atingisse turbidez residual de no mínimo 

2 uT como a mais adequada para o tratamento do efluente anaeróbio. 

 

 
 

Figura 5.12: Turbidez residual do efluente após o tratamento em Flotateste de acordo com as 

diferentes dosagens de coagulante PAC e velocidades de flotação. 
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Fase 1: Variação da dosagem de PAC para tratamento do 
efluente anaeróbio com turbidez inicial de 65 uT 

PAC: 30 mg/L (pH
coagulação = 7,31)
PAC: 50 mg/Lv (pH
coagulação = 7,33)
PAC: 70 mg/L (pH
coagulação = 7,47)
PAC: 90 mg/L (pH
coagulação = 7,45)
PAC: 120 mg/L (pH
coagulação = 7,28)
PAC: 150 mg/L (pH
coagulação = 7,31)
PAC: 200 mg/L (pH
coagulação = 7,28)
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Figura 5.13: Fração residual de turbidez (T/To) do efluente após o tratamento em Flotateste de 

acordo com as diferentes dosagens de coagulante PAC e velocidades de flotação. 

As curvas de flotação da Figura 5.12 mostram que as velocidades de flotação de 8, 12 

e 16 cm.s
-1

 se destacaram para as dosagens de 70, 90, 120, 150 e 200 mg.L
-1 

por conduzir a 

valores semelhantes de turbidez residual, e isso apesar das velocidades de 12 e 16 cm.s
-1

 

apresentarem menores tempos de flotação quando comparados ao tempo de flotação referente 

à velocidade de 8 cm.s
-1

. 

Ainda é possível perceber que a dosagem do coagulante PAC de 90 mg.L
-1

 foi aquela 

que atendeu o critério anteriormente definido para escolha da dosagem mais satisfatória. De 

modo que essa foi a menor dosagem de PAC necessária para se obter turbidez residual de 2 

uT, porém apenas para velocidade de flotação de 8 cm.s
-1

.  

 A partir da Figura 5.13 nota-se que para as dosagens de coagulante de 70, 120, 150 e 

200 mg.L
-1

, a fração residual de turbidez de todas as velocidades de flotação mostrou-se 

inferior a 0,1, significando que para essas dosagens foram obtidas remoções de turbidez 

superiores a 90% e que o sistema de flotação tratando efluente anaeróbio com o coagulante 

PAC é passível de trabalhar com altas taxas de aplicação superficial. A dosagem 90 mg.L
-1 

não alcançou remoção superior a 90% apenas na maior velocidade de flotação (20 cm.s
-1

). 

Nas velocidades de 8, 12 e 16 cm.s
-1

 e dosagens de 70, 90, 120, 150 e 200 mg.L
-1

 observa-se 

fração residual de turbidez inferior ou próximo a 0,05, e portanto nessas condições as 

remoções de turbidez foram próximas ou superiores a 95%. As dosagens de 150 e 200 mg.L
-1 

alcançaram remoção de 98%. 
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Figura 5. 14: Cor aparente residual do efluente após o tratamento em Flotateste de acordo com 

as diferentes dosagens de coagulante PAC e velocidades de flotação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 15: Fração residual de cor aparente (C/Co) do efluente após o tratamento em 

Flotateste de acordo com as diferentes dosagens de coagulante PAC e velocidades de flotação. 

 

Observa-se pela Figura 5.14 que as dosagens do coagulante PAC de 90, 120, 150 e 

200 mg.L
-1 

resultaram nos menores valores de cor aparente e ainda mais próximos entre si, 

variando de 54 a 100 uC, e demostraram mais uma vez serem as dosagens mais satisfatórias 
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dentre as testadas. Assim, do ponto de vista econômico, a menor dosagem (90 mg.L
-1

) se 

destaca novamente como a mais adequada. 

Além disso, as curvas de flotação estão bem horizontalizadas,  revelando que as 

velocidades de flotação de 8, 12, 16 e 20 cm.s
-1

 resultaram em valores semelhantes de cor 

residual, com exceção a dosagem de 90 mg.L
-1

 que alcançou valor de 160 uC na velocidade 

de 20 cm.s
-1

. Essa mesma situação foi percebida para a variável de controle turbidez com a 

aplicação da dosagem de 90 mg.L
-1

, visto que apresentava valor de 2 uT na velocidade de 8 

cm.s
-1

 e aumentou consideravelmente para cerca de 8 uT na velocidade de 20 cm.s
-1

  

 As dosagens de coagulante de 70, 90, 120, 150 e 200 mg.L
-1

 resultaram em fração 

residual de cor próximas como pode ser visto na Figura 5.15, sendo elas inferiores ou igual a 

0,2 em qualquer uma das velocidades de flotação. Sendo assim, pode-se dizer que essas 

dosagens foram capazes de alcançar remoções de cor aparente superiores ou igual a 80% e, 

mais uma vez o sistema de flotação pode ser considerado passível de trabalhar com altas taxas 

de aplicação superficial. 

 Considerando o conjunto de dados e informações expostos anteriormente, é possível 

verificar de maneira geral que as velocidades de flotação de 8, 12 e 16 cm.s
-1

 foram as mais 

adequadas por conduzirem a resultados semelhantes no tratamento. Porém para a dosagem de 

90 mg.L
-1

, escolhida como a dosagem mais satisfatória, apenas a velocidade de 8 cm.s
-1

 foi 

capaz de atender o critério definido em turbidez residual de 2 uT, assim tal velocidade é 

considerada como a mais vantajosa para essa fase dos ensaios preliminares.  

 Mesmo não atendendo o critério de turbidez residual de 2 uT em todas as velocidades, 

a dosagem de 90 mg.L
-1 

foi escolhida como a mais satisfatória pois esperava-se que essa 

desvantagem fosse superada com o emprego do polímero em associação com o coagulante. 

 No tratamento do efluente, a dosagem de 90 mg.L
-1 

alcançou remoções de turbidez e 

cor em torno de 96% e 88%, respectivamente, para a velocidade de flotação de 8 cm.s
-1

. 

  

5.5.1.2 – Fase 2: Definição de tipo de polímero e dosagem de polímero 

 O emprego de polímero, como auxiliar de floculação, se faz interessante para melhorar 

a eficiência do processo de flotação, e para suavizar (horizontalizar) a curva de flotação de 

maneira a manter a eficiência do processo em diferentes velocidades de flotação.  

 A dosagem de PAC de 90 mg.L
-1 

foi selecionada na Fase 1 como a mais adequada para 

o tratamento de efluente anaeróbio por flotação, então foi fixada para a realização da Fase 2 
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dos ensaios preliminares e testada em conjunto com dois polímeros catiônicos em diferentes 

dosagens.  

 Foram testadas as dosagens de 0,5, 1 e 2 mg.L
-1

 para cada um dos polímeros, coletadas 

amostras em quatro diferentes velocidades de flotação para cada uma dessas dosagens, e o 

tratamento foi avaliado em termos de remoção de turbidez e cor aparente.  A partir disso, 

novamente foram construídas curvas de flotação para turbidez residual, fração residual de 

turbidez, cor residual e fração residual de cor, conforme é apresentado nas Figuras 5.16, 5.17, 

5.18 e 5.19. 

Analisando os resultados da Figura 5.16, verifica-se que ambos os polímeros 

apresentaram a capacidade de suavizar a curva de flotação, levando a resultados mais 

próximos de turbidez nas diferentes velocidades de flotação, diferentemente do que ocorreu 

com aplicação do coagulante PAC sem associação com nenhum polímero. 

As dosagens do polímero RAPFLOC 50 de 0,5 e 2 mg.L
-1

 conduziram aos melhores 

valores de turbidez residual, igual ou muito próximos a 2 uT para todas as velocidades de 

flotação, atendendo assim de forma mais satisfatória o critério de escolha que estabelecia que 

o tratamento que atingisse valor de turbidez residual menor ou igual a 2 uT seria o adequado. 

Além disso, entre as dosagens de 0,5 e 2 mg.L
-1

 deve-se optar pela menor dosagem (0,5 mg.L
-

1
) como mais satisfatória em razão do custo-benefício. 

O polímero ZETAG 8185 alcançou resultados de turbidez próximos ou superiores a 3 

uT para todas as dosagens testadas e principalmente para a maior velocidade de flotação. 

Esses resultados não foram muito diferentes dos resultados obtidos com o polímero 

RAPFLOC 50, porém esse último ainda apresentou resultados ligeiramente melhores. Dentre 

as dosagens de ZETAG 8185 testadas, a dosagem de 1 mg.L
-1

 foi aquela que levou a menores 

valores de turbidez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

 
 

 
 

Figura 5.16: Turbidez residual do efluente após o tratamento em Flotateste de acordo com 

diferentes dosagens de dois polímeros e velocidades de flotação. 
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Figura 5.17: Fração residual da turbidez após o tratamento em Flotateste de acordo com 

diferentes dosagens de dois polímeros e velocidades de flotação. 

 

Ao se observar a Figura 5.17 e comparar os dois polímeros, é visível que as frações de 

turbidez residual obtidas foram semelhantes. As dosagens de RAPFLOC 50 de 0,5 e 2 mg.L
-1 

atingiram remoções superiores a 95% para todas as velocidades de flotação, assim como a 

dosagem de 1 mg.L
-1

 do polímero ZETAG 8185. 
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Figura 5.18: Cor aparente residual após o tratamento em Flotateste de acordo com diferentes 

dosagens de dois polímeros e velocidades de flotação. 

 

A partir da Figura 5.18, verifica-se que novamente ambos os polímeros apresentaram a 

capacidade de suavizar a curva de flotação, levando a resultados mais próximos de cor 

aparente para as distintas velocidades de flotação estudadas. 

Da mesma forma que ocorreu para a variável de controle turbidez, as dosagens do 

polímero RAPFLOC 50 de 0,5 e 2 mg.L
-1

 conduziram aos melhores resultados de cor 

aparente residual. Além de suavizar a curva de flotação, tais dosagens diminuíram o valor da 

cor aparente alcançada com a aplicação individual do coagulante PAC, de 100 uC para cerca 

de 80 uC em todas as velocidades de flotação.  

0

50

100

150

200

8 12 16 20

C
O

R
 R

ES
ID

U
A

L 
(u

C
) 

 

VELOCIDADE DE FLOTAÇÃO 

Fase 2: Variação da dosagem do polímero RAPFLOC 50 com 
dosagem de PAC de 90 mg/L no tratamento de efluente 

anaeróbio com cor aparente inicial de 830 uC 

Sem adição de polímero

RAPFLOC 50: 0,5 mg/L
(pH coagulação = 7,48)

RAPFLOC 50: 1 mg/L  (pH
de coagulação = 7,59)

RAPFLOC 50: 2 mg/L (pH
coagulação = 7,55)

0

50

100

150

200

8 12 16 20

C
O

R
 R

ES
ID

U
A

L 
(u

C
) 

 

VELOCIDADE DE FLOTAÇÃO 

Fase 2: Variação da dosagem do polímero ZETAG 8185 com 
dosagem de PAC de 90 mg/L no tratamento de efluente 

anaeróbio com cor aparente inicial de 830 uC 

Sem adição de polímero

ZETAG 8185: 0,5 mg/L
(pH coagulação = 7,49)

ZETAG 8185: 1 mg/L (pH
coagulação = 7,47)

ZETAG 8185: 2 mg/L (pH
coagulação = 7,55)



139 
 

 
 

O polímero ZETAG 8185 também possibilitou resultados de cor aparente próximo a 

80 uC, porém apenas para a dosagem de 1 mg.L
-1

 e na menor velocidade de flotação (8 cm.s
-

1
), sendo que essa mesma dosagem na velocidade de flotação de 20 cm.s

-1 
conduziu a um 

resultado de cor aparente próximo a 100 uC. Dessa maneira, mais uma vez o polímero 

RAPFLOC 50 se sobressaiu sobre o polímero ZETAG 8185. 

 

 

 

Figura 5. 19: Fração residual da cor aparente após o tratamento em Flotateste de acordo com 

diferentes dosagens de dois polímeros e velocidades de flotação. 

Ao comparar os valores de fração residual de cor aparente obtidos pelos dois 

polímeros (Figura 5.19), observam-se resultados semelhantes. As dosagens de RAPFLOC 50 

de 0,5 e 2 mg.L
-1 

atingiram remoções de cor aparente da ordem de 90% para todas as 
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velocidades de flotação; a melhor dosagem do polímero ZETAG 8185 (1 mg.L
-1

) 

proporcionou remoção em torno de 88%.  

Dessa forma, para ambas as variáveis controle, turbidez e cor aparente, o polímero 

RAPFLOC 50 apresentou resultados ligeiramente melhores que o polímero ZETAG 8185. 

Além disso, tal polímero foi capaz de alcançar bons resultados com a menor dosagem testada 

de 0,5 mg.L
-1

, apresentando assim outra vantagem sobre o ZETAG 8185, cuja melhor 

dosagem foi de 1 mg.L
-1

. 

 Conforme os resultados apresentados, fica evidente que a melhor opção para este 

ensaio foi a dosagem de 0,5 mg.L
-1

 do polímero RAPFLOC 50 associado a 90 mg.L
-1

 de 

solução comercial PAC, por terem sido as menores dosagens a alcançar os melhores 

resultados em todas as velocidades de flotação estudadas. 

A velocidade de flotação representa de maneira indireta a taxa de aplicação superficial 

de um flotador, assim, os resultados desse estudo indicam que a associação do coagulante 

PAC com tal polímero é necessária por capacitar o processo de flotação por ar dissolvido a 

trabalhar em diferentes taxas de aplicação superficial com a mesma eficiência no tratamento, 

o que representa uma vantagem para flotadores empregados em estações de tratamento em 

escala plena, onde há uma variação diária da vazão afluente e consequentemente da taxa de 

aplicação superficial.  

5.5.2 – ETAPA 2: Ensaios de Monitoramento 

 Nessa etapa da pesquisa realizaram-se 4 ensaios de pós-tratamento de efluentes do 

reator UASB da ETE-Monjolinho, empregando a flotação por dissolvido em escala de 

bancada (equipamento Flotateste).  

 Para isso, foram fixadas a dosagem de coagulante PAC em 90 mg.L
-1

 e dosagem do 

polímero RAPFLOC 50 em 0,5 mg.L
-1

, conforme estabelecido nos ensaios preliminares 

(Etapa 1). Os parâmetros de operação de mistura rápida (gradiente de velocidade (Gf) e tempo 

de mistura rápida (Tf), taxa de recirculação e pressão de saturação foram fixados como 

apresentado na Tabela 4.2 (item 4.3). Enquanto que as condições de floculação foram 

variadas, conforme descrito previamente (item 4.3.2), de maneira que realizaram-se 

combinações entre dois gradientes de velocidade de floculação (Gf1 = 90 s
-1

; Gf2 = 110 s
-1

) e 

dois tempos de floculação (Tf1 = 13 minutos e Tf2 = 20 minutos). Assim a cada ensaio, o 

efluente UASB era coletado em volume suficiente e tratado para cada uma das condições de 

floculação. 
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5.5.2.1 – Remoção das variáveis físico-químicas pelo processo de flotação por ar dissolvido 

em escala de bancada 

 Na Tabela 5.18 estão expostos os resultados obtidos das variáveis físico-químicas 

durante os ensaios de tratamento de efluente anaeróbio em Flotateste. 

 Para todas as variáveis analisadas foram obtidas remoções acima de 85% com o 

emprego do processo de flotação, exceto DQO total e carbono orgânico dissolvido.  

Como esperado após os ensaios preliminares, a turbidez média do efluente tratado 

apresentou-se bem reduzida para todas as condições de floculação testadas, na faixa de 2,63 a 

3,6 uT, e a turbidez máxima observada foi 4,7 uT para a condição 1 (Gf = 90 s
-1 

e Tf = 13 

minutos) em um dos ensaios. A cor aparente média variou de 77,7 a 90,8 uC nas diferentes 

condições de floculação.  Os valores de turbidez e cor aparente do efluente após o tratamento 

físico-químico foram pouco maiores àqueles obtidos nos ensaios preliminares, o que pode ser 

decorrente da variação na qualidade do efluente UASB, que apresentou valores mais elevados 

para essas variáveis durante essa etapa de monitoramento. 

Porém, assim como nos ensaios preliminares, a remoção média de turbidez manteve-se 

acima de 95% em todas as situações, chegando a 97% para a condição 4 (Gf = 110 s
-1 

e Tf = 

20 minutos). Quanto à remoção média de cor aparente, esta ficou próxima a 90%.   

 A remoção de DQO particulada foi superior à remoção de DQO total e muito 

significativa  por se tratar de um processo físico-químico de alta capacidade em remover 

materiais particulados, assim a remoção média de DQO particulada apresentou-se pouco 

superior  a 90% para todas as condições de floculação, com exceção a condição 2 (Gf = 90 s
-1 

e Tf = 20 minutos) cuja remoção média foi de 83,7%. Para o carbono orgânico dissolvido, 

obteve-se remoção média ao redor de 50% em todos os casos estudados. Os sólidos suspensos 

totais foram removidos de maneira eficiente, com remoção média variando 85,9 a 90,9% de 

acordo com a condição de floculação testada.  

As remoções médias das variáveis físico-químicas no equipamento Flotateste 

apresentaram-se superiores àquelas encontradas durante o monitoramento do flotador em 

escala plena da ETE-Monjolinho. 
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Tabela 5.18: Resumo estatístico dos dados físico-químicos obtidos a partir das amostras dos 

ensaios de tratabilidade em Flotateste e para amostras de efluente UASB. 

 Variáveis físico-químicas  

  Média±DP Mín-Máx Remoção 

média±DP 

U
A

S
B

 

Turbidez (uT)  

Cor aparente (uC) 

DQOtotal (mg.L
-1

) 

DQOparticulada (mg.L
-1

) 

COD (mg.L
-1

) 

SST (mg.L
-1

) 

91,15 ± 8 

756 ± 128,5 

196,5± 37,1  

107,1± 25,4 

51,3 ± 28,5 

83,6 ± 5,25 

81,5 - 101 

569 - 850 

141,5 -221,5 

73,6 - 133,9 

31,74 - 84 

78 - 89 

  

 

 

 

 

 

C
o
n

d
iç

ã
o
 1

 

 G
f:

 9
0
 s

-1
; T

f:
1

3
m

in
 Turbidez (uT) 3,6 ±1,14 2,58 - 4,7  95,98 ± 1,5   

Cor aparente (uC) 90,8 ± 31,6 56 - 120  88,2 ± 2,6  

DQOt (mg.L
-1

) 

DQOparticulada (mg.L
-1

) 

74,9 ± 13,7 

16,14± 25,4 

55 - 85,1 

6,1 - 22,1 

 61,8 ± 1,24 

92 ±  3,66  

 

COD (mg.L
-1

) 22,34 ± 3,9 17,86 - 25  49 ± 23,5  

SST(mg.L
-1

) 9,6 ± 3,7 5,5 - 12  88,6 ± 3,84  

C
o
n

d
iç

ã
o
 2

 

  
G

f:
 9

0
 s

-1
; T

f:
2
0

 m
in

 
 

Turbidez (uT) 

Cor aparente (uC) 

DQOtotal (mg.L
-1

) 

DQOparticulada (mg.L
-1

) 

COD (mg.L
-1

) 

SST (mg.L
-1

) 

2,87 ± 1 

82,5 ± 24,5 

67 ± 13,1 

7 ± 4,15 

21,4 ± 3,3 

7,41 ± 3,25 

1,78 - 3,92 

55 - 106 

49 – 80,6 

3,5 - 12 

17,6 - 23,4 

3,25 - 11 

 96,78 ± 1,2 

89,2 ± 1,76 

65,8 ± 2,5 

83,7 ± 9,6 

51 ± 22,7 

90,9 ± 5,2 

 

C
o
n

d
iç

ã
o
 3

 

  
 G

f:
 1

1
0
 s

-1
; T

f:
1
3
m

in
 

Turbidez (uT) 

Cor aparente (uC) 

DQOtotal (mg.L
-1

) 

DQOparticulada (mg.L
-1

) 

COD (mg.L
-1

) 

SST (mg.L
-1

) 

3 ± 1,17 

84,7 ± 23,4 

68,7 ± 12,8 

8,22 ± 4 

22,9 ± 5 

11,6 ± 2,5 

1,49 - 4 

57 - 107 

52 – 82,3 

4 – 13,6 

17,5 - 27,5 

9 - 14 

 96,61 ± 1,5 

88,9 ±1,52 

64,8 ± 2,9 

92,3 ± 6,35 

48,8 ± 21,6 

85,9 ± 3,86 

 

C
o
n

d
iç

ã
o
 4

 

  
 G

f:
 1

1
0
 s

-1
; T

f 
:2

0
m

in
 

 

Turbidez (uT) 

Cor aparente (uC) 

DQOtotal (mg.L
-1

) 

DQOparticulada (mg.L
-1

) 

COD (mg.L
-1

) 

SST (mg.L
-1

) 

 

2,63 ± 0,86 

77,7 ± 17,9 

62,5 ± 14,4 

7,7 ± 2,5 

22,9 ± 5 

7,5 ± 3,12 

1,59 - 3,64 

61 - 99 

48 – 77,8 

4 – 9,7 

17,5 - 27,5 

4 – 10 

 

 97 ± 1,2 

89,7 ± 1,4 

67,9 ± 5,3 

92,5 ± 3,25 

47,2 ± 23,9 

90,9 ± 4 

 

 

 

 

 

 

Nota: DQO: demanda química por oxigênio; COD: carbono orgânico dissolvido; SST: sólidos 

suspensos totais; Gf: gradiente de velocidade de floculação; Tf: tempo de floculação; DP: 

desvio padrão; Mín-Máx: mínimo-máximo. 
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Ao analisar a Tabela 5.18 percebe-se que a condição 4 (Gf = 110 s
-1

;
 
Tf = 20 minutos) 

foi aquela que conduziu a melhores resultados de remoção média para as variáveis turbidez, 

cor aparente, DQO total e particulada. Com relação a remoção de sólidos suspensos totais tal 

condição apresentou resultado equivalente à condição 2 (Gf = 90 s
-1

;
 
Tf = 20 minutos). 

Ao se aplicar teste estatístico não foram constatadas diferenças significativas entre as 

diferentes condições de floculação na remoção das diferentes variáveis físico-químicas (p > 

0,05, teste de Kruskal Wallis). Diferentemente, Penetra et al. (2003) estudaram tratamento de 

efluente anaeróbio por flotação por ar dissolvido em escala piloto com emprego do coagulante 

cloreto férrico e sem associação com polímeros, e ainda com aplicação de  gradientes de 

velocidade de floculação variando de 80 a 100 s
-1

 e tempo de floculação de 13 e 20 minutos, e 

os melhores resultados para remoção de fósforo, DQO, turbidez, sólidos suspensos se deram 

com gradiente de velocidade de 80 s
-1

 e tempo de floculação de 20 minutos. 

 

5.5.2.2 – Remoção de microrganismos indicadores pelo processo de flotação por ar dissolvido 

em escala de bancada 

Na Tabela 5.19 estão apresentadas as concentrações médias detectadas de E. coli, 

coliformes totais e Clostridium perfringens nos efluentes de reator UASB e nos efluentes 

tratados por flotação.  

Após os ensaios de tratabilidade em Flotateste, o efluente ainda apresentava 

concentrações elevadas dos microrganismos indicadores, mostrando que esse processo não é 

indicado para remoção desses organismos. Esses resultados são similares aos encontrados no 

efluente do flotador da ETE-Monjolinho durante o monitoramento, cujas concentrações 

médias de E. coli, coliformes totais e Clostridium perfringens foram em torno de 6,9 x 10
3
 

UFC.mL
-1

, 2,8 x 10
4 
UFC.mL

-1
 e 1,5 x 10

4 
UFC.100mL

-1
, respectivamente. 
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Tabela 5.19: Concentração média de microrganismos indicadores no efluente do reator UASB 

e nas amostras tratadas por flotação em diferentes condições de floculação. 

Concentração média dos microrganismos indicadores  

Amostras E. coli 

 

Média 

(DP) 

Coliformes totais 

 

Média  

(DP) 

Clostridium 

perfringens 

Média  

(DP) 

UASB 9,33 x 10
4  

 (±3,05 x 10
4
) 

2,77 x 10
5  

 

(±2,8 x 10
4
) 

5,93 x 10
4 
 

(±1 x 10
4
) 

Condição 1 

Gf: 90 s
-1

; 

Tf: 13 min 

2,7 x 10
4 
 

(±1,1 x 10
4
) 

6,62 x 10
4 
 

(±4,4 x 10
4
) 

1,68 x 10
3
  

(±1,4 x 10
3
) 

Condição 2 

Gf: 90 s
-1

; 

Tf: 20 min 

1,97 x 10
4
  

(±1 x 10
4
) 

4,93 x 10
4 
 

(±3,1 x 10
4
) 

2,98 x 10
3 
 

(±2,4 x 10
3
) 

Condição 3 

Gf: 110 s
-1

; 

Tf: 13 min 

2,12 x 10
4 
 

(±1 x 10
4
) 

5,44 x 10
4
  

(±3,2 x 10
4
) 

1,42 x 10
3 
 

(±1,1 x 10
4
) 

Condição 4 

Gf: 110 s
-1

; 

Tf: 20 min 

1,73 x 10
4
  

(±6,7 x 10
3
) 

4,21 x 10
4
  

(±2,4 x 10
4
) 

1,46 x 10
3 
 

(±1,3 x 10
4
) 

 

 

   

 

 

Na Tabela 5.20 estão apresentadas as remoções médias de E. coli, coliformes totais e 

Clostridium perfringens atingidas nos ensaios de flotação. 

Cada condição de floculação resultou em remoções estatisticamente iguais de E. coli e 

coliformes totais (p > 0,05, teste de Kruskal Wallis). No entanto, houve diferenças 

significativas entre as remoção de E. coli e Clostridium perfringens, e entre os coliformes 

totais e Clostridium perfringens para todas as condições (p < 0,05, teste de Kruskal Wallis), 

sendo que em todas as condições de floculação a remoção da bactéria esporulada superou as 

remoções de E. coli e coliformes totais. 

As remoções de E. coli e coliformes totais pelo flotador da ETE-Monjolinho foram de 

0,79 e 0,85 log (item 5.2), respectivamente, resultados próximos aos alcançados nos ensaios 

em escala de bancada. Com relação ao Clostridium perfringens, os ensaios em Flotateste 

Nota: E. coli e coliformes totais em UFC.mL
-1

; Clostridium perfringens em 

UFC.100mL
-1

; Gf: gradiente de velocidade de floculação; Tf: tempo de floculação.  
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levaram a resultados superiores de remoção, variando de 1,45 a 1,77 log, enquanto que no 

flotador em escala plena a remoção média foi de apenas 0,59 log. 

 

Tabela 5.20: Remoção média de microrganismos indicadores nos efluentes do reator UASB 

utilizados em cada ensaio de tratabilidade em Flotateste.  

Remoção média dos microrganismos indicadores (log)  

Amostras E. coli 

 

Média de remoção  

(±DP) 

Coliformes totais 

 

Média de remoção  

(±DP) 

Clostridium 

perfringens 

Média de remoção  

(±DP) 

Condição 1 

Gf: 90 s
-1

; 

Tf: 13 min 

0,55 

(±0,34) 

0,66 

(±0,43) 

1,71 

(±0,4) 

Condição 2 

Gf: 90 s
-1

; 

Tf: 20 min 

0,7 

(±0,26) 

0,78 

(±0,4) 

1,45 

(±0,43) 

Condição 3 

Gf: 110 s
-1

; 

Tf: 13 min 

0,65 

(±0,22) 

0,71 

(±0,32) 

1,73 

(±0,31) 

Condição 4 

Gf: 110 s
-1

; 

Tf: 20 min 

0,73 

(±0,2) 

0,82 

(±0,3) 

1,77 

(±0,4) 

    

    
    

Avaliando de maneira geral, a condição 4 de floculação apresentou média de remoção 

pouco maior para todos os microrganismos indicadores quando comparada as demais 

condições. Por outro lado, não foram constatadas diferenças estatísticas significativas entre as 

4 condições de tratamento na remoção dos microrganismos (p > 0,05, teste de Kruskal 

Wallis), e portanto não é possível afirmar que alguma das condições apresente vantagem 

sobre as demais na remoção de qualquer um dos organismos indicadores. 

 

5.5.2.3 – Remoção dos protozoários patogênicos pelo processo de flotação por ar dissolvido 

em escala de bancada 

Na Tabela 5.21 estão apresentadas as concentrações detectadas dos cistos e oocistos de 

protozoários nos efluentes do reator UASB utilizados para cada ensaio de tratabilidade em 

Flotateste.  

Nota: Gf: gradiente de velocidade de floculação; Tf: tempo de floculação 
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Tabela 5.21: Concentração de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. nos 

efluentes do reator UASB utilizados em cada ensaio de tratabilidade em Flotateste. 

Concentração de (oo)cistos no efluente UASB 

 cistos.L
-1

 oocistos.L
-1

 

Ensaio 1 1,46 x 10
3
 1,0 x 10

1
 

Ensaio 2 2,28 x 10
3
 2,0 x 10

1
 

Ensaio 3 2,2 x 10
3
 6,67 

Ensaio 4 6,03 x 10
2
 ND 

Média ± DP  1,64 x 10
3
 ± 7,8 x 10

2
 1,22 x 10

1 
± 6,9 

 Nota: ND: Não detectado; DP: desvio padrão. 

  

 Nessa etapa da pesquisa detectou-se maiores concentrações de cistos no efluente do 

reator UASB do que na etapa de monitoramento da ETE-Monjolinho (item 5.3), etapa em que 

se encontrou média de 6 x 10² cistos.L
-1 

nesse efluente anaeróbio. Enquanto que a 

concentração média de 1,22 x 10
1 

oocistos.L
-1

 foi bem próxima àquela obtida durante o 

monitoramento da ETE (1 x 10
1
). Essa diferença pode ter sido decorrente da diferença nos 

horários de coletas entre a etapa de monitoramento da ETE (9 horas) e etapa de ensaios em 

Flotateste (meio-dia). 

 Não foram detectados oocistos em nenhuma das amostras de efluente tratado em 

Flotateste. Para essas amostras foi utilizado o método de filtração em membrana seguida de 

purificação imunomagnética, que resultou em baixa porcentagem de recuperação (5,6%) de 

oocistos, sendo  possivelmente esse o motivo para a não detecção do organismo. Ainda outro 

fator que pode ter colaborado para esses resultados foram as baixas concentrações de oocistos 

no efluente anaeróbio, como observado na Tabela 5.21, que após o tratamento por flotação 

podem ter sido reduzidas para níveis abaixo do limite mínimo de detecção. Dessa maneira, 

não foram calculados as remoções de oocistos pelo processo de flotação. 

Na Figura 5.20 estão apresentadas as concentrações de cistos encontradas nos ensaios. 
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Figura 5.20: Concentrações detectadas de cistos no efluente tratado durante os ensaios de 

flotação por ar dissolvido (Flotateste) em diferentes condições de floculação. Onde, Gf: 

gradiente de velocidade de floculação e Tf: tempo de floculação. 

 

As concentrações de cistos de Giardia spp. no efluente tratado foram um pouco 

variáveis nos quatros ensaios realizados para todas as condições de floculação, variando, de 

maneira geral, de não detectado a uma concentração máxima de 32,3 cistos.L
-1

 (condição 1). 

Esses resultados se mostram muito inferiores aos encontrados no efluente do flotador da ETE-

Monjolinho, cuja concentração média foi de 2,35 x 10² cistos.L
-1

. 

Tais resultados mostram a potencialidade da flotação em proporcionar um efluente 

com baixas concentrações de cistos, assim, se otimizado esse processo pode remover os 

protozoários de maneira satisfatória e colaborar para um efluente de melhor qualidade.  

No ensaio 1 não foram detectados cistos para as condições 1, 2 e 3, e para a condição 4 

a concentração foi extremamente baixa (0,7 cistos.L
-1

). No ensaio 2 foram detectados cistos 

em todas as amostras, sendo que a condição 2 (Gf: 90 s
-1

; Tf: 20 minutos) se mostrou a mais 

favorável dentre os tratamentos por ter apresentado o menor número de cistos por litro (7,3 

cistos.L
-1

), e no ensaio 3, novamente a condição 2 se mostrou a mais eficiente. No ensaio 4, as 

Condição 1:       
Gf: 90 s⁻¹;             
Tf: 13 min 

Condição 2:         
Gf: 90 s⁻¹;            
Tf: 20 min 

Condição 3:         
Gf: 110 s⁻¹;          
Tf: 13 min 

Condição 4:         
Gf: 110 s⁻¹;               
Tf: 20 min 

Ensaio 1 0,0 0,0 0,0 0,7

Ensaio 2 21,3 7,3 18,7 12,0

Ensaio 3 32,3 8,9 16,2 14,6

Ensaio 4 0,3 2,3 0,7 3,0

Média para cada condição de
tratamento

13,7 4,8 9,0 7,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

G
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p
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concentrações de cistos foram menores que aquelas detectadas nos ensaios 2 e 3, e a condição 

1 foi aquela que conduziu a menor concentração de cistos.  

A condição 2 (Gf: 90 s
-1

; Tf: 20 minutos) de tratamento levou a menor média de 

concentração de cistos (4,8 cistos.L
-1

), sugerindo que pode ser a condição de floculação mais 

adequada para a remoção de cistos. Dentre as condições de floculação testadas, a condição 2 é 

aquela que possivelmente levou a formação de flocos maiores, tendo em vista que possui o 

menor gradiente de velocidade e consequentemente as menores tensões de cisalhamento, e o 

maior tempo de floculação que permite maior agregação de partículas na formação dos flocos. 

Esses fatores podem ter contribuído para maior nível de adesão dos cistos com os flocos, e 

facilitado a flotação dos organismos. 

Apesar de a condição 2 ter conduzido a menor concentração de cistos, não foram 

encontradas diferenças estatísticas entre as médias de concentração de cistos nas diferentes 

condições de floculação (p > 0,05, teste de Kruskal Wallis).  

Uma situação que deve ser mencionada é que nos ensaios 2 e 3, nos quais foram 

observadas as maiores concentrações de cistos, também foram os ensaios com maiores valores 

de turbidez. Para os ensaios 1 e 4, a turbidez variou de 2,3 a 2,7 uT e de 1,5 a 2,6 uT, 

respectivamente, de acordo com as diferentes condições de floculação, já nos ensaios 2 e 3 os 

valores de turbidez variaram de 3,9 a 4,7 uT e de 2,9 a 4,5 uT, respectivamente. Isso sugere 

que de certa forma a turbidez pode ser um bom indicativo da presença de cistos em efluentes 

tratados e de boa qualidade em termos de turbidez, e deve ser considerada como uma variável 

de importância no monitoramento da qualidade final do efluente. 

 Na Tabela 5.22 estão apresentadas as remoções de cistos obtidas em cada condição de 

floculação, calculadas com base na quantidade inicial de cistos expostos na Tabela 5.21 e a 

quantidade de cistos após o tratamento (Figura 5.22). Para os casos que não foram 

encontrados cistos no efluente tratado, a remoção foi calculada a partir do número mínimo de 

organismos detectável para esse efluente (Equação 4.3) 
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Tabela 5.22: Remoção (em log) de cistos de Giardia spp. de acordo com as diferentes 

condições de floculação. 

Remoção de 

Giardia spp. 

(log) 

Condição 1 

Gf: 90 s
-1

;  

Tf: 13 min  

Condição 2 

Gf: 90 s
-1

;  

Tf: 20 min 

Condição 3 

Gf: 110 s
-1

;  

Tf: 13 min 

Condição 4 

Gf: 110 s
-1

;  

Tf: 20 min 

Ensaio 1 ≥3,3 ≥3,3 ≥3,3 3,3 

Ensaio 2 2,0 2,5 2,1 2,3 

Ensaio 3 1,8 2,4 2,1 2,2 

Ensaio 4 3,3 2,4 3,0 2,3 

Média ± DP 2,6 ± 0,78 2,7 ± 0,44 2,6 ± 0,61 2,5 ± 0,53 

     

 

 

 

A flotação por ar dissolvido promoveu remoções elevadas dos cistos inicialmente 

presentes no efluente em tratamento. As remoções médias para as diferentes condições de 

tratamento foram semelhantes, com o menor resultado de 2,5 log para condição 4 (Gf: 110 s
-1

; 

Tf: 20 min) e maior resultado de 2,7 log  para condição 2 (Gf: 110 s
-1

; Tf: 20 min). E a maior 

taxa de remoção ocorreu no ensaio 1, em que se obteve resultado de 3,3 log para todos os 

casos estudados. 

Esses resultados estão próximos aos de Edzwald et al. (2000), que indicaram remoções 

de cistos de 2 a 3 log no tratamento de água por flotação.  

Por outro lado, tais dados se mostram muito superiores aos resultados do flotador da 

ETE-Monjolinho, que atingiu remoção média de cistos de 0,47 log. Como já discutido, a ETE 

passava por período de reajustes em seu processo, além disso processos realizados em escala 

de bancada sob condições controladas tendem a apresentar melhores eficiências de 

tratamento. 

 A condição 2 (Gf: 90 s
-1

; Tf: 20 minutos) apresentou média de remoção ligeiramente 

superior com relação às demais. Porém, não foram constatadas diferenças estatísticas entre as 

médias de remoção de cistos nas diferentes condições de floculação (p > 0,05, teste de 

Nota: Gf: gradiente de velocidade de floculação; Tf: tempo de floculação; DP: desvio 

padrão; o símbolo ≥ indica que não houve detecção de organismos no ensaio e o 

cálculo de remoção considerou o número mínimo detectável por volume. 
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Kruskal Wallis), indicando que as condições de floculação testadas agiram de forma similar 

na remoção de cistos. 

Em contrapartida, French et al. (2000) revelam  forte correlação positiva do tempo de 

floculação durante o processo de flotação com a eficiência de remoção de protozoários, 

entretanto os resultados foram descritos com relação a oocistos de Cryptosporidium e não 

com cistos de Giardia. 

Nos ensaios de monitoramento da ETE-Monjolinho a unidade de flotação por ar 

dissolvido não apresentou diferença significativas entre suas remoções de cistos e 

microrganismos indicadores (item 5.3.3.1). De maneira diferente ocorreu com os ensaios em 

Flotateste, cujas remoções de cistos foram significativamente diferentes das remoções dos 

microrganismos indicadores (p < 0,05, teste de Kruskal Wallis), sendo que as remoções de 

cistos foram superiores. 

Tendo em vista a alta resistência desse organismo a diversos desinfetantes, a flotação 

pode ser uma boa alternativa para remover cistos de Giardia spp.. 

Porém, vale mencionar que dependendo do destino final do efluente tratado como, por 

exemplo, o reuso, ainda seria necessário o pós-tratamento para minimizar os riscos de 

transmissão e contaminação por esse protozoário devido a sua baixa dose infectante, visto que 

em alguns ensaios deste trabalho foram encontradas concentrações de até 32,3 cistos.L
-1

. 

Além disso, processos físico-químicos promovem a transferência dos organismos para o lodo 

e não a inativação dos mesmos, tornando necessária a higienização desse subproduto.  

Ao comparar tais resultados com os de Oliveira (2012), nota-se que a flotação é mais 

eficiente que a sedimentação na remoção de cistos. Oliveira (2012) ao tratar efluente de reator 

UASB (concentração média de 7,96 x 10³ cistos.L
-1

) pelo processo de sedimentação em escala 

de bancada (Jarteste) e com emprego do cloreto férrico como coagulante, relatou remoção de 

1,3 log (95%), e quando foi empregado o sulfato de alumínio como coagulante, a remoção 

reduziu-se para 1 log (90%).  
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6 – CONCLUSÕES  

 Considerando os resultados obtidos conclui-se que: 

 Elevadas quantidades e frequente positividade de cistos de Giardia spp. foram 

encontradas tanto nas amostras de esgoto, bruto e tratado, quanto nas amostras de lodo 

da ETE-Monjolinho, indicando de maneira indireta a incidência desses protozoários na 

população atendida pela ETE. Com relação aos oocistos de Cryptosporidium spp. a 

positividade de sua presença nas amostras não foi tão frequente e quando detectados 

mostravam-se em concentrações bem inferiores aos cistos, refletindo a dificuldade que 

se teve em recuperar oocistos a partir dos métodos adotados, ou ainda a menor 

incidência de criptosporidiose na população. 

 A partir dos dados de concentração de cistos no esgoto bruto, estimou-se que a 

prevalência de giardíase na população de São Carlos esteve entre 0,22% e 6,7%. Esses 

resultados podem estar subestimados devido as dificuldades do método de detecção de 

protozoários e ainda a complexidade da amostra de esgoto. 

 Nos diferentes períodos do ano foram encontradas diferentes quantidades de cistos de 

Giardia spp., com resultados  estatisticamente diferentes para os trimestres estudados.  

 As remoções de cistos de Giardia spp. pelas unidades de tratamento da ETE, foram, 

em média, 1,57 e 0,47 log pelos tratamento anaeróbio e flotação por ar dissolvido, 

respectivamente, assim, de maneira inesperada o reator UASB superou o flotador 

quanto a remoção de protozoários.  

 O efluente após a flotação apresentava elevadas quantidades de microrganismos 

indicadores. As remoções médias de E. coli e coliformes totais não chegaram a 1 log 

no reator UASB e tampouco através do flotador por ar dissolvido. A remoção global 

da ETE foi de 1,77 log para E. coli e de 1,78 log para coliformes totais. A remoção 

média da bactéria Clostridium perfringens foi ainda menor que aquelas encontradas 

para E. coli e coliformes totais, obtendo-se remoções médias de 0,54 log pelo reator 

UASB e 0,59 log pelo flotador. 

 As remoções de cistos e de microrganismos indicadores pelo reator UASB foram 

estatisticamente diferentes, sendo que esse tratamento biológico foi capaz de remover 

os cistos mais eficientemente, fato que pode ter sido decorrente do maior tamanho dos 

cistos facilitando sua remoção por sedimentação no reator. O flotador por ar dissolvido 

não apresentou  diferenças estatísticas nesse quesito.  
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 Os ensaios preliminares em Flotateste indicaram que a dosagem do coagulante PAC 

de 90 mg.L
-1

 associado a dosagem de 0,5 mg.L
-1

 do polímero RAPFLOC foram as 

dosagens que apresentaram os resultados mais satisfatórios para o tratamento de 

efluente anaeróbio em termos de remoção de turbidez e cor aparente. 

 O processo de flotação por ar dissolvido realizado em escala de bancada (Flotateste) 

com diferentes condições de floculação alcançou remoções médias de cistos de 

Giardia spp. entre 2,5 e 2,7 log, revelando ser um processo eficiente no tratamento 

desses organismos. As diferentes condições de floculação testadas não apresentaram 

diferenças estatísticas quanto a remoção dos protozoários.  

 Os experimentos controle-positivo evidenciaram as dificuldades envolvidas na 

recuperação de cistos e oocistos a partir de esgoto e lodo. As características biológicas 

dos (oo)cistos, a grande manipulação das amostras, a complexidade do método e das 

amostras podem ser os fatores mais relevantes e limitantes dos métodos de detecção e 

identificação dos protozoários. A filtração em membrana seguida de tripla 

centrifugação e de etapa IMS apresentou melhores resultados de recuperação de cistos. 

 A forte correlação positiva entre cistos e sólidos totais no lodo revelam como a 

variável sólidos totais pode ser um potencial interferente na detecção e visualização de 

cistos. 

 A respeito da correlação de cistos de Giardia spp. e microrganismos indicadores, foi 

encontrada forte correlação positiva apenas entre cistos e Clostridium perfringens para 

amostras de efluente de reator UASB. Assim os microrganismos indicadores 

estudados podem não refletir de maneira consistente a presença dos cistos, o que leva 

à necessidade de estudo de outros indicadores.  

 Os cistos se correlacionaram positivamente com as variáveis cor aparente, DQO total e 

particulada nas amostras de esgoto bruto, mostrando assim que tais variáveis podem 

ser indicadores do nível de contaminação do esgoto bruto pelo parasito no caso da 

ETE-Monjolinho. 

 Não foi encontrada nenhuma correlação entre a remoção de cistos e remoção de 

microrganismos indicadores ou de variáveis físico-químicas, sugerindo assim a 

dificuldade de se prever a remoção desse organismo durante sua passagem em uma 

estação de tratamento de esgoto. 
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