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RESUMO 

OGURA, A. P. (2018). Avaliação e tratamento da água de lavagem dos filtros e dos 

resíduos sedimentados gerados pela tecnologia de ciclo completo contendo oocistos de 

Cryptosporidium spp. e cistos de Giardia spp.. Dissertação de mestrado. Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 Os oocistos de Cryptosporidium spp. e os cistos de Giardia spp. podem gerar doenças 

de veiculação hídrica associadas a problemas de saúde pública. Os (oo)cistos são de difícil 

remoção e inativação durante o tratamento de água, principalmente devido ao tamanho 

reduzido e à resistência ao processo de cloração. Além disso, os métodos de detecção de 

protozoários na água apresentam elevado custo e estão sujeitos à grande variabilidade e à 

baixa reprodutibilidade, especialmente em águas de elevada turbidez. Com água de estudo 

com turbidez de aproximadamente 110 uT, ensaios de tratabilidade com cloreto de 

polialumínio foram feitos em jarteste para a obtenção da água de lavagem dos filtros (ALF) e 

do resíduo sedimentado. O método escolhido para detecção de (oo)cistos foi a centrifugação 

direta com adição de solução de dispersão ICN 7X seguido de IMS com duas dissociações 

ácidas (CD + ICN 7X). O tratamento dos resíduos objetivou a inativação dos (oo)cistos, por 

meio de danos à estrutura celular dos parasitos, identificada pela incorporação do corante 

iodeto de propídio no microrganismo. Para o método CD + ICN 7X, menor interferência na 

viabilidade dos (oo)cistos foi observada em relação à floculação em carbonato de cálcio e 

melhor recuperação do que a centrifugação direta. O controle de qualidade analítica desse 

método, feito com suspensão do kit EasySeed®, apresentou recuperação de 2,8 ± 0,8% de 

oocistos e 7,8 ± 2,9% de cistos para a ALF e de 3,3 ± 2,0% e 24,8 ± 8,0%, para oocistos e 

cistos no resíduo sedimentado. Apenas a recuperação de cistos de Giardia spp. no resíduo 

sedimentado atendeu aos padrões recomendados pelo Método 1623.1 da USEPA. A presença 

de microesferas magnéticas aderidas aos (oo)cistos foi observada nos poços de leitura após a 

IMS, indicando limitações desse método de purificação. Para o tratamento alcalino do resíduo 

sedimentado, a dosagem de 27mg/100mL foi testada para os tempos de 3 e 5 dias e, 

respectivamente, foram obtidos 1,85 e 3,0 log de inativação de oocistos e 2,05 e 2,14 log de 

inativação para cistos. Para o processo de ozonização da ALF, avaliado apenas para oocistos, 

as inativações de 2,83 log e 3,44 log foram obtidas para as dosagens de 7,5 mg O3 L
-1 por 10 

min e 10 mg O3 L
-1 por 5 min, respectivamente.  

Palavras chave: protozoários; resíduos de tratamento de água; separação imunomagnética; 

tratamento alcalino; ozonização;  



 
 

 
 

ABSTRACT 

OGURA, A. P. (2018). Evaluation and treatment of water treatment plants backwashing 

water and sedimented residue with Cryptosporidium spp. oocysts and Giardia spp. cysts. 

MSc dissertation. School of Engineering of São Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 

2018.  

Cryptosporidium spp. oocysts and Giardia spp. cysts are infectious forms and can 

cause public health problems due to associated waterborne diseases. (Oo)cysts are difficult to 

remove and inactivate during water treatment, mainly because of reduced size and resistance 

to chlorination. In addition, protozoan detection methods in water are expensive and subject to 

high variability and low reproducibility, especially in high turbidity water. In jartest 

treatability tests, 110 uT study water was treated with polyaluminium chloride to obtain 

backwashing water (BW) and sedimented residue. The method chosen for detection of 

(oo)cysts was direct centrifugation with addition of 7X ICN dispersion solution followed by 

IMS with two acid dissociations. Treatment of residuals objectified inactivation of (oo)cysts 

by damages on parasites cellular structure, identified by inclusion of propidium iodide as an 

indicator. The method of detection chosen showed less interference in the viability of 

(oo)cysts in comparison to flocculation in calcium carbonate and better recovery than direct 

centrifugation. The analytical quality control of this method, performed with EasySeed® 

suspension, obtained recovery of 2.8 ± 0.8% oocysts and 7.8 ± 2.9% cysts for BW and of 3.3 

± 2.0% and 24.8 ± 8.0%, for oocysts and cysts in sedimented residue. Only Giardia spp. 

recovery in sedimented residue complied with the standards recommended by USEPA 

Method 1623.1. Magnetic microspheres were found attached to (oo)cysts in microscope slides 

after IMS, indicating limitations of this purification method. For the alkaline treatment of 

sedimented residue, dosage of 27mg / 100mL was tested for 3 and 5 days and respectively 

1.85 and 3.0 log inactivation were obtained for oocysts while 2.05 and 2.14 log of. For 

ozonation of BW, evaluated only for oocysts, 2.83 log and 3.44 log inactivation were obtained 

for dosages of 7.5 mg O3 L
-1 for 10 min and 10 mg O3 L

-1 for 5 min, respectively. 

Keywords: protozoa; water treatment sludge; water treatment residuals; immunomagnetic 

separation; alkaline treatment; ozonation; 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

No Brasil, as Estações de Tratamento de Água (ETA) geralmente utilizam a tecnologia 

de ciclo completo, com a finalidade de garantir a potabilidade da água destinada ao 

abastecimento público. A Portaria 2.914 do Ministério da Saúde, de 12 de dezembro de 2011 

(Brasil, 2011), complementada pela Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde, de 

3 de outubro de 2017 (Brasil, 2017), estabelece o Padrão de Potabilidade vigente no país, no 

qual são apresentados os limites para algumas variáveis de qualidade da água, incluindo 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos.  

Em mananciais de captação de água, caso a média geométrica anual de Escherichia 

coli seja maior ou igual a 1000 organismos por 100 mL, é necessário que ocorra o 

monitoramento dos protozoários Giardia spp. e Cryptosporidium spp. após o tratamento de 

água. Entretanto, estudos que realizem o monitoramento apropriado dos mananciais 

destinados ao abastecimento ainda são escassos no Brasil e as análises de protozoários 

apresentam elevado custo e dificuldade operacional (Cantusio Neto et al., 2010).  

Em geral, esse monitoramento ocorre principalmente na região Sudeste do Brasil, 

especialmente no Estado de São Paulo. A contaminação ambiental por protozoários ocorre 

principalmente devido à intensidade das atividades agropecuárias, uma vez que (oo)cistos 

também estão presentes nas fezes de animais, e à ineficiência dos serviços de coleta e 

tratamento de esgoto (Sato et al., 2013). Dias et al. (2008) também avaliaram a presença de 

Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em águas de mananciais contaminados pelo uso e 

ocupação do solo, especialmente dejetos de animais e esgotos sanitários. Assim, as 

concentrações desses protozoários nos mananciais brasileiros podem ser maiores que aquelas 

observadas em países desenvolvidos, especialmente em localidades que não apresentam 

saneamento básico adequado.  

Os oocistos de Cryptosporidium spp. e os cistos de Giardia spp. são as formas 

infectantes desses protozoários, causadoras da criptosporidíase e da giardíase, 

respectivamente (Ryan & Cacciò, 2011). Essas doenças de veiculação hídrica são geralmente 

assintomáticas, mas podem causar sintomas comuns como diarreia, desidratação e vômitos 

(MWH, 2005). Os (oo)cistos apresentam elevada resistência no meio ambiente e baixa dose 

infectante (Keegan et al., 2008; Bevilacqua et al., 2009).  

No processo de tratamento de água, considerando uma ETA de ciclo completo com 

decantação, a maior parte dos oocistos geralmente é removida da água nas etapas de 

decantação e de filtração (Heller et al., 2004). Desse modo, os (oo)cistos podem estar 
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presentes na água de lavagem dos filtros, que muitas vezes é recirculada sem que haja 

desinfecção adequada (Achon, 2013). Devido ao tamanho e à capacidade de 

compressibilidade, os oocistos podem atravessar o meio filtrante (Franco, 2007).  

No Brasil, aproximadamente 67% das Estações de Tratamento de Água despejam seus 

resíduos diretamente no manancial mais próximo, sem realizar o processo de tratamento ou 

higienização (IBGE, 2010). Esses resíduos podem conter cistos e oocistos potencialmente 

infectantes e persistentes em ambientes aquáticos (Franco et al, 2001; Hachich et al, 2004; 

Sato et al, 2013). Os resíduos de ETAs geralmente apresentam elevada turbidez, o que 

confere desafios para os métodos de detecção de (oo)cistos (Franco et al., 2012). Ademais, os 

resíduos gerados por uma estação de tratamento de esgoto (ETE) são mais estudados do que 

os resíduos de ETA (Cordeiro, 1999).  

A desinfecção objetiva inativar os microrganismos patógenos e, assim, evitar ou 

minimizar a ocorrência das doenças de veiculação hídrica na população. Entretanto, os 

(oo)cistos são resistentes à cloração, processo de desinfecção predominante no Brasil. Desse 

modo, novas alternativas para o tratamento desses resíduos devem ser mais estudadas, como o 

tratamento alcalino do resíduo sedimentado com óxido de cálcio e o processo de ozonização 

da água de lavagem dos filtros (White, 1992; Daniel, 2001).  

Desse modo, esta pesquisa pode fornecer subsídio aos pesquisadores, aos órgãos 

gestores e às companhias de saneamento para aplicar técnicas de identificação de oocistos de 

Cryptosporidium spp. e cistos de Giardia spp. presentes no resíduo sedimentado e na água de 

lavagem dos filtros.  Em síntese, a relevância da avaliação dos (oo)cistos presentes na água de 

lavagem dos filtros e no resíduo sedimentado gerados no tratamento de água com decantação 

está associada aos seguintes fatores:  

i) Existem menos estudos referentes à desinfecção de protozoários em resíduos de 

ETA em relação a resíduos de ETE; 

ii) Águas com elevada turbidez apresentam desafios para a remoção e detecção de 

(oo)cistos em águas de abastecimento;   

iii) Os métodos de detecção de (oo)cistos apresentam custo elevado e baixas 

recuperações, o que impõe dificuldades para avaliação de protozoários;  

iv) A água de lavagem dos filtros muitas vezes é recirculada sem que ocorra a 

desinfecção adequada, podendo reinserir (oo)cistos no processo de tratamento;  

v) Resíduos de ETA ainda são, em grande parte, dispostos in natura, o que pode 

ocasionar contaminação ambiental por protozoários quando não ocorre a devida desinfecção.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral  

Avaliar se ocorre inativação de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium 

spp. após a desinfecção dos resíduos gerados na tecnologia de ciclo completo com 

decantação. 

2.2. Objetivos específicos  

- Avaliar o desempenho de métodos de concentração de (oo)cistos de protozoários nas 

matrizes estudadas, levando em consideração a recuperação e a menor alteração na 

viabilidade dos microrganismos estudados;  

- Estimar a eficiência do tratamento alcalino com cal na inativação de (oo)cistos de 

protozoários presentes no resíduo sedimentado, considerando a incorporação do iodeto de 

propídio;  

- Estimar a eficiência do processo de ozonização na inativação de (oo)cistos de protozoários 

presentes na água de lavagem dos filtros, considerando a incorporação do iodeto de 

propídio;  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Protozoários em águas de abastecimento 

Os protozoários pertencem ao Reino Protista e são microrganismos unicelulares, 

eucarióticos e heterotróficos. A maioria dos protozoários é de vida livre e normalmente 

habitam ambientes aquáticos e úmidos. Entretanto, os protozoários podem ser parasitas 

quando ocorrem em associação com outros organismos. Os protozoários Cryptosporidium 

spp. e Giardia spp., durante o seu ciclo de vida, podem se hospedar em animais, incluindo 

humanos, e liberar na água oocistos e cistos, que são as suas respectivas formas infectantes. 

Os trofozoítos são as fases de replicação desses protozoários (Ryan & Cacciò, 2011). 

Os (oo)cistos apresentam baixa dose infectante, ou seja, podem causar contaminação 

dos organismos hospedeiros pelo consumo de água ou alimentos mesmo em pequenas 

concentrações (Bevilacqua et al., 2009). Nos seres humanos, a dose infectante de Giardia spp. 

é de 10 a 100 cistos e a de Cryptosporidium spp. é de 1 a 30 oocistos (Lindquist, 1999; 

USEPA, 2012). Esse fato faz com que a presença de (oo)cistos seja preocupante para o 

monitoramento da qualidade da água de mananciais. A contaminação por protozoários pode 

gerar problemas de saúde pública, caso não ocorra o devido tratamento e desinfecção.  

Os (oo)cistos são capazes de sobreviver longos períodos em ambientes desfavoráveis 

(Keegan et al., 2008). Cacciò et al. (2003) observaram que cistos de Giardia spp. sobrevivem 

em água por até 2 meses em temperaturas de 8 ºC. Fayer (2004) observou que os oocistos de 

Cryptosporidium parvum, além de resistir à cloração, permanecem com potencial infectante 

em até seis meses em águas superficiais, considerando temperatura média de 20 ºC. Fayer et 

al. (2000) concluíram que os oocistos permaneceram infecciosos por 6 meses em temperaturas 

entre 0 e 20 ºC. Os oocistos também apresentam maior potencial de sobrevivência em solos 

em relação aos cistos (Olson et al., 1999).  

O gênero Cryptosporidium engloba 14 espécies e se refere ao protozoário que possui o 

oocisto como forma infectante. Dentre as espécies, as mais importantes para abastecimento de 

água são o Cryptosporidium parvum e o Cryptosporidium hominis por apresentar riscos ao ser 

humano (Keegan et al., 2008; Thompson et al., 2016). Além disso, giardíase e a 

criptosporidíase também podem ocorrer em animais domésticos e selvagens (Cacciò et al., 

2003). Um oocisto representa um estádio do ciclo de vida no qual o microrganismo apresenta 

quatro esporozoítos (Smith et al., 2005). Os oocistos de Cryptosporidium possuem morfologia 

esférica de aproximadamente 3 a 8 μm de diâmetro (USEPA, 2012). 
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Os oocistos esporulados causam contaminação por ingestão e, ao atingir o intestino do 

organismo hospedeiro, os oocistos se anexam às células epiteliais e assumem a forma de 

trofozoíto. Após a replicação assexuada dos trofozoítos ocorre a formação de oito merozoítos 

e, em seguida, ocorre reprodução sexuada que leva à formação dos oocistos esporulados, que 

são liberados nas fezes (Cacciò & Putignani, 2014). A criptosporidíase é uma doença de 

veiculação hídrica cujos principais sintomas são a gastroenterite, diarreia, síndromes gripais, 

mal-estar, dor abdominal, anorexia, náusea, flatulência, vômitos, febre baixa e perda de massa 

(MWH, 2005).  

O gênero Giardia pode ser classificado em seis espécies Giardia agilis, Giardia 

ardeae, Giardia duodenalis, Giardia psittaci, Giardia muris e Giardia microti. Normalmente, 

esse protozoário habita o intestino do hospedeiro. A espécie encontrada em humanos é a 

Giardia duodenalis, também conhecida como Giardia intestinalis ou Giardia lamblia (Cacciò 

& Sprong, 2011; Feng & Xiao, 2011). Os cistos de Giardia possuem aproximadamente 8 a 18 

μm de comprimento por 5 a 15 μm de largura, apresentando morfologia oval (USEPA, 2012).  

Os cistos podem contaminar o organismo pela ingestão de água ou alimentos, 

principalmente oriundos de locais onde há contato com fezes de organismos contaminados. 

Após a ingestão, os cistos chegam ao intestino delgado, no qual ocorre o rompimento da 

parede celular devido à acidez e a liberação do trofozoíto. Assim, ocorre adesão do trofozoíto 

nas células epiteliais, nas quais se multiplicam por divisão binária. O encistamento dos 

trofozoítos ocorre devido ao contato com sais biliares em até 72 h após a ingestão. Por fim, os 

cistos podem ser novamente eliminados nas fezes e contaminar o ambiente (Gardner & Hill, 

2001; Guerden & Olson, 2011). Além disso, estudos também mostram indivíduos 

contaminados por contato sexual e por vetores como os insetos (Faubert, 2000; Ali & Hill, 

2003). 

Embora a giardíase seja usualmente assintomática, dentre os sintomas mais comuns 

estão diarreia aguda ou crônica, cãibras abdominais, náuseas, inchaço, fadiga, desidratação, 

má absorção de nutrientes, vômitos e perda de massa corporal (Ali & Hill, 2003; MWH, 

2005; Cacciò & Ryan, 2008). A giardíase é indicada como uma das causas mais comuns de 

diarreia em países em desenvolvimento (Neves et al., 2004). A giardíase também pode 

ocasionar infecções de animais, que podem causar prejuízo às atividades agropecuárias e 

também levar à contaminação do solo e dos recursos hídricos (Guerden & Olson, 2011; 

Karanis, 2011).  
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De acordo com a ANVISA, 65% das internações hospitalares no país são causadas por 

doenças de veiculação hídrica, incluindo protozooses (Brasil, 2005). Karanis et al. (2007) 

observaram a ocorrência de 325 surtos de doenças causadas por protozoários ao redor do 

mundo, destacando-se 32% associados a Giardia duodenalis e a Cryptosporidium spp. 23,7%. 

Além dos protozoários, doenças de veiculação hídrica também podem ser causadas por outros 

microrganismos, como bactérias e vírus. Devido à preocupação recente associada à sua 

presença na água, esses grupos são considerados como microrganismos emergentes (Bastos et 

al., 2009).  

Fayer et al. (2000) estimaram a ocorrência de mais de 470 mil pessoas infectadas por 

Cryptosporidium spp., entre 1984 e 1999, ao redor do mundo. No Canadá, cerca de 20% dos 

288 surtos de veiculação hídrica, registrados entre 1974 e 2001, foram causados por 

protozoários (Willis et al., 2013). Baldursson & Karanis (2011) avaliaram a ocorrência de 199 

surtos causados por protozoários entre 2004 e 2010 no mundo, sendo um terço associados a 

Giardia spp..  

Em 1993, na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos, mais de 400 mil pessoas 

foram infectadas por Cryptosporidium parvum, a partir do consumo de água proveniente de 

um manancial contaminado com esse microrganismo. Dentre os infectados, 100 pessoas 

portadoras do vírus HIV faleceram. Esse fato incentivou estudos para o desenvolvimento de 

medidas de controle e prevenção, dentre elas a remoção de protozoários em águas de 

abastecimento (MacKenzie et al., 1994; Plummer et al., 1995). Em 2004, em Bergen, na 

Noruega, mais de 1200 casos de giardíase foram confirmados (MØrch et al., 2009). Em 2011, 

na Suécia, 155 pessoas foram diagnosticadas com criptosporidíase, sendo que mais de 6000 

apresentaram os sintomas (Manser et al., 2014).   

Franco (2007) apontou a dificuldade de comprovar a ocorrência de surtos no Brasil, 

principalmente devido à quantidade reduzida de pesquisas e monitoramento em território 

nacional. Hotez & Fujiwara (2014) consideraram a giardíase como uma doença de veiculação 

hídrica negligenciada no Brasil. Coelho et al. (2017) realizaram levantamento da presença de 

Giardia spp. na água, em animais e em pacientes e também identificaram essa negligência. 

Estudos relacionaram hábitos de higiene inadequados com a contaminação por protozoários, 

especialmente crianças entre 0 e 4 anos em creches (Rose et al, 2002; Carvalho-Almeida et 

al., 2006). Em 2001, oocistos de Cryptosporidium spp. foram encontrados em fezes de 

indivíduos com diarreia no Hospital das Clínicas da cidade de São Paulo (Gonçalves et al., 

2006).  
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Ulloa-Stanojlovic et al. (2016) e Santos & Daniel (2017) observaram presença de 

Cryptosporidium spp. e Giardia spp. em estações de tratamento de esgoto no Brasil.  Freitas 

et al. (2017) identificaram Cryptosporidium spp. e Giardia spp. no processo de filtração em 

margem. Almeida et al. (2015) encontraram cistos de Cryptosporidium spp e oocistos de 

Giardia spp. em amostras de água antes e depois do tratamento em uma ETA de ciclo 

completo.  

3.2. Remoção de protozoários no tratamento de água  

3.2.1. Estações de Tratamento de Água  

No Brasil, as Estações de Tratamento de Água (ETA) geralmente utilizam a tecnologia 

de ciclo completo, ou seja, empregam as operações de coagulação, floculação, decantação (ou 

flotação), filtração e, por fim, a desinfecção (Figura 1). O processo de decantação é utilizado 

quando a água possui elevada turbidez, enquanto o processo de flotação é usualmente 

empregado para águas que apresentam elevada cor verdadeira e presença de algas (Edzwald & 

Haarhoff, 2011). Os principais resíduos gerados em ETA de ciclo completo são o resíduo 

sedimentado e a água de lavagem dos filtros (ALF). 

Figura 1 - Esquema representativo de uma estação de tratamento de água com tecnologia de ciclo completo com 

decantação. 

 

Para a eficácia do tratamento, em termos de remoção das impurezas, a aplicação de um 

coagulante é fundamental para auxiliar a desestabilização das partículas presentes na água. A 

adição do coagulante ocorre na etapa de mistura rápida, que pode ser por meio de um agitador 

mecanizado ou por misturador hidráulico. Vale ressaltar que a escolha do coagulante, os 

gradientes médios de velocidade e o tempo de coagulação são parâmetros importantes para a 

determinação da eficiência do processo. Para essa análise, ensaios de tratabilidade são feitos e 

diagramas de coagulação são construídos para relacionar o pH com a dosagem de coagulante 

utilizada.  
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No Brasil, o sulfato de alumínio é usualmente aplicado como coagulante, em especial 

nos estudos referentes à remoção de protozoários na água (Lopes, 2008). Por outro lado, 

estudos mostram o cloreto de polialumínio (PAC) como uma melhor alternativa para 

aplicação nas ETA, uma vez que o produto pode ser dosado sem a necessidade de ajustar o 

pH da água bruta e promove a redução do volume de resíduos gerados, refletindo em menores 

custos operacionais (Pavanelli, 2001; Dalsasso & Sens, 2006; Ferreira Filho & Waelkens, 

2009).  

Na etapa de floculação, ocorre a mistura lenta e as partículas desestabilizadas se 

aglutinam formando flocos. Os flocos gerados em ETA que utilizam o processo de decantação 

são maiores e mais pesados em relação aos flocos de ETA que utilizam flotação. Desse modo, 

os gastos de energia são menores, pois a sedimentação dos flocos ocorre devido à força 

gravitacional (Kawamura, 2000). No decantador, o sobrenadante é direcionado para as 

unidades de filtração, nas quais ocorre a remoção de partículas suspensas e coloidais pela 

passagem por um meio filtrante poroso (Di Bernardo et al., 2011).   

Na etapa de filtração, a remoção de cistos pode ocorrer em função do seu tamanho, de 

8 a 18 μm (Cacciò et al., 2005), embora alguns estudos mostrem a passagem direta pelos 

filtros (Heller, 2004; Bevilacqua, 2009). Os oocistos, por outro lado, possuem capacidade de 

compressibilidade, o que pode facilitar a sua passagem pelo meio filtrante (Franco, 2007). 

Considerando a etapa de filtração, Swertfeger et al. (1999) obtiveram remoções de 2,7 a 4,5 

log para cistos de Giardia spp. e de 2,7 a 3,9 log para oocistos de Cryptosporidium spp.. 

Ainda que haja remoção nos filtros, os (oo)cistos podem permanecer na água de lavagem dos 

filtros, que normalmente é recirculada no processo de tratamento.    

Nas águas de abastecimento, é fundamental que os protozoários sejam removidos para 

o atendimento ao Padrão de Potabilidade (Brasil, 2011; Brasil, 2017), que estabelece água 

tratada com turbidez menor que 0,5 uT e ausência de (oo)cistos. A turbidez é um parâmetro 

importante para avaliação da eficiência do tratamento, pois (oo)cistos tendem a se aderir a 

partículas presentes na água, como sólidos. Entretanto, Le Chevallier et al. (1991) 

encontraram oocistos de Cryptosporidium spp. em águas filtradas com turbidez de 0,19 uT, 

valor abaixo do exigido pelo Padrão de Potabilidade.  

Assavasilavasukul et al. (2008) observaram que, para o tratamento de água 

convencional, a remoção de (oo)cistos aumentou em função da concentração inicial de 

protozoários inoculados. Os autores observaram melhor remoção de cistos em relação a 

oocistos, especialmente pelas suas dimensões. As maiores remoções obtidas pelos autores 
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foram de 3,2 ± 0,5 log, considerando a inoculação de 7,0x104 oocistos de Cryptosporidium 

spp. e de 3,8 ± 0,1 log para concentração inicial de 6,1x104 cistos de Giardia spp..  

Castro-Hermida et al. (2015) detectaram a presença de Cryptosporidium spp. e 

Giardia duodenalis em ETA na Espanha. Na amostra de água tratada, foram encontrados 

oocistos em 40,9% das amostras e cistos em 45,6%. Além disso, a viabilidade dos (oo)cistos, 

avaliada pela não inclusão do corante iodeto de propídio (IP), variou entre 90 e 95% em todas 

as amostras analisadas, o que indica que as ETA estudadas apresentam ineficiência tanto de 

remoção quanto de inativação de protozoários. 

Maciel & Sabogal-Paz (2016) utilizaram ensaios de jarteste para representar o 

tratamento convencional com decantação e identificaram melhores eficiências ao utilizar PAC 

sem adição de alcalinizante, o que também promoveu a redução dos custos operacionais. Os 

autores obtiveram remoção de 2 log para cistos de Giardia spp. e Cryptosporidium parvum 

para tratamento de água com turbidez próxima de 100 uT.  

Richard et al. (2016) identificaram presença de (oo)cistos em 32,9% das amostras para 

Giardia spp. e 18,8% das amostras para Cryptosporidium spp. após tratamento em duas ETA 

de ciclo completo na Malásia. Os autores obtiveram correlação entre a presença de (oo)cistos 

e de coliformes fecais, que podem ser utilizados como microrganismos indicadores.  

 

3.2.2. Resíduos da tecnologia de ciclo completo  

Além da possibilidade de remanescer na água tratada, os (oo)cistos se encontram nos 

resíduos gerados pela ETA. Portanto, é importante que os (oo)cistos sejam identificados não 

apenas na água clarificada após o tratamento de água, mas também no lodo e na água de 

lavagem dos filtros. Esse processo pode promover a disposição adequada desses resíduos 

conforme a legislação ambiental vigente, em especial a Política Nacional dos Recursos 

Hídricos (Lei no 9.433 de 1997) e a Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605 de 1998).  

No Brasil, ainda é comum a disposição final dos resíduos do tratamento de água 

diretamente nos recursos hídricos, sem que haja o tratamento adequado (IBGE, 2010). O lodo 

gerado nas ETA se enquadra na classificação de resíduo sólido, de acordo com a NBR 10 004 

(ABNT, 2004), conferindo a inviabilidade de lançamento na rede pública de esgoto ou em 

corpos hídricos. Desse modo, o lodo deve ser gerenciado conforme a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12 305 de 2010 (Brasil, 2010).  
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Dentre os problemas associados ao despejo inadequado de lodo de ETA nos 

mananciais, é possível citar o aumento da concentração de metais tóxicos e a formação de um 

ambiente com luminosidade limitada, que interferem no ciclo de vida da biota (Di Bernardo et 

al., 2012). Além disso, o lançamento de lodo de ETA nos recursos hídricos promove piora da 

qualidade da água bruta a jusante onde, consequentemente, exige-se maior quantidade de 

produtos químicos para realizar o tratamento de água (Bidone, 2001).  

A lavagem dos filtros é importante para a liberação do material retido no meio poroso, 

expandindo o leito filtrante. A água utilizada usualmente representa 5% do volume total da 

água tratada pela ETA (Freitas et al., 2010). Estudos foram desenvolvidos para avaliar a 

recirculação dessa água na ETA e destacaram que esse procedimento apresenta elevado risco 

devido à possível presença de (oo)cistos de protozoários na água de lavagem dos filtros 

(USEPA, 2012; Achon et al., 2013).  

Freitas et al. (2010) avaliaram o processo de recirculação em uma ETA piloto, com 

ALF com turbidez de 33,5 uT e valor médio de 0,9 cistos L-1 de Giardia spp. e 3,57 oocistos 

L-1 de Cryptosporidium spp.. Sem a etapa de decantação e sem a adição de coagulantes, a 

ALF apresentou turbidez de 60 uT, que promoveu aumento de 100% da turbidez afluente à 

ETA piloto ao ser recirculada. Com o processo de clarificação por meio de um polímero 

catiônico, a ALF apresentou turbidez menor que 5 uT e, mesmo assim, apresentou cistos de 

Giardia spp.   

Keegan et al. (2008) realizaram estudo de detecção de oocistos de Cryptosporidium 

spp.  em resíduos de ETA de decantação e flotação, considerando o sulfato de alumínio como 

coagulante. Os autores aplicaram ácido sulfúrico para desprendimento dos oocistos dos flocos 

e, apesar da mudança de pH, os dois processos de tratamento estudados tiveram pouca 

influência na infectividade dos oocistos. Por outro lado, as remoções de protozoários foram 

maiores para o processo de flotação (95%) em relação ao de decantação (90%). 

 

3.2.3. Desinfecção da água de lavagem dos filtros 

Para a escolha do desinfectante ideal, relaciona-se a dosagem do desinfectante e o 

tempo de contato com a sua eficiência de remoção. Além disso, é importante avaliar se há 

formação de subprodutos da desinfecção, como os trialometanos gerados na desinfecção com 

cloro na presença de substâncias húmicas (Meyer, 1994). Em geral, os oocistos de 

Cryptosporidium spp. são mais resistentes aos processos de desinfecção, como a cloração, em 
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relação aos cistos de Giardia spp. (White, 1992; Quintero-Betancourt et al., 2002). No Brasil, 

alguns dos desinfectantes mais comuns são o gás cloro, o dióxido de cloro e o hipoclorito de 

sódio ou cálcio (Daniel, 2001). 

O cloro usualmente é utilizado como agente desinfectante por apresentar facilidade e 

segurança no manuseio, não apresentar toxicidade para o ser humano, ser solúvel em água e 

ser eficaz contra os microrganismos mais comuns em águas de abastecimento (Lapolli et al., 

2003). Porém, o cloro não é muito eficaz contra protozoários e vírus, além de poder reagir 

com a matéria orgânica e formar trihalometanos e ácidos haloacéticos, que apresentam 

toxicidade na água e riscos à saúde humana (Korich et al., 1990; Costa, 2003). Desse modo, 

os processos de ozonização e radiação ultravioleta apresentam-se como melhores alternativas 

para a inativação de (oo)cistos (Quintero-Betancourt & Rose, 2004).  

O ozônio é uma alternativa por atuar como um forte agente oxidante e ser capaz de 

inativar, dentre outros microrganismos, oocistos de Cryptosporidium spp. e cistos de Giardia 

spp.. O ozônio atua na destruição da organização celular, interfere no metabolismo energético 

dos microrganismos e inibe a biossíntese de proteínas, ácidos nucleicos e coenzimas. A 

atuação inicial ocorre na parede celular do microrganismo, na qual ocorre a oxidação de 

glicoproteínas ou glicolipídeos (Daniel, 2001; Lapolli et al., 2003; Silveira, 2004).  

Para oocistos de Cryptosporidium parvum, Korich et al. (1990) obtiveram inativação 

de 2 log utilizando CT de 5 mg min L-1. Labatiuk et al. (1991) obtiveram 3 log de inativação 

de cistos de Giardia muris com CT de 0,5 mg min L-1, considerando pH 6,7 a 22 ºC. Finch et 

al. (1993) utilizaram a técnica de infectividade animal e observaram que os cistos de Giardia 

muris apresentaram-se mais resistentes à ozonização em relação aos cistos de Giardia 

lamblia, uma vez que, para a inativação de 2, 3 e 4 log desses organismos, foram necessárias 

dosagens maiores para a Giardia muris (0,24; 0,45 e 0,86 mg min L-1, respectivamente) em 

relação a Giardia lamblia (0,65; 1,23 e 2,57 mg min L-1, respectivamente). Widmer et al. 

(2002) obtiveram mais de 3 log de inativação de cistos de Giardia spp. com concentração de 

ozônio inicial de 1,5 mg min L-1.  

Labatiuk et al. (1992) estudaram os fatores que influenciaram a infectividade de cistos 

de Giardia muris em ratos após o processo de ozonização. Os parâmetros testados foram 

temperatura, pH e ozônio aplicado. Os autores concluíram que o ozônio residual e o ozônio 

consumido influenciam a inativação dos cistos. Além disso, foi necessário maior tempo de 

ozonização para a inativação de 2 a 3 log em águas naturais em relação à água preparada em 

laboratório.   
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Ran et al. (2010) utilizaram o método de incorporação de corantes e de microscopia 

eletrônica para avaliar o efeito da ozonização em oocistos de Cryptosporidium spp.. O 

processo de ozonização apresentou-se capaz de inativar os oocistos em concentrações 

superiores a 3,0 mg L-1 para tempo de contato de 7 min. Além disso, os autores concluíram 

que a inativação dos oocistos por ozonização é negativamente influenciada pela turbidez e é 

maior conforme aumento da temperatura entre 5 e 25 ºC. Conforme a Figura 2, o maior tempo 

de contato promoveu danos à estrutura celular dos oocistos, incluindo a desconfiguração e o 

rompimento da parede celular. O processo de ozonização pode facilitar, portanto, a 

incorporação de corantes indicadores de viabilidade.  

Figura 2 - Inativação de um oocisto de Cryptosporidium spp. por ozônio em tempos diferentes (Ran et al., 2010). 

 

 

A radiação ultravioleta (UV) é um método utilizado para a desinfecção de águas de 

abastecimento e de esgoto que possui capacidade de inativar bactérias e a maioria dos vírus, 

além de protozoários. Esse processo é mais vantajoso que a cloração, pois não ocorre a 

formação de subprodutos tóxicos e apresenta maior facilidade e segurança no armazenamento 

e manuseio (White, 1992; Daniel, 2001; Clancy et al., 2004).  

Clancy et al. (2004) utilizaram radiação ultravioleta para a inativação de oocistos de 

Cryptosporidium spp. em amostras de esgoto bruto, efluente primário, efluente secundário e 

efluente terciário. Os autores concluíram que doses baixas de radiação (3 mJ cm-2), entre as 
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faixas de 250 a 270 nm, foram suficientes para inativação maior que 3 log de oocistos. 

Entretanto, os autores não observaram danos no DNA dos microrganismos, um dos principais 

mecanismos de ação da radiação UV. 

Abeledo-Lameiro et al. (2017) avaliaram a desinfecção de amostras de água 

contaminadas com Cryptosporidium parvum por meio de exposição à radiação solar com e 

sem adição de dióxido de titânio (TiO2). Em experimentos com simulação das condições da 

radiação solar em estufa, houve maior redução na viabilidade dos oocistos das amostras que 

continham TiO2 (4,16 ± 2,35%) em relação às amostras com apenas água (3,82 ± 4,26%). 

Desse modo, a adição de um oxidante pode promover maiores taxas de inativação de oocistos 

em um menor tempo de contato.  

Ryu et al. (2008) observaram aumento na eficiência da irradiação UV quando 

combinado com TiO2, devido à ocorrência do efeito sinergético entre os desinfectantes. Dessa 

forma, os autores obtiveram 56% de redução das dosagens requeridas para a inativação de 3 

log de Cryptosporidium parvum. Driedger et al. (2001) destacaram maior efeito sinergético de 

ozônio e monocloramina conforme o aumento da temperatura entre 1 e 20 ºC, para a 

inativação de Cryptosporidium parvum. 

3.2.4. Tratamento do resíduo sedimentado  

Para o resíduo sedimentado ou para lodo de ETA, a higienização é usualmente feita 

com cal, radiação solar e tratamento térmico (Andreoli, 2001). O tratamento alcalino consiste 

na adição de um composto químico alcalinizante que objetiva aumentar o pH do resíduo e, 

assim, ajudar na ruptura da parede celular dos microrganismos, como os protozoários. Além 

disso, o tratamento alcalino ocasiona o aumento da temperatura e redução da umidade, o que 

torna o resíduo menos propício à sobrevivência dos microrganismos patógenos.  

Caso o resíduo seja adequadamente tratado, de modo a assegurar a inativação dos 

microrganismos patógenos presentes, uma das alternativas para a disposição final é a 

aplicação na agricultura. Com o tratamento alcalino, o resíduo apresenta características de 

alcalinizante e poderiam ser aplicados em solos ácidos, com o objetivo de correção do pH. 

Entretanto, essa prática deve ser mais estudada para que não ocorram riscos de contaminação, 

especialmente em culturas alimentícias, como hortaliças e legumes.  

Allievi et al. (1994) utilizaram soluções alcalinas aquosas de hidróxido de amônio 

(NH4OH) e hidróxido de potássio (KOH) para higienizar lodos de ETE. Os microrganismos 

indicadores utilizados foram os coliformes fecais. O pH da amostra foi elevado a 10 com a 
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adição dos alcalinizantes, a temperatura foi mantida acima de 10 ºC e o tempo de contato foi 

de 10 dias. Os autores obtiveram melhor higienização ao utilizar solução de NH4OH em 

relação à solução de KOH, considerando as mesmas condições de tratamento.   

Neyens et al. (2003) utilizaram o tratamento térmico e alcalino para a hidrólise e 

desidratação de lodo de ETE. A aplicação de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, foi eficiente na 

redução da quantidade de água das amostras de lodo, considerando temperatura de 100ºC e 

pH próximo a 10 por 60 min. Em média, as amostras de lodo reduziram a porcentagem de 

água em 60%, o que reduziu os custos de tratamento e disposição final do lodo.  

Capizzi-Banas et al. (2004) estudaram o tratamento alcalino com cal de resíduos de 

ETE a fim de eliminar ovos de helmintos para a aplicação na agricultura como fertilizante. 

Como os ovos de helmintos são os patógenos mais resistentes à calagem, eles foram 

utilizados como indicadores da higienização do lodo. Os autores observaram que as 

inativações completas ocorriam com pH maior ou igual a 12, considerando temperatura de 

60ºC com tempo de contato de 8 min.   

Ruiz-Hernando et al. (2014) obtiveram sucesso na higienização de resíduos de ETE 

através do tratamento térmico e alcalino, além de aumentar a biodegradabilidade. A 

higienização visou à inativação de Escherichia coli, colífagos somáticos e Clostridium spp., 

microrganismos indicadores. Os autores identificaram que o custo da aplicação do tratamento 

alcalino foi maior do que o térmico. O tratamento alcalino foi feito com 157 g de NaOH por 

kg de lodo, enquanto o tratamento térmico ocorreu a 80ºC por 15 min.  

Bean et al. (2007) avaliaram a estabilização de lodo de ETE com aplicação de 

Ca(OH)2 a fim de elevar o pH a 12, correspondente à dosagem de 80 g por kg de sólidos 

totais. Os autores avaliaram os patógenos oocistos de Cryptosporidium parvum, cistos de 

Giardia lamblia, ovos de Ascaris lumbricoides, Salmonella, coliformes fecais, adenovírus 

tipo 5, rotavírus Wa e bacteriófago MS-2. Após 2h de contato, coliformes fecais e Salmonella 

não foram detectados, apresentando 7 log de remoção, enquanto adenovírus, Wa e MS-2 

apresentaram 4 log de redução. Cistos de Giardia lamblia também foram inativados, enquanto 

oocistos de Cryptosporidium parvum e Ascaris lumbricoides ficaram viáveis em até 72 h de 

experimento. Os autores recomendaram os oocistos de Cryptosporidium parvum como 

indicadores, uma vez que apresentam resistência ao tratamento alcalino e são organismos 

mais comuns em lodo de ETA em relação a ovos de Ascaris lumbricoides. 
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3.3. Métodos de detecção de cistos de Giardia spp. e de oocistos de Cryptosporidium spp.  

Em geral, os métodos de detecção de (oo)cistos são constituídos em três etapas, a 

concentração, a purificação e a visualização e contagem de (oo)cistos. Entretanto, as 

metodologias de detecção de protozoários na água ainda estão sujeitas a grande variabilidade, 

baixa reprodutibilidade e alto custo (Franco et al., 2012). Além disso, as formas de 

quantificação de (oo)cistos devem ser feitas com frequência adequada e garantir eficiência 

para o monitoramento e minimização de erros (Ongerth, 2013).  

Em trabalhos anteriores, Giglio (2015) avaliou os métodos de detecção de cistos de 

Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium parvum presentes no resíduo gerado após o 

tratamento de água com turbidez elevada para fins de abastecimento. Em seu estudo, foi 

determinado que o método de floculação em carbonato de cálcio, elaborado por Vesey et al. 

(1993) e adaptado por Feng et al. (2011), seguido de IMS e duas dissociações ácidas 

apresentou melhores resultados para amostras de lodo, com recuperações de 68 ± 17% para 

oocistos de Cryptosporidium parvum e de 42 ± 7% para cistos de Giardia spp. Por outro lado, 

para água de lavagem dos filtros, utilizando os métodos aplicados pelo autor, as recuperações 

foram inferiores a 1%, o que correlaciona com Maciel & Sabogal-Paz (2016), que observaram 

que a turbidez da amostra interfere na recuperação do método aplicado.  

A quantidade de (oo)cistos de protozoários inoculados nas amostras para a realização 

do controle de qualidade interfere na recuperação da metodologia aplicada para a detecção de 

(oo)cistos, como observado por Musial et al. (1987). Para uma mesma amostra de água, a 

recuperação obtida foi de 44% com inoculação de 106 oocistos e caiu para 14,5% quando 102 

oocistos foram inoculados. Os autores observaram que ocorre maior interferência das 

substâncias e partículas quando há menor número de oocistos. 

Os métodos utilizados para a avaliação de protozoários em amostras de água devem 

passar pelo controle de qualidade analítica, proposto pelo Método 1623.1 da USEPA (2012). 

Para a avaliação da precisão inicial e da recuperação, para cada matriz estudada, pode ser 

utilizada uma quantidade conhecida de (oo)cistos, como as suspensões EasySeed® e 

ColorSeed®. Quatro amostras inoculadas e uma amostra sem o inóculo de protozoários, então, 

são processadas pelo método de detecção utilizado e a recuperação média é comparada com 

os valores estabelecidos pela USEPA (2012).  
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3.3.1. Métodos de concentração de protozoários 

A etapa de concentração objetiva agrupar os protozoários em um volume menor. 

Efstratiou et al. (2017) realizaram levantamento dos principais métodos para a concentração 

das amostras, divididos em três tipos: filtração, floculação-sedimentação e centrifugação 

direta. Dentre os métodos de filtração, existem o uso de membranas, a ultrafiltração, a 

filtração em microfibra e a nanofiltração. A floculação-sedimentação pode ocorrer com 

aplicação de carbonato de cálcio, sulfato de alumínio, sulfato férrico e formaldeído com 

etilacetato ou éter. Para a centrifugação direta, os métodos de concentração são divididos em 

batelada e fluxo contínuo.    

Dentre os métodos disponíveis, destaca-se a floculação em carbonato de cálcio 

(FCCa), elaborado por Vesey et al. (1993) e adaptado por Feng et al. (2011). Franco et al. 

(2012) indicaram as vantagens desse método, como a aplicação em águas com elevada 

turbidez e o baixo custo, além do atendimento ao Método 1623.1 da USEPA (2012). 

Entretanto, apresenta limitações, como a perda de organismos no sobrenadante e erros de 

leitura provenientes de resultados falso-negativos ou falso-positivos, principalmente 

decorrentes da presença de material particulado. Alterações morfológicas dos (oo)cistos 

podem ocorrer devido às mudanças de pH e, assim, interferir na viabilidade (Cantusio Neto, 

2008; Franco et al., 2012).  

Sistemas de filtração também podem ser utilizados para a concentração de 

protozoários, como o Envirocheck® e o Filtra-Max®, validados pelo Método 1623.1 da 

USEPA (2012).  Nesses métodos, a amostra é filtrada e o material retido é lavado com 

solução tampão de fosfato e o líquido resultante é submetido à centrifugação. Entretanto, 

esses métodos possuem algumas desvantagens como o elevado custo, a necessidade de 

importação, a dificuldade operacional e resultados que podem sofrer interferência em águas 

com elevada turbidez (Franco et al., 2012).  

DiGiorgio et al. (2002) examinaram a recuperação média de águas superficiais 

utilizando a filtração Gelman-Envirochek® com volume elevado. Considerando a 

concentração de 10 (oo)cistos por litro, as recuperações obtidas foram de 36 a 75% para 

Cryptosporidium spp. e de 0,5 a 53% para Giardia spp., sendo consideravelmente maiores em 

águas de turbidez elevada. Os autores concluíram que a avaliação de protozoários em águas 

superficiais é um desafio e que apresentou grande variabilidade estatística conforme a 

turbidez das amostras.  
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Outros métodos aplicam filtração em membranas de ésteres mistos de celulose com 

porosidade de 3 µm. A filtração ocorre em um sistema porta filtro com uma bomba de vácuo 

com fluxo de 4 L min-1. Em seguida, o material filtrado é removido manualmente com uma 

haste esterilizada com solução de Tween 80 a 0,01%. Apesar de serem utilizadas para análises 

rápidas do número de (oo)cistos, é necessária maior quantidade de membranas em águas com 

elevada turbidez (Franco et al., 2001; Franco et al., 2012). Grott (2016) realizou estudo da 

água bruta da ETA de Blumenau, no qual propôs a recuperação de protozoários utilizando 

filtração em membranas de ésteres mistos de celulose e obteve recuperação de 55,58% de 

cistos de Giardia spp. e 29,3% de oocistos de Cryptosporidium spp. 

O método de centrifugação direta consiste na concentração da amostra, usualmente em 

um volume grande, por meio dos movimentos rotacionais e sedimentação na centrífuga com 

alta rotação. Desse modo, as partículas sólidas da amostra são concentradas em um pellet, que 

é processado pelas subsequentes etapas de purificação de (oo)cistos. Ryu et al. (2005) 

aplicaram o método de centrifugação direta seguida de IMS para avaliação da recuperação de 

oocistos de Cryptosporidium spp.. Os autores obtiveram eficiência de recuperação entre 79,2 

e 88,0% para amostra de água com baixa turbidez e de 33,1% para amostras de água com 

elevada turbidez.  

De Oliveira (2015) aplicou a solução de dispersão detergente ICN 7X a 1,0% após a 

centrifugação de amostras de solo, obteve maior limpeza dos poços decorrentes da 

desagregação das partículas sólidas dos (oo)cistos. Esse procedimento pode ser empregado 

em amostras com quantidades de sólidos mais elevadas, como o resíduo sedimentado de ETA.  

3.3.2. Métodos de purificação e separação de protozoários 

A etapa de purificação, por sua vez, trabalha com a remoção das impurezas que podem 

interferir na leitura dos (oo)cistos nas etapas subsequentes. Efstratiou et al. (2017) resumiram 

os métodos de purificação entre separação por gradiente de densidade, citometria e separação 

imunomagnética. Dentre os métodos existentes, destaca-se a separação imunomagnética 

(IMS), que consiste na utilização de microesferas magnetizadas que realizam a captura dos 

(oo)cistos por microesferas magnéticas, os anticorpos monoclonais específicos.  

A purificação por IMS deve ser seguida da etapa de dissociação, que é um processo 

utilizado para auxiliar no desprendimento dos (oo)cistos das esferas magnéticas. Existem dois 

tipos de dissociação normalmente aplicados, a ácida e a térmica. A dissociação ácida mostra-

se uma alternativa mais interessante em relação à dissociação térmica, por aumentar a 
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eficiência de recuperação dos cistos de Giardia spp., conforme observado por Pinto (2013) e 

Maciel (2014). Andreoli (2016) determinou que a inclusão de três dissociações ácidas nos 

ensaios com IMS aumentou a recuperação de protozoários, entretanto esse procedimento 

aumentou os custos dos ensaios em 17%.  

Para a IMS, a recuperação de oocistos de C. parvum pode ser drasticamente reduzida 

com o aumento da turbidez na matriz (Bukhari et al, 1998; Chang et al, 2007). 

Evidentemente, a detecção de protozoários em resíduos de ETA representa um desafio e, mais 

ainda, pelo fato de não existir um método padrão a ser seguido que permita validar o 

protocolo selecionado. 

Barwick et al. (2000), Zilberman et al. (2009), De Oliveira (2012) e Orlofsky et al. 

(2013) apresentaram métodos de detecção de protozoários em solos que podem adaptados 

para resíduos de ETA, substituindo-se a etapa de filtração pela centrifugação durante a etapa 

de concentração das amostras. Barwick et al. (2000) adaptaram o processo de flotação para a 

detecção de Cryptosporidium parvum e Cryptosporidium muris em amostras de solo com 

concentrações conhecidas de oocistos. Os autores destacaram que esse procedimento demanda 

muito tempo e que poucas amostras podem ser processadas ao mesmo tempo, além da 

visualização da morfologia dos oocistos ser dificultada.  

Zilberman et al. (2009) aplicaram os métodos da sedimentação, sedimentação com 

quantidade de água reduzida, flotação em sacarose e separação água-éter para a detecção de 

Cryptosporidium parvum. O método da separação água-éter apresentou maior recuperação 

média, de 61,2 ± 15,6%. Os autores concluíram que a eficiência da recuperação está 

diretamente relacionada com a viabilidade do oocisto e que a quantidade de areia nas 

amostras de solo também reduziu a recuperação de oocistos.  

Orlofsky et al. (2013) homogeneizou 5 g de solo com 10 mL de solução Tween/PBS e 

completou o tubo com PBS até a marcação de 50 mL. Após a etapa de centrifugação, o 

sobrenadante do tubo era removido até a marcação de 10 mL. O volume restante era 

ressuspendido, homogeneizado e 5 mL eram transferidos ao tubo de lado plano para a 

realização da IMS. Os autores obtiveram, com esse procedimento, recuperações de até 80 ± 

10% para Cryptosporidium parvum, considerando inoculação de 55 oocistos g-1 de solo, e de 

até 89 ± 10% para Giardia lamblia, considerando inoculação de 55 oocistos g-1 de solo. Os 

autores também observaram que as recuperações de (oo)cistos dependem das concentrações 

iniciais na amostra. 
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De Oliveira (2015) estudou diversos processos de detecção de cistos de Giardia spp. 

em amostras de solo, como a adição de soluções de sulfato de zinco, cloreto de sódio, 

sacarose e polietileno glicol 60%. Entretanto, a autora concluiu que o melhor procedimento 

foi o de homogeneização com adição da solução de dispersão detergente ICN 7X seguida de 

IMS. Nesse procedimento, a recuperação de 37,60 e 33,2% foi obtida para quantidade 

inoculada de 500 e 1000 cistos de Giardia spp., respectivamente.  

Koompapong et al. (2009) utilizaram flotação em sacarose para a purificação de 

amostras de água com diferentes valores de turbidez. Para a recuperação de oocistos de 

Cryptosporidium spp., os autores obtiveram recuperações similares ao procedimento de IMS e 

concluíram que a flotação em sacarose apresenta menor custo. Os autores identificaram 

grande redução nas recuperações dos dois métodos aplicados para turbidez maior que 500 uT.  

Davies et al. (2003) avaliaram a recuperação de oocistos de Cryptosporidium parvum 

em amostras de fezes de animais, que foram homogeneizadas com pirofosfato de sódio e 

processadas por IMS. Os autores concluíram que quantificação variou conforme o tipo de 

fezes utilizadas. Por exemplo, a maior recuperação para fezes suínas foi de 42%, enquanto 

para fezes bovinas chegou até 83%. Essas variações justificam a necessidade de avaliar a 

recuperação de protozoários conforme o tipo de matriz utilizada.  

 

3.3.3. Métodos de avaliação e identificação de protozoários 

A identificação dos protozoários pode ser feita por Reação de Imunofluorescência 

Direta (RID), que utiliza anticorpos monoclonais com corante fluorogênico (FITC) e permite 

a leitura por microscopia de imunofluorescência. A microscopia de campo claro para avaliar 

cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. não é recomendada pela 

dificuldade de visualização (Boni, 2016). Outro método utilizado é a leitura por Polymerase 

Chain Reaction (PCR), que permite identificar o material genético dos (oo)cistos (Medeiros, 

2010; Ulloa-Stanojlovic et al., 2016).  

 

3.3.4. Métodos de avaliação da viabilidade de protozoários 

Além da detecção dos (oo)cistos é fundamental realizar estudos de viabilidade e 

infectividade, para avaliar se o tratamento foi eficaz na inativação dos protozoários. A 

viabilidade se relaciona com a atividade metabólica, diretamente associada à integridade da 

parede celular dos (oo)cistos. Apesar do método de excistação e infectividade animal ser o 
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mais recomendado para a determinação de viabilidade, esse procedimento é demorado e 

apresenta elevado custo, o que impossibilita a sua aplicação para fins de monitoramento.  

O teste de viabilidade utilizando azul de tripano considera a integridade da célula 

conforme a incorporação do corante no citoplasma. Desse modo, considerando leitura em 

microscopia de campo claro. Um microrganismo não viável apresenta citoplasma azul, 

enquanto um microrganismo viável apresenta citoplasma claro. Essa técnica é considerada 

rápida e com facilidade de execução, mas pode superestimar a viabilidade devido à análise 

subjetiva da incorporação do corante. Entretanto, o uso desse corante é prejudicado pela 

dificuldade de leitura em campo claro, uma vez que os (oo)cistos podem ser facilmente 

confundidos com pequenas bolhas ou sujidades (Boni, 2016). 

Por outro lado, o teste de viabilidade pode ser feito com o corante iodeto de propídio 

(IP) em conjunto com DAPI (4’,6-diamino-2fenil-indol) e anticorpos monoclonais – FITC 

(Dowd & Pillai, 1997). Boni (2016) aperfeiçoou esse método, aplicando o IP diretamente na 

lâmina e selecionando 5 min de tempo de contato. Corantes vitais podem ser utilizados para 

identificar organismos viáveis quando não ocorre a incorporação no microrganismo, sendo 

um indicativo de que a parede celular não foi rompida (Schupp & Erlandsen, 1987). Campbell 

et al. (1992) observaram que o método do IP apresentou boa correlação com a viabilidade 

pelo método de excistação para oocistos de Cryptosporidium spp..    

O iodeto de propídio fornece um valor superestimado da viabilidade dos (oo)cistos, o 

que lhe confere vantagem ao se trabalhar em favor da segurança (Smith & Smith, 1989; 

Labatiuk et al., 1991; Robertson et al., 2014). Smith & Smith (1989) compararam o IP com o 

diacetado de fluoresceína para cistos de Giardia intestinalis e concluíram que o IP apresentou 

melhor correlação com os ensaios de excitação in vitro.   

Robertson et al. (2014) estudaram a aplicação do IP em suspensão, que apresentou 

melhores resultados em comparação com a aplicação direta na lâmina, uma vez que a 

secagem pode inativar (oo)cistos e interferir na análise. Porém, esse procedimento pode 

apresentar perdas de (oo)cistos ao longo das múltiplas etapas e transferências.  

Kinyua et al. (2016) também desenvolveram estudo dos protozoários Cryptosporidium 

parvum e Giardia lamblia no tratamento de esgoto e avaliaram a viabilidade utilizando o IP. 

Os autores estudaram a inativação de (oo)cistos em digestores tubulares anaeróbios e 

obtiveram maiores inativações para cistos em relação a oocistos.   

Grit et al. (2012) estudaram cistos em resíduos de pecuária e, para avaliar a 

viabilidade, associaram o IP com o DAPI. Os autores observaram que os cistos de Giardia 
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duodenalis não foram desintegrados logo após a inativação e concluíram que o uso de 

corantes apresenta fragilidades em relação à infectividade. Os autores também identificaram 

que a presença de amônia proveniente da urina promove redução da viabilidade e 

infectividade dos cistos.  

Olson et al. (1999) avaliaram a resistência de cistos e oocistos em amostras de água, 

solo e fezes de gado, utilizando o iodeto de propídio como referência para a viabilidade dos 

protozoários e estimar a taxa de degradação desses parasitos no meio ambiente. Os autores 

também aplicaram os testes de infectividade animal em ratos e obtiveram correlação entre os 

resultados.  

Boni (2016) estudou o processo de ozonização de (oo)cistos presentes na água filtrada 

considerando a dosagem fixa de 7,5 mg O3 L-1 e os tempos de 1 e 5 min. As maiores 

inativações, considerando o IP como corante, obtidas nesse estudo foram de 2,52 e 2,92 log de 

cistos de Giardia spp. e Cryptosporidium parvum, respectivamente. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi feita no Laboratório de Tratamento Avançado e Reuso de Água 

(LATAR), pertencente ao Departamento de Hidráulica e Saneamento (SHS) da Escola de 

Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo (EESC-USP). As análises de metais 

foram feitas no Laboratório de Saneamento, também do SHS, EESC-USP. 

 

4.1. Água de estudo 

A água de estudo foi similar à preparada por Giglio (2015), com adição de caulinita 

(Sigma-Aldrich®/Fluka 60609) à água do poço da EESC/USP a fim de elevar a turbidez para 

aproximadamente 100 uT. A água de estudo foi armazenada em uma bombona de 200 L 

previamente lavada e desinfectada com solução de hipoclorito de sódio a 1% por dois dias. 

Após esse tempo, a bombona foi novamente lavada e preenchida com 100 L de água do poço. 

Uma análise de cloro foi feita para verificar se o cloro foi removido após a lavagem. Caso a 

água ainda apresentasse cloro residual, uma nova lavagem era feita.  

 

4.1.1. Caracterização da água do poço 

Os procedimentos para a caracterização da água do poço da EESC/USP foram feitos 

de acordo com Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA et 

al., 2012). Os parâmetros foram temperatura (termômetro de mercúrio), pH (pHmetro 

Digimed®, método potenciométrico), alcalinidade total (Método 2320 B, titulação 

potenciométrica), condutividade elétrica (condutivímetro DM-32), turbidez (turbidímetro 

Hach-2100N), cor aparente e cor verdadeira (Colorímetro Digimed®).  

 

4.1.2. Preparo e armazenamento da água de estudo 

De acordo com a pesquisa de Giglio (2015), a concentração de caulinita de 0,16 g L-1 

foi necessária para que a água de estudo adquirisse turbidez de aproximadamente 100 uT. 

Entretanto, para evitar que a presente pesquisa sofresse interferência pela variação da 

qualidade da água do poço em relação àquela do estudo de Giglio (2015), foi feito um ensaio 
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em jarteste para verificação. A massa de caulinita a ser adicionada à água do poço para que se 

obtivesse a concentração desejada, foi calculada pela (Equação 1). 

𝑚𝑐𝑎𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎 = 𝐶 . 𝑉 (Equação 1) 

 Em que,  

mcaulinita: massa de caulinita adicionada (g); 

C: Concentração de caulinita (g L-1); 

V: volume do jarro ou da bombona (L); 

Assim, no ensaio de tratabilidade em triplicata no jarro de 2 L do jarteste, foi 

necessário adicionar a massa de 0,32 g de caulinita para que fosse obtida a concentração de 

0,16 g L-1. Os três jarros referentes ao ensaio em triplicada foram preenchidos com 2 L de 

água do poço, medidos em uma proveta graduada. Os outros três jarros do aparelho foram 

preenchidos com o mesmo volume de água para que não houvesse desgaste mecânico do 

jarteste (Figura 3). A massa de caulinita foi adicionada a cada um dos jarros, o aparelho foi 

ligado com rotação de 200 rpm e a agitação foi mantida por 1,0 h à temperatura ambiente (Di 

Bernardo et al., 2011). Ao final desse período, foram feitas as leituras dos valores de turbidez, 

cor aparente e cor verdadeira das misturas.  

Figura 3 - Esquema representativo do ensaio preliminar de tratabilidade em jarteste, em triplicata, com adição de 

caulinita para verificação da turbidez desejada (~100 uT). 

 
 

Após a verificação da concentração de caulinita correspondente à turbidez desejada, a 

Equação 1 também foi aplicada para a obtenção da massa de caulinita que foi adicionada à 

bombona de 200 L. A caulinita em pó era dissolvida em um jarro de 2 L do jarteste por 1,0 h, 

em procedimento similar à etapa anterior. Após esse período, o conteúdo do jarro apresentava 

a massa de caulinita completamente dissolvida e era adicionado à bombona com 

aproximadamente 100 L de água do poço. Em seguida, a bombona era completada com água 
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do poço até a marcação de 200 L. A água de estudo armazenada na bombona foi 

homogeneizada por agitador mecânico por 30 min, com rotação de hélice controlada por um 

inversor de frequência (500 rpm), conforme apresentado na Figura 4.  

Figura 4 - Equipamento utilizado para o preparo da água de estudo com agitador mecânico com inversor de 

frequência (A), registro de saída da água de estudo (B) e bombona de 200 L acoplada ao misturador mecânico 

(adaptada de Giglio, 2015). 

 

A caracterização da água de estudo foi feita conforme APHA et al. (2012), sendo 

feitas as medições de temperatura, turbidez, cor aparente e cor verdadeira, pH, potencial zeta 

(Zetasizer Nano – ZS90, Malvern), condutividade elétrica, absorbância (Espectrofotômetro 

DR-2800), alcalinidade total, sólidos totais (Método 2540 B), sólidos sedimentáveis, COT, 

DQO (Método 5220 B), alumínio (Método 3111 D), ferro e manganês (Método 3111 B) e 

coliformes totais e Escherichia coli (Método da Filtração em Membranas). 
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4.2. Ensaios de tratabilidade sem inóculo de protozoários 

Antes da realização de cada ensaio de tratabilidade, uma nova agitação da água de 

estudo era feita, a 500 rpm por 30 min. O volume de 12 L da água de estudo, correspondendo 

a 2 L de cada um dos seis jarros do jarteste, era coletado por meio de uma torneira acoplada à 

bombona e transportado em um balde. A turbidez foi utilizada como parâmetro de verificação 

da água de estudo antes de cada ensaio. Quando o volume de água de estudo na bombona se 

reduziu abaixo do ponto de coleta, a eficiência do agitador mecânico era menor e, nesse caso, 

o conteúdo da bombona era descartado e uma nova água de estudo era preparada. 

Os parâmetros de tratabilidade selecionados por Giglio (2015) foram verificados, em 

triplicata, utilizando o jarteste com kit de filtros de laboratório, segundo a metodologia de Di 

Bernardo et al. (2011). O aparelho de jarteste utilizado era composto por seis jarros com 

capacidade de 2 L, hastes de agitação, conjunto de dosagem e de coleta e painel de controle de 

rotação e tempos. O intuito desse ensaio foi simular, em escala de bancada, as etapas de 

coagulação, floculação, decantação e filtração, de modo a verificar se a eficiência de 

tratamento se manteve na nova água de estudo preparada. O potencial zeta das águas de 

estudo, coagulada e filtrada, foi medido para analisar o desempenho do tratamento. Em Giglio 

(2015), os parâmetros otimizados foram:  

i) gradiente de mistura rápida de 1000 s-1 com tempo de mistura de 10 s;  

ii) gradiente de mistura lenta de 25 s-1 com tempo de mistura de 30 min;  

iii) velocidade de sedimentação de 1,5 cm min-1;  

iv) taxa de filtração de 100 m3 m-2 d-1. 

 

4.2.1. Ensaio de Jarteste 

Para verificar se as condições de tratamento se mantiveram em relação ao estudo de 

Giglio (2015), foi feito um ensaio de tratabilidade em triplicata para as dosagens de 24, 25 e 

26 mg L-1 de PAC (policloreto de alumínio), que corresponderam a aproximadamente 2,11; 

2,20 e 2,29 mg Al3+ L-1, respectivamente. O PAC, fornecido pela empresa Quimisa S/A, 

possuía 1,362 g L-1 e 16,68% de teor de Al2O3 (Anexo 1).  

Os jarros eram preenchidos com 2 L da água de estudo e o aparelho de jarteste era 

ligado. Um programa automático foi criado para o funcionamento do jarteste, o qual 

apresentava os respectivos tempos e rotações para as etapas de mistura rápida e lenta. Após a 

seleção do programa, a etapa de mistura rápida iniciava (1000 s-1) e o coagulante era 
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adicionado em cada jarro. Com uma pisseta, lavagens com aproximadamente 5 mL de água 

deionizada eram feitas no frasco contendo o PAC. Ao final do tempo de mistura rápida (10 s), 

a velocidade de rotação do jarteste era reduzida e dava-se início à etapa de mistura lenta (25 s-

1). Ao longo do processo de mistura lenta era possível observar a formação dos flocos e, ao 

final do tempo (30 min), o aparelho de jarteste era desligado e as hastes eram removidas e 

lavadas com água deionizada. Dava-se, então, início à etapa de decantação e o tempo de 10 

min e 30 s era aguardado e já era possível observar a separação visual do resíduo sedimentado 

da água clarificada. Assim, a água clarificada era removida por meio do registro acoplado ao 

jarro até a marcação de 1,0 L. Em seguida, o restante da água clarificada era removido até a 

marcação de 80 mL. Abaixo dessa marcação, todo o volume era considerado o resíduo 

sedimentado. O procedimento feito para o ensaio de tratabilidade em jarteste foi representado 

na Figura 5.  

Figura 5 - Esquema representativo das etapas do ensaio de tratabilidade em jarteste, com as etapas de mistura 

rápida, mistura lenta, decantação até a obtenção do resíduo sedimentado. 

 

 

4.2.2. Montagem dos Filtros de Laboratório Acoplados ao Jarteste 

Os filtros de laboratório acoplados (FLA) foram montados seguindo as recomendações 

de Di Bernardo et al. (2011). A areia foi previamente lavada e peneirada por Giglio (2015) e, 

após secagem, um ensaio granulométrico foi feito para verificar tamanho dos grãos entre 0,30 

e 0,59 mm, com tamanho efetivo de 0,42 mm.  

Os FLA foram compostos por tubos de acrílico de 19 mm de diâmetro interno com 40 

cm de altura, com uma malha metálica como suporte do meio filtrante. A saída dos filtros era 

conectada com uma mangueira de silicone que apresentava um registro de saída, utilizado 

para o controle da vazão de água filtrada. Um FLA foi instalado para cada jarro do jarteste, 

totalizando seis unidades (Figura 6).  
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Figura 6 - Detalhamento dos filtros de laboratório de areia – FLA (Giglio, 2015). 

 
 

Para a montagem dos FLA, de modo que não houvesse a formação de bolhas ou de 

bolsões de ar, o filtro era preenchido com água destilada e a areia era adicionada com o 

auxílio de um funil de plástico. A areia preenchia os filtros até a marcação de 15 cm de altura. 

Caso existissem bolsões de ar nos filtros, lavagens ascensionais eram feitas com uma seringa 

plástica com água deionizada. O nível de água dos filtros era mantido constante, na primeira 

marcação do filtro, para evitar ressecamento ou formação de bolhas.  

Para o controle da taxa de filtração constante de 100 m3 m-2 d-1, o registro de saída dos 

filtros era regulado para uma vazão correspondente de 20 mL min-1. Desse modo, o tempo de 

30 s era cronometrado e o volume de água filtrada na saída de cada FLA deveria ser igual a 10 

mL. Esse procedimento era feito com água deionizada, de modo a manter o nível de água dos 

filtros constante. O sistema do ensaio de tratabilidade em jarteste com o FLA foi apresentado 

na Figura 7.  
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Figura 7 - Ensaio de tratabilidade em jarteste com filtros de laboratório de areia. 

 

 

4.2.3. Caracterização da água clarificada e filtrada geradas no ensaio de Jarteste 

No ensaio de tratabilidade, depois de decorridos o tempo de mistura rápida (10 s a 

1000 s-1) e lenta (30 min a 25 s-1), o aparelho de Jarteste foi desligado e o tempo de 

decantação foi aguardado, de 10 min e 30 s, que correspondeu a uma taxa de sedimentação de 

1,5 cm min-1. Após esse tempo, o sobrenadante foi removido até a marcação de 80 mL, 

correspondente a 4% do volume total do jarro. Esse volume remanescente foi considerado o 

resíduo sedimentado. Foi feita uma lavagem do jarteste com 70 mL de água deionizada, que 

era adicionada ao resíduo sedimentado. Desse modo, foram produzidos 150 mL de resíduo 

sedimentado por jarro do jarteste a cada ensaio. O resíduo era armazenado em uma bombona 

de 20 L, caracterizando uma amostra composta de vários ensaios de jarteste.   
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A água sobrenadante ao resíduo sedimentado era considerada a água clarificada, que 

era direcionada aos filtros acoplados. A abertura dos registros acoplados nas mangueiras de 

silicone era regulada de forma a manter um nível constante de água nos filtros, 

correspondente a uma taxa de filtração próxima a 100 m3 m-2 d-1. Aproximadamente metade 

do volume do jarteste era transferido aos FLA por meio do registro de saída do jarteste. Um 

funil de plástico era colocado na entrada dos filtros para evitar perdas de água clarificada 

nessa transição. O restante da água clarificada era retirado por sifonamento, com o auxílio de 

uma seringa plástica e uma mangueira de silicone. Esse procedimento foi feito com cautela 

para que não ocorresse perturbação do material sedimentado.  

A água filtrada foi coletada para os tempos de 2 min e 30 s; 10 min e 20 min, 

conforme recomendações de Di Bernardo et al. (2011). A coleta se iniciava 30 s antes e 

terminava 30 s depois dos tempos demarcados, totalizando 1,0 min. Por exemplo, para o 

tempo de 10 min, a coleta se iniciava com o tempo de filtração de 9 min e 30 s e se encerrava 

no tempo de 10 min e 30 s. Conforme a taxa de filtração adotada, o volume de 20 mL era 

coletado nesse período. Esse procedimento auxiliou a verificação do decorrer do processo de 

filtração, ao comparar a turbidez e a cor aparente das amostras nos diferentes tempos.  

Após a filtração, toda a areia do filtro foi despejada em um béquer e 300 mL de água 

destilada foram utilizados para realizar a lavagem do filtro e da areia. A água sobrenadante 

dessa lavagem foi removida e considerada como água de lavagem dos filtros (ALF). A areia 

foi colocada em um cadinho de porcelana, que foi colocado em estufa por 24 h. Em seguida, a 

areia era disposta em bancada à temperatura ambiente para ser reutilizada na montagem dos 

filtros nos ensaios posteriores. A ALF era armazenada em uma bombona de 20 L, 

caracterizando uma amostra composta de vários ensaios de jarteste.   
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4.3. Contagem de (oo)cistos de protozoários nas suspensões  

A contagem de protozoários nas suspensões comerciais, que foram utilizadas para o 

inóculo de protozoários nas amostras, foi feita com os cistos e oocistos de protozoários 

retirados das suspensões comerciais:  

i) suspensão purificada de cistos de Giardia spp. adquirida no Laboratório de 

Protozoologia, Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 

ii) suspensão de oocistos de Cryptosporidium spp. purificada na Faculdade de 

Medicina Veterinária da Universidade Estadual Paulista (UNESP) ou suspensão de oocistos 

adquirida da Waterborne, USA (Anexo 2); 

iii) suspensão purificada de cistos de Giardia muris adquirida pela empresa 

Waterborne (USA), que foi utilizada apenas na etapa de desinfecção da ALF por ozônio 

(Anexo 3). 

A identificação de todas as pipetas e ponteiras que foram utilizadas para Giardia spp. 

e Cryptosporidium spp. foi feita a fim de evitar contaminação das suspensões. Todo o 

material utilizado que entrou em contato com os (oo)cistos de protozoários foi previamente 

lavado com solução de Tween 80 a 0,1%, devido à tendência de adesão dos (oo)cistos a 

superfícies sólidas (Dai et al., 2003). A solução de Tween 80 a 0,1% era preparada em um 

balão volumétrico de 1,0 L, no qual era adicionado 1,0 mL de Tween 80 em um volume de 

água destilada. Após a dissolução, o balão volumétrico era completado, a solução era 

homogeneizada e armazenada em frascos de plástico.  

A contagem de (oo)cistos foi feita por microscopia em isotiocianato de fluoresceína – 

FITC com 4',6-diamino-2-fenilindol – DAPI. A viabilidade dos protozoários também foi 

ponderada em função da incorporação do iodeto de propídio – IP nos cistos e oocistos. A 

porcentagem de parasitos não corados (potencialmente viáveis) era calculada em relação à 

quantidade de protozoários inoculados.  

A solução de IP foi preparada misturando 10 mg do produto (Sigma P4170) em 10 mL 

de água ultrapura na ausência de luz e, em seguida, a solução foi armazenada em geladeira em 

frasco de vidro âmbar coberto por papel alumínio. 

4.3.1. Preparo das lâminas com o kit Merifluor® e aplicação do DAPI e IP 

As suspensões de cistos de Giardia spp. e de oocistos de Cryptosporidium spp. foram 

retiradas da geladeira e um tempo de aproximadamente 30 min foi aguardado até que elas 

atingissem a temperatura ambiente. As suspensões foram homogeneizadas em vórtex (terceira 
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marcação do aparelho Dragonlab MX-S) por 2 min e pipetadas vigorosamente por 20 vezes, 

com uma pipeta Pasteur esterilizada previamente enxaguada com Tween 80 a 0,1%. Esse 

procedimento foi feito três vezes para cada uma das suspensões separadamente, com a 

finalidade de homogeneizá-las. 

Três poços foram montados para que a contagem dos (oo)cistos fosse feita em 

triplicata. Entretanto, para minimizar erros decorrentes do possível contato entre poços, duas 

lâminas foram utilizadas, sendo inutilizado o poço central da lâmina. Desse modo, foram 

utilizados os poços 1 e 3 da lâmina 1 e o poço 1 da lâmina 2, conforme apresentado na Figura 

8. As lâminas foram identificadas (nomeadas), destacando-se quais foram os poços utilizados 

e o volume de suspensão utilizada. As lâminas foram dispostas na bancada em ambiente 

esterilizado. 

Figura 8 - Representação esquemática do preparo das lâminas, com a identificação dos organismos inoculados, o 

volume da suspensão de (oo)cistos e a identificação dos poços utilizados.  

 
Legenda: C = Cryptosporidium; G = Giardia; Os poços assinalados com um (X) não foram utilizados. 

 

Uma alíquota de 5 µL da suspensão de Giardia spp. e uma alíquota de 5 µL da 

suspensão de Cryptosporidium spp foram aplicadas em cada um dos poços. Após o uso, as 

suspensões de (oo)cistos foram novamente tampadas, lacradas e guardadas na geladeira. Um 

tempo foi aguardado para que as alíquotas secassem visualmente. De acordo com o trabalho 

de Boni (2016), as lâminas foram deixadas overnight.  

No dia seguinte, o kit Merifluor® foi retirado da geladeira, levado à sala de 

microbiologia e o tempo (aproximadamente 30 min) necessário foi aguardado para que 

atingisse a temperatura ambiente. Duas placas de Petri foram abertas e as tampas e os fundos 

foram envolvidos em papel alumínio para simular uma câmara escura. Dentro das placas foi 

colocado um pequeno pedaço de papel com água deionizada para umedecer a câmara. As 

lâminas foram transferidas para as placas de Petri e, para fixar a amostra, foram adicionados 

10 µL de metanol sobre cada poço. O tempo de 10 min foi aguardado para secagem das 

alíquotas. 
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Na ausência de luz, uma gota do reagente de detecção (tampa azul) e uma gota do 

contra corante (tampa verde) do kit Merifluor® foram adicionadas em cada poço, totalizando 

três poços. As placas de Petri fechadas foram levadas para a incubadora por 30 min a 37°C. A 

solução de lavagem do kit Merifluor® (tampa transparente) foi preparada em uma proporção 

de 1:20 com água ultrapura (Milli-Q), ou seja, uma parte da solução do kit Merifluor® e 19 

partes de água ultrapura. Para 3 poços, foram preparados 500 µL de solução de lavagem 

diluída, sendo 25 µL da solução de lavagem concentrada e 475 µL de água ultrapura. As 

lâminas foram retiradas das placas de Petri e, ainda na ausência de luz, cada poço foi lavado 

três vezes com 50 µL da solução de lavagem (preparada anteriormente). A lavagem foi feita 

em uma inclinação de ±30° para que o líquido escorresse pela lâmina, o excesso era retirado 

com papel absorvente. 

As lâminas foram retornadas às placas de Petri para que fossem adicionadas duas 

gotas do Fluoroshield with DAPI (Sigma – F6057) em cada poço. As placas eram novamente 

fechadas e mantidas por 10 min para fixação do produto (Freitas, 2017). As lâminas foram 

retiradas das placas de Petri e, ainda na ausência de luz, cada poço foi lavado três vezes com 

50 µL de HBSS (Hank’s Balanced Salt Solution, Sigma –H9269). O excesso da solução de 

lavagem era retirado com papel absorvente. A solução IP (iodeto de propídio, Sigma P4170) 

era adicionada proporcionalmente ao volume de amostra contido no poço (10 µL para 

contagem das suspensões e 50 µL para leitura após IMS). Para a contagem das suspensões, 

foram adicionados 10 µL de IP, volume proporcional à quantidade de suspensão inoculada em 

cada poço (considerando 5 µL de Giardia spp. e 5 µL de Cryptosporidium spp., totalizando 

10 µL). As placas foram novamente fechadas e mantidas por 5 min (Boni, 2016). As lâminas 

foram retiradas das placas de Petri e cada poço foi lavado três vezes com 50 µL de HBSS 

(Hank’s Balanced Salt Solution, Sigma –H9269). O excesso da solução de lavagem era 

retirado com papel absorvente.  

Em cada poço foi feita uma lavagem com 50 µL de água ultrapura, com a finalidade 

de evitar a formação de cristais nas lâminas. As lâminas foram novamente colocadas nas 

placas de Petri e, em cada poço, foi adicionada uma gota do meio de montagem do kit 

Merifluor® (tampa cinza), na lâmina inclinada a ±45º com cuidado para evitar a formação de 

bolhas. Uma lamínula foi posicionada sobre cada poço e selada nas extremidades com 

Covergrip Coverslip Sealant (Biotium). 
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4.3.2. Contagem de protozoários utilizando microscopia de imunofluorescência  

Depois de montadas, as lâminas podiam ser lidas em um prazo de até sete dias, 

conforme recomendações do Método 1623.1 da USEPA (2012). A contagem dos (oo)cistos 

das alíquotas foi feita poço a poço. As amostras foram analisadas em microscópio de 

imunofluorescência, utilizando o equipamento Olympus® BX51, sob aumento de 400X, no 

qual foram feitas a identificação dos (oo)cistos através da reação de imunofluorescência direta 

(RID), a contagem de protozoários, as análises confirmatórias com DAPI e a estimativa da 

viabilidade por IP. A identificação e contagem dos os oocistos de Cryptosporidium spp. era 

feita primeiro e, em seguida, o procedimento para os cistos de Giardia spp. era feito, uma vez 

que a perda de fluorescência era maior para os oocistos.  

A análise microscópica DAPI foi feita para confirmação de aspectos morfológicos e 

WG para a visualização do IP. De acordo com USEPA (2012), para a RID, foi avaliada a 

presença de estruturas esféricas de 4 a 6 μm para oocisto e ovóides de 8 a 18 μm de 

comprimento por 5 a 15 μm de largura para cisto. A parede do (oo)cisto deveria apresentar 

fluorescência verde-maçã brilhante, sem poros ou apêndices e apresentar sutura, para 

oocistos, ou axonema, para cistos, visível, exibindo forte fluorescência.  

Para os testes com DAPI, o (oo)cisto deveria apresentar uma ou mais das seguintes 

características, sendo as alternativas (i) e (ii) registradas como DAPI positivo (+) e (iii) como 

DAPI negativo (-): 

i) dois a quatro núcleos azul-claros;  

ii) intensa coloração azul interna;  

iii) ligeira coloração azul interna (sem núcleos distintos) e uma borda verde. 

Após a identificação e contagem, o valor médio (Equação 2), o desvio padrão 

(Equação 3) e o coeficiente de variação (Equação 4) foram calculados. O valor médio foi 

utilizado para estimar o volume de suspensão a ser adicionado para a obtenção da 

concentração de (oo)cistos desejada na matriz (ALF ou resíduo sedimentado).  

                                             𝑁 =
∑ 𝑃𝑖

3
                                                             (Equação 2) 

Em que, 

N: número médio de (oo)cistos inoculados;  

Pi: número de (oo)cistos contados em cada poço;  
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                                             𝐷 = √
∑(𝑃𝑖− 𝑁)2

3
                                                  (Equação 3) 

Em que, 

D: desvio padrão do número médio de (oo)cistos inoculados;  

Pi: número de (oo)cistos contados em cada poço;  

N: número médio de (oo)cistos inoculados; 

 

                                              𝐶𝑉 =
𝐷

𝑁
 𝑥 100                                                             (Equação 4) 

Em que,  

CV: coeficiente de variação, em %;  

D: desvio padrão do número médio de (oo)cistos inoculados;  

N: número médio de (oo)cistos inoculados; 

 

4.3.3. Avaliação da viabilidade dos (oo)cistos nas suspensões 

Ainda que exista discussão em relação ao uso do IP, diversas pesquisas vêm utilizando 

esse corante para estimar a viabilidade dos parasitos após a desinfecção (Abeledo-Lameiro et 

al., 2017; Pecková et al., 2016). Antes do início dos ensaios, ponderar a viabilidade foi 

essencial para estimar o desempenho dos tratamentos (alcalino com cal e desinfecção com 

ozonização) e verificar a interferência do método de detecção de (oo)cistos na viabilidade. 

Para testes com IP, conforme apresentado na Figura 9, os (oo)cistos identificados por 

RID e DAPI foram diferenciados em:  

a) IP negativo (-): não penetração do reagente iodeto de propídio no (oo)cisto viável;  

b) IP positivo (+): penetração do reagente no (oo)cisto não viável. 
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Figura 9 - Contagem das suspensões em (a) DAPI, (b) FITC e (c) IP com aumento de 400X, apresentando um 

cisto de Giardia spp. corado (indicado por seta) e um cisto não corado.  

 
       (a) DAPI   (b) FITC   (c) IP 

 

O número médio de (oo)cistos inoculados corados e o número médio de (oo)cistos não 

corados eram obtidos a partir da Equação 2. A viabilidade (em %) era calculada pela Equação 

5.  

 

                                                  𝑉 =
𝑁𝑁𝐶

𝑁
 𝑥 100                                       (Equação 5) 

Em que,  

NNC:  número médio de (oo)cistos não corados;   

N: número médio de (oo)cistos inoculados (corados e não corados); 

 

4.4. Métodos de detecção de (oo)cistos 

Para a escolha do método de detecção de (oo)cistos, foram comparados os métodos de 

concentração floculação com carbonato de cálcio (FCCa), centrifugação direta (CD) e 

centrifugação direta seguida de homogeneização com solução de dispersão ICN 7X (CD + 

ICN 7X). Os três métodos de concentração avaliados foram seguidos do método de 

purificação por separação imunomagnética (IMS) e duas dissociações ácidas.  

A ALF foi escolhida como amostra porque possui menor quantidade de sólidos em 

relação ao resíduo sedimentado, o que conferiu maior facilidade para a aplicação da IMS 

devido ao pellet da amostra centrifugada ser menor que 0,5 mL. Caso o resíduo sedimentado 

tivesse sido escolhido, a amostra centrifugada seria dividida em mais de um tubo de 

centrífuga e um fator de multiplicação seria adotado, o que poderia superestimar ou 

subestimar a recuperação do método.  
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Para que as perdas ao longo do tratamento fossem desconsideradas, os (oo)cistos 

foram inoculados diretamente nas amostras de ALF e resíduo sedimentado. O volume de 1,0 

L da ALF foi processado pelos três métodos escolhidos e, em seguida, foi possível realizar a 

comparação entre eles. A escolha do melhor método levou em consideração a recuperação 

média e a menor interferência na viabilidade dos (oo)cistos. 

 

4.4.1. Inóculo de protozoários na água de lavagem dos filtros  

As suspensões de cistos de Giardia spp. e de oocistos de Cryptosporidium spp. foram 

retiradas da geladeira e um tempo de aproximadamente 30 min foi aguardado até que elas 

atingissem a temperatura ambiente. As suspensões foram homogeneizadas em vórtex por 2 

min e pipetadas vigorosamente por 20 vezes, com uma pipeta Pasteur esterilizada 

previamente enxaguada com Tween 80 a 0,1%. Esse procedimento foi feito três vezes para 

cada uma das suspensões separadamente, com a finalidade de homogeneizá-las.  

Para que as perdas ao longo do tratamento fossem desconsideradas, os (oo)cistos 

foram inoculados diretamente nas amostras de ALF e resíduo sedimentado. Em uma proveta 

foi medido 1,0 L da ALF. Em um béquer foi colocada metade da amostra e, em seguida, 

foram inoculados os volumes das suspensões de Giardia spp. e de Cryptosporidium spp. 

correspondentes a aproximadamente 2x103 cistos L-1 e 2x103 oocistos L-1. O volume de 

inóculo foi determinado pela média aritmética de protozoários contabilizados em três 

alíquotas idênticas (5 µL de Giardia spp. e 5 µL de Cryptosporidium spp.) retiradas, após 

homogeneização, das suspensões de oocistos adquiridos da Waterborne (USA) e de cistos 

purificados no Laboratório de Protozoologia da Unicamp. Por fim, o restante da amostra foi 

colocado no béquer e uma barra magnética foi usada para auxiliar na agitação. A amostra foi 

homogeneizada em agitador magnético durante 20 min. 

4.4.2. Inóculo de protozoários no resíduo sedimentado 

 As suspensões de cistos de Giardia spp. e de oocistos de Cryptosporidium spp. foram 

homogeneizadas da mesma forma apresentada para a ALF (tópico 4.4.1). Entretanto, para que 

o pellet da amostra centrifugada fosse menor que 0,5 mL, foi estabelecido o volume de 100 

mL para os procedimentos envolvendo o resíduo sedimentado, o controle de qualidade 

analítica com suspensões e com EasySeed® e o tratamento alcalino do resíduo.   
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4.4.3. Floculação com carbonato de cálcio 

O protocolo de concentração de (oo)cistos por Floculação em Carbonato de Cálcio 

(FCCa) foi desenvolvido por Vesey et al. (1993) e adaptado por Giglio (2015). Os 

procedimentos foram esquematizados por Andreoli (2016), conforme a Figura 10.  

Figura 10 - Esquema ilustrativo do protocolo da floculação em carbonato de cálcio no ensaio de qualidade 

analítica do método (Andreoli, 2016). 

 

 

Para o método de concentração por FCCa, foram preparadas as soluções de cloreto de 

cálcio 1M (com 200 mL de água ultrapura e 29,404 g de CaCl2), bicarbonato de sódio 1M 

(com 200 mL água ultrapura e 16,802 g de NaHCO3), hidróxido de sódio (200 mL de água 

ultrapura e 40 g de NaOH), ácido sulfâmico 10% (179,592 g de água ultrapura e 20,408 g de 

H3NSO3. A solução de PBS foi preparada com 1,0 L de água ultrapura e 1 cartela de produto 

em pó da Sigma-Aldrich.  
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Após a inoculação de (oo)cistos e homogeneização da amostra de ALF, foram 

adicionados 10 mL de CaCl2 a 1M e 10 mL de NaHCO3 a 1 M. Decorridos 10 min de 

agitação, foram adicionados 1,5 mL de NaOH a 5M até elevar o pH a 10. Vale ressaltar que 

esse volume de NaOH varia conforme a amostra a ser processada pelo método e foi 

determinado, em triplicata, após um ensaio com a ALF sem a inoculação de (oo)cistos de 

protozoários. A amostra ficou em agitação por mais 10 min e, em seguida, o agitador foi 

desligado e o béquer foi tampado com um vidro relógio. A amostra ficou em repouso 

overnight em temperatura ambiente.  

No dia seguinte, o sobrenadante foi removido por sifonamento até a marcação de 100 

mL do béquer. O sifonamento foi feito utilizando uma mangueira de silicone previamente 

umedecida com Tween 80 a 0,1% e uma fita adesiva que foi utilizada para auxiliar na fixação 

da mangueira. Após cada ensaio, eram trocadas as mangueiras, com o objetivo de evitar 

contaminação. A amostra foi levada para o agitador e homogeneizada por 10 min. Em 

seguida, foram adicionados 20 mL de ácido sulfâmico a 10% e a amostra foi agitada por mais 

10 min. Então, a amostra foi transferida para três tubos de centrífuga (50 mL cada tubo) 

previamente umedecidos com Tween 80 a 0,1%. O béquer, no qual a amostra estava, e a barra 

magnética foram lavados com 30 mL de Tween 80 a 0,1% e esse conteúdo também foi 

transferido aos tubos de centrífuga. Os tubos foram centrifugados por 20 mina uma força 

centrífuga de 1500xg. Em seguida, o sobrenadante foi removido de cada tubo com uma pipeta 

Pasteur esterilizada, até a marcação de 1,0 mL de cada tubo. O conteúdo dos tubos foi 

transferido para um tubo único, ou seja, o 1 mL de cada tubo que restou foi transferido para 

um único tubo. Os outros tubos foram lavados com 5 mL de Tween 80 a 0,1% e o líquido foi 

adicionado ao tubo que recebeu todos os conteúdos transferidos anteriormente. Depois, o tubo 

foi levado para a centrífuga por 20 min a uma força de 1500xg.  

Após a centrifugação, o sobrenadante foi removido até a marcação de 5 mL. O pH da 

amostra foi corrigido a 7,0 utilizando 4,2 mL de PBS, adicionado com cuidado para que o 

pellet da amostra não fosse perturbado. O volume de PBS foi determinado após um ensaio, 

em triplicata, com a ALF sem a inoculação de (oo)cistos de protozoários. O tubo foi 

novamente centrifugado por 10 min a uma força de 1500xg. Após a centrifugação, o 

sobrenadante foi removido até a marcação de 5 mL. Por fim, a amostra foi para a etapa de 

IMS, verificando o pellet inferior a 0,5 mL. 
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4.4.4. Centrifugação direta 

No método de centrifugação direta (CD), 1,0 L de ALF foi dividido em 20 tubos 

Falcon® de 50 mL. Duas centrifugações foram feitas (1500xg por 20min), cada uma com 10 

tubos, conforme a capacidade da centrífuga. O sobrenadante de cada tubo foi descartado até a 

marcação de 0,5 mL com o auxílio de uma pipeta Pasteur. Em seguida, o pellet de cada tubo 

foi transferido para um único tubo. Três lavagens com 0,5 mL de Tween 80 a 0,1% foram 

feitas em cada um dos tubos e esse conteúdo também foi adicionado ao único tubo. Mais uma 

centrifugação foi feita (1500xg por 20min) e, ao final do procedimento, verificou-se o volume 

do pellet, o qual foi inferior a 0,5 mL e, portanto, compatível à próxima etapa de IMS. O 

sobrenadante do tubo foi removido até a marcação de 5,0 mL. Os métodos CD e CD + ICN 

7X não alteraram o pH da amostra e, desse modo, não foi necessário utilizar a solução tampão 

de PBS para que fosse feita a correção do pH. 

 

4.4.5. Centrifugação direta seguida de adição de solução de dispersão ICN 7X  

Para a realização do método de centrifugação direta seguida de adição de solução de 

dispersão ICN 7X (CD + ICN 7X), foram aplicados os procedimentos apresentados para a CD 

descritos no tópico 4.4.4. A amostra concentrada (5,0 mL) foi homogeneizada e transferida 

para um tubo de lado plano (TLP) e, em seguida, três lavagens de 1,0 mL com solução de 

dispersão detergente ICN 7X da MP BIO® a 1,0% foram feitas no tubo contendo a amostra. A 

amostra foi homogeneizada em mixer rotatório a 18 rpm por 1,0 h e, posteriormente, foi 

processada por IMS.  

 

4.4.6. Separação imunomagnética – IMS 

Para a análise com IMS, o kit Dynabeads® (Anexo 4) foi retirado da geladeira e foi 

aguardado até que atingisse a temperatura ambiente (aproximadamente 1,0 h). A amostra, que 

estava com 5,0 mL, foi transferida para o tubo de lado plano (TLP) utilizando uma pipeta 

Pasteur. Uma lavagem foi feita com 1,0mL de água ultrapura (Milli-Q) e, em seguida, o 

conteúdo foi adicionado ao tubo de lado plano. Esse procedimento foi repetido por mais duas 

vezes, totalizando três lavagens de 1,0mL. Em seguida, foram retiradas da caixa do kit 

Dynabeads® as soluções tampão SL-A 10X (solução transparente) e SL-B 10X (solução 

rosa). No tubo de lado plano, foi adicionado 0,5mL da solução tampão SL-A 10X. Em 
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seguida, 0,5mL da solução tampão SL-B 10X foi adicionado. Os frascos com os anticorpos 

monoclonais Dynabeads Anti-Giardia foram agitados em vórtex por 1,0 min para que fossem 

homogeneizados. Então, 100 µL do conteúdo de cada um deles foram adicionados ao TLP, 

que foi completado com água ultrapura até a marcação de 10 mL.  

O aparelho de mixer rotatório foi disposto na bancada de microbiologia e, antes do seu 

uso, foi necessário verificar se o aparelho estava calibrado, ou seja, se as rotações por minuto 

condiziam com o valor marcado no visor. O tubo de lado plano foi fixado no aparelho de 

mixer rotatório. Então, o aparelho foi ligado e foi mantida uma agitação de 18 rpm por 1,0h. 

Com a solução SL-A 10X, foi preparada uma solução diluída de tampão na concentração de 

1:10, ou seja, 1 parte da solução SL-A 10X para 9 partes de água ultrapura (Milli-Q). Para 

cada tubo de lado plano, foi preparado 1,0mL dessa solução diluída de tampão. Após o tempo 

de agitação, o aparelho foi desligado e o tubo de lado plano foi removido. Posteriormente, o 

tubo de lado plano foi acoplado ao concentrador de partículas magnéticas 1 (MPC-1). O tubo 

acoplado foi movimentado manualmente a um ângulo de 90º, inclinando a extremidade da 

tampa do tubo para cima e para o lado a cada segundo por 2 min, totalizando 120 movimentos 

completos. Todo o sobrenadante do item anterior foi descartado cuidadosamente com o lado 

plano voltado para cima, ainda acoplado ao MPC-1. O tubo de lado plano foi removido do 

MPC-1 e o conteúdo do tubo foi homogeneizado com 0,5mL de solução tampão diluída 

(1:10). Esse conteúdo foi transferido para um microtubo de 1,5mL com uma pipeta Pasteur de 

vidro de 230 nm, a qual estava umedecida com Tween 80 a 0,1%. Em seguida, foi feito um 

novo enxágue, repetindo o procedimento anterior. O microtubo foi acoplado no concentrador 

de partículas magnéticas 2 (MPC-2) e foram feitos movimentos manuais em ângulo de 180º 

inclinando a extremidade da tampa do microtubo para cima e para baixo a cada segundo por 1 

min, totalizando 60 movimentos completos. Ao final dos movimentos, o sobrenadante no 

microtubo (ainda acoplado ao MPC-2) foi descartado com uma pipeta Pasteur de vidro de 230 

nm, que estava umedecida com Tween 80 a 0,1%.  
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4.4.7. Dissociações ácidas 

A lâmina utilizada foi identificada e dois poços (1 e 3) foram utilizados, cada um para 

uma dissociação ácida. O microtubo foi removido do MPC-2 e foi adicionado 50 µL de ácido 

clorídrico 0,1N diretamente no material aderido. O microtubo foi homogeneizado em vórtex 

por 1,0 min e ficou em repouso por 10 min. Um volume de 5µL de hidróxido de sódio 1N foi 

adicionado e espalhado no primeiro poço da lâmina. Depois de decorrido o tempo de repouso, 

o microtubo foi novamente agitado em vórtex por 1,0 min. O microtubo foi acoplado 

novamente ao MPC-2 e foram feitos movimentos manuais em ângulo de 180º inclinando a 

extremidade da tampa do microtubo para cima e para baixo a cada segundo por 10 s. Com 

uma pipeta Pasteur de vidro de 230 nm, o conteúdo que não foi aderido na parede do 

microtubo foi removido e adicionado no primeiro poço da lâmina no qual foi colocado o 

hidróxido de sódio. Para realizar a segunda dissociação ácida, esse procedimento foi feito 

novamente, com adição do conteúdo da dissociação no terceiro poço da lâmina. As amostras 

foram dispostas no laboratório de microbiologia overnight para a secagem dos poços. As 

etapas de IMS e dissociações ácidas foram representadas na Figura 11 (Maciel, 2014).  
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Figura 11 - Esquema simplificado das etapas do procedimento de separação imunomagnética e dissociações 

ácidas (Maciel, 2014). 

 

 

4.4.8. Preparo das lâminas e contagem de (oo)cistos 

Os reagentes do kit Merifluor® e as soluções DAPI e IP eram adicionados, conforme 

procedimentos apresentados no tópico 4.3.1. Para o preparo das lâminas após IMS, o volume 

da solução IP adicionado era de 50 µL, referentes ao volume de HCl utilizado na dissociação 

ácida. A contagem e a enumeração dos parasitos foram efetuadas em microscópio com 
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aumento de 400X. A visualização era feita em FITC, DAPI e IP. Finalmente, calculava-se a 

porcentagem de recuperação de cada método, conforme Equação 6.  

                                                𝑅 =  [
𝐶1+ 𝐶2

𝑁𝐼
]  𝑥 100                                                  (Equação 6) 

Em que ,  

𝑅: recuperação de cistos ou oocistos de acordo com o método avaliado (%);  

𝐶1: contagem de cistos ou oocistos na primeira dissociação ácida;  

𝐶2: contagem de cistos ou oocistos na segunda dissociação ácida.  

NI: número de cistos ou oocistos inoculados; 

Para que a recuperação do método de detecção de (oo)cistos estivesse de acordo com o 

controle de qualidade do Método 1623.1 (USEPA, 2012), a média de recuperação deveria 

estar entre 8 e 100% para oocistos de Cryptosporidium spp., com coeficiente de variação 

menor ou igual a 37%, e entre 32 e 100% para cistos de Giardia spp., com coeficiente de 

variação menor ou igual a 39%.   

 

4.5. Controle de qualidade analítica do método de detecção de protozoários utilizando 

suspensões de (oo)cistos 

O método CD + ICN 7X e IMS foi selecionado para continuar os testes. Portanto, um 

ensaio preliminar de qualidade analítica foi efetuado com as suspensões de cistos e oocistos 

adquiridos da Unicamp e Waterborne, respectivamente. O kit Dynabeads® foi empregado na 

IMS, seguindo os procedimentos descritos pelo fabricante e considerando duas dissociações 

ácidas. No caso da ALF, metade das microesferas magnéticas foi utilizada (50 µL) com o 

intuito de reduzir os custos do ensaio. No resíduo sedimentado foram usados os 100 µL 

indicados na bula do kit uma vez que a amostra tinha elevada concentração de sólidos.  
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4.6. Validação do controle de qualidade analítica do método de detecção de protozoários 

utilizando o EasySeed® 

O controle de qualidade analítica do método CD + ICN 7X e IMS foi validado 

utilizando o EasySeed®, seguindo o Método 1623.1 da USEPA (2012) como orientação. A 

suspensão EasySeed® apresentou 99 ± 1,6 oocistos de Cryptosporidium spp. e 100 ± 1,9 cistos 

de Giardia spp. (Anexo 5). Cabe destacar que atualmente não existe um padrão a ser seguido 

para validar os protocolos de detecção em resíduos de ETA.  

Cinco amostras foram processadas em igualdade de condições, sendo que uma delas 

funcionou como controle negativo (branco) para verificar que não houve contaminação das 

amostras. O procedimento foi aplicado para 1,0 L da ALF e para 100 mL do resíduo 

sedimentado. Metade desse volume foi colocado em um béquer de 1,0 L, correspondente a 

500 mL e 50 mL, respectivamente. O conteúdo foi homogeneizado com o auxílio de um 

agitador magnético.  

Para cada amostra, um tubo contendo a suspensão EasySeed® foi utilizado. Os tubos 

eram retirados da geladeira e um tempo de aproximadamente 30 min foi aguardado para que a 

temperatura ambiente fosse atingida. Então, a tampa do tubo era removida e 2 mL de solução 

de Tween 20 a 0,05% eram adicionados. O tubo era tampado e agitado em vórtex por 20 s. O 

conteúdo era despejado no béquer contendo a amostra. Em seguida, mais 3 mL de água 

ultrapura foram adicionados no tubo vazio e uma nova agitação em vórtex por 20 s foi feita. O 

conteúdo do tubo foi adicionado à amostra e uma nova lavagem com água ultrapura foi feita, 

seguindo o mesmo procedimento.   

Após homogeneização da amostra com a suspensão EasySeed®, o controle de 

qualidade para a ALF e para o resíduo sedimentado foram feitos seguindo o mesmo protocolo 

apresentado no Tópico 4.5. A IMS seguiu o procedimento descrito pelo fabricante 

(apresentado no tópico 4.4.6), com 100μL das microesferas magnéticas (Dynabeads Anti-

Giardia e Anti-Cryptosporidium).  

 

4.7. Tratamento alcalino do resíduo sedimentado  

O tratamento alcalino do resíduo sedimentado foi feito com a adição de óxido de 

cálcio ou cal virgem (CaO, Sigma-Aldrich®, 248568), cuja massa foi proporcional à massa de 

sólidos fixos totais da amostra. Com o acréscimo de CaO correspondente a 10, 20 e 50% da 

massa de sólidos fixos, foi feita a medição do pH. Estimou-se que o pH deveria estar acima de 
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12 (Capizzi-Banas et al., 2004; Bean et al., 2007) e que uma menor dosagem de CaO seria 

mais interessante para que os poços ficassem mais limpos e que conferiria vantagens 

econômicas pelo uso de menor quantidade de produto.  

 Um ensaio preliminar foi feito sem a inoculação de (oo)cistos de protozoários, no 

qual as amostras foram submetidas à dosagem de CaO escolhida e deixadas em estufa por 7 

dias a 25ºC. O tempo de contato foi escolhido de modo a simular o processo de secagem à 

temperatura ambiente.  

Na etapa de tratamento alcalino do resíduo sedimentado, o pellet após a centrifugação 

apresentou volume superior a 0,5 mL. Desse modo, a amostra foi homogeneizada e dividida 

em dois tubos de centrífuga. Devido ao elevado custo do kit Dynabeads®, um dos tubos foi 

selecionado aleatoriamente para o processamento por IMS. Assim, para compensar essa perda 

de amostra, um fator de multiplicação igual a dois foi utilizado para o cálculo da recuperação 

(Equação 7).  

                                                 𝑅 =  [
(𝐶1+ 𝐶2) 𝑥 𝐹𝑀

𝑁𝐼
]  𝑥 100                                  (Equação 7) 

Em que, 

𝑅: recuperação de cistos ou oocistos de acordo com o método avaliado (%);  

𝐶1: contagem de cistos ou oocistos na primeira dissociação ácida;  

𝐶2: contagem de cistos ou oocistos na segunda dissociação ácida; 

FM: fator de multiplicação;   

NI: número de cistos ou oocistos inoculados. 

 

 A inativação de oocistos considerou o fator de inclusão do IP no parasito. Os 

organismos não corados foram considerados um indicativo de viabilidade. Dessa forma, a 

inativação no processo foi calculada conforme a Equação 8.  

𝐼 =  − log(
𝑁

𝑁𝑜
)                              (Equação 8) 

Em que, 

 I: Log de inativação de (oo)cistos; 

 N: número médio de (oo)cistos não corados ao final do processo de tratamento;  

 No: número médio de (oo)cistos não corados inoculados na amostra;   

 



46 

 

 

 

4.8. Desinfecção da água de lavagem dos filtros por ozonização  

Assim como o procedimento aplicado para o tratamento alcalino do resíduo 

sedimentado, a contagem dos (oo)cistos na suspensão foi feita previamente à desinfecção da 

ALF por ozonização para estimar o volume das suspensões de (oo)cistos a ser adicionado às 

amostras, conforme apresentado na Equação 9. A contagem, assim como nas etapas 

anteriores, foi feita em triplicata com o volume de 5 μL de (oo)cistos. Desse modo, obteve-se 

o número médio de (oo)cistos nesse volume da suspensão. Conforme a disponibilidade das 

suspensões de protozoários, para os ensaios de ozonização foram adotadas as concentrações 

de 5 000 oocistos L-1 e 10 000 cistos L-1. Duas suspensões diferentes de Cryptosporidium spp. 

foram utilizadas para o primeiro e para o segundo ensaio de desinfecção da ALF por 

ozonização. Desse modo, foram feitas duas contagens para os oocistos de Cryptosporidium 

spp.. Para a Giardia muris, foi feita apenas uma contagem para os dois ensaios. O volume de 

amostra a ser tratada foi de 3,0 L, de acordo com a capacidade da coluna de ozonização.  

                 𝑉𝑖𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜 =  
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚  𝑥 𝐶𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑀𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑧𝑜á𝑟𝑖𝑜𝑠
                                       (Equação 9) 

Em que,  

Vinóculo: volume do inóculo de protozoários (μL); 

Vcontagem: volume utilizado para efetuar a contagem de protozoários (μL); 

Cdesejada: Concentração desejada de protozoários (cistos ou oocistos L-1). 

Vamostra: volume da amostra inoculada (L);  

Mprotozoários: número médio de cistos ou oocistos na suspensão.  

 

O tratamento com ozônio da ALF foi feito em duas condições:  i) dosagem de 7,5 mg 

O3 L
-1 e tempo de contato de 10 min; e ii) dosagem de 10 mg O3 L

-1 e tempo de contato de 5 

min; 
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4.8.1. Ensaios de ozonização  

 A unidade experimental de ozonização em escala piloto foi instalada nas dependências 

do LATAR e foi constituída pela coluna de ozonização, pelos frascos lavadores de gás (off-

gás) e pelo gerador de ozônio.  

 A coluna de ozonização foi construída em acrílico transparente com 2,2 m de 

comprimento e espessura de 4 mm. Dois tubos de acrílico, com 60,1 mm de diâmetro externo 

e 52,0 mm de diâmetro interno, foram adquiridos e conectados por meio de duas flanges, 

preparadas com uma placa de acrílico de 50 x 50 cm. Para a conexão das flanges, parafusos de 

aço inox com diâmetro ¼ cm e dois o-rings foram utilizados, um com 107,32 mm e outro com 

69,2 mm de diâmetro. Duas braçadeiras emborrachadas foram instaladas para auxiliar no 

suporte da coluna. Apesar da capacidade total da coluna ser de 3,6 L, nos ensaios foram 

utilizados 3,0 L por motivos de segurança. As bolhas formadas durante a ozonização fazem 

com que o volume da amostra se expanda, podendo haver perdas de (oo)cistos.  

Ao topo da coluna, foi instalado um registro de esfera de aço inox para a entrada da 

amostra, auxiliada por meio de um funil de plástico. Um espigão de latão foi instalado com 

uma mangueira de silicone acoplada para a coleta do off-gás, que era direcionado ao frasco 

lavador de gás, contendo a solução de KI a 2%. Na parte inferior da coluna, havia um registro 

para a coleta da amostra após o processo de ozonização, por onde também era feito o 

escoamento da água utilizada na lavagem da coluna. As bolhas de ar eram formadas no 

gerador de ozônio e, em seguida, eram direcionadas para a coluna de ozonização e dispersas 

na amostra por meio de uma pedra porosa (conforme as especificações apresentadas na Figura 

12). 
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Figura 12 - Esquema representativo simplificado da coluna de ozonização utilizada para os experimentos de 

desinfecção da ALF. 

 
Legenda: ALF = água de lavagem dos filtros; KI = iodeto de potássio;  

  

 A coluna de ozonização era preenchida com água enquanto não era utilizada, a fim de evitar 

dilatações da estrutura em acrílico que poderiam causar rachaduras. Antes dos ensaios de 

ozonização, essa água da coluna era removida por meio do registro de saída e uma lavagem 

com água da torneira seguida de uma lavagem com água deionizada eram feitas. O registro de 

saída, então, era fechado e a coluna era preenchida com a amostra, com um béquer e um funil 

acoplado ao registro de entrada localizado no topo da coluna. Então, o registro superior era 

fechado para que não ocorresse perda do off-gás. O tubo de coleta do off-gás era conectado ao 

frasco coletor de gás, preenchido com 400 mL de solução de KI a 2%.  

A calibração do ozonizador foi feita por Slompo (2018), conforme o método 

iodométrico descrito em APHA (2012). O método iodométrico consiste na oxidação do iodeto 

a iodo pelo ozônio, decorrente da saída de gás da câmara de ozonização conectada ao frasco 

lavador de gás com solução de KI a 2% (Rakness et al., 1996). A solução de iodeto de 

potássio a 2% era preparada com 20 g de KI para 1,0 L de água destilada e armazenada em 

uma bombona na câmara fria. Os valores utilizados para a calibração do ozonizador estão na   
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Tabela 1 e a produção e dosagem de ozônio obtidas através da calibração estão Tabela 

2 e na Figura 13.  

Tabela 1 - Valores utilizados para a calibração do ozonizador (Slompo, 2018). 

Tensão no aparelho ozonizador (%) 40; 60; 80 e 100 

Vazão de ozônio (L min-1) 0,5; 1,0; 1,5 e 2 

Tempo de contato do ozônio com solução de KI (min) 5 e 10 

Volume de amostra para titulação (mL) 100 

Molaridade do tiossulfato de sódio (mol L-1) 0,025 

Volume de KI na coluna de ozonização (L) 3 

Volume de KI no frasco lavador de gás (mL) 400 
Nota: KI = iodeto de potássio; 

 

Tabela 2 - Produção e dosagem de ozônio obtidas através da tensão do ozonizador e da vazão aplicada no 

aparelho (Slompo, 2018). 

Vazão de ozônio  

(L min-1) 

Tensão do  

ozonizador (%) 

Produção de ozônio 

(g O3 h-1) 

Dosagem de ozônio 

(mg L-1) 

0,5 

40 

0,25 6,9 

1,0 0,76 21,0 

1,5 1,08 30,0 

2,0 1,60 44,4 

0,5 

60 

0,41 11,4 

1,0 1,39 38,6 

1,5 1,50 41,7 

2,0 2,13 59,1 

0,5 

80 

0,80 22,2 

1,0 1,89 52,5 

1,5 2,62 72,9 

2,0 3,57 99,3 

0,5 

100 

1,17 32,4 

1,0 2,61 72,6 

1,5 3,87 107,4 

2,0 4,80 133,2 
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Figura 13 - Produção de ozônio (g O3 h-1) obtida através da regulação da vazão de ozônio (L min-1) e tensão 

adotada (Power) em % (Slompo, 2018). 

 
 

 Conforme o Método 8311 da HACK, uma ampola do kit era colocada em um béquer 

plástico, para a medição do ozônio residual. O aparelho era ligado, registro da outra coluna 

era aberto e a função de produção de O2 era ligada por 15 min para aquecimento do aparelho. 

Após esse tempo, o registro da outra coluna era fechado e o registro da coluna a ser utilizada 

era aberto para que fosse possível regular a produção de oxigênio, calculada conforme a taxa 

de produção e a altura do manômetro referente à vazão. Tanto para a calibração do ozonizador 

quanto para os ensaios de desinfecção, o centro da esfera de marcação foi adotado como 

ponto de referência para verificação do manômetro.  

 Com a vazão regulada, o oxigênio era redirecionado para a outra coluna. Assim, o 

dispositivo de produção de ozônio era ligado e o tempo de 1,0 min foi aguardado para a 

estabilização do ozônio na outra coluna. Após esse tempo, o registro da outra coluna era 

fechado e o registro da coluna a ser utilizada era aberto para que fosse possível iniciar o 

ensaio. Os tempos de 5 e 10 min foram aguardados para as dosagens de 7,5 e 10 mg O3 L
-1, 

respectivamente.  

 Ao final do tempo escolhido, o registro do ozônio era fechado e, após o gás passar por 

toda a coluna (aproximadamente 20 s), a conexão do off-gás era removida do frasco coletor 

de gás com a solução de KI 2% e o ozonizador era desligado.  

 O registro de saída do ozonizador era aberto para que fossem coletados 

aproximadamente 50 mL de amostra, com um béquer de plástico com a ampola. A ampola de 

vidro era quebrada no frasco e mergulhada com cautela.  
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 Para estimar a concentração do off-gás foi utilizado o método de titulação em 

tiossulfato. Esse procedimento foi feito em duplicata. O volume de 100 mL da solução de KI 

a 2% que estava no frasco lavador de gás era medido em uma proveta e transferido para um 

Erlenmeyer de 250 mL. A solução apresentava cor amarelada decorrente das reações do 

ozônio com a solução de iodeto de potássio. O volume de 2,0 mL de ácido sulfúrico era 

adicionado no Erlenmeyer e dava-se início à titulação com solução padronizada de tiossulfato 

de sódio. Quando o amarelo da solução desbotava, 1,0 mL de amido era adicionado e atuou 

como indicador do ponto de virada. A titulação prosseguia até que a solução adquirisse cor 

transparente. A massa de ozônio foi correspondente à relação estequiométrica das reações 

correspondentes. 

 O equipamento DR 2800 foi utilizado para a leitura das ampolas de ozônio, 

selecionando a análise do Método 8311 da HACK. Uma ampola era quebrada em um béquer 

de plástico com aproximadamente 50 mL da amostra antes da ozonização e essa ampola era 

considerada o branco da leitura. A ampola referente à amostra após a ozonização era utilizada 

para zerar o equipamento e a leitura era feita com a ampola utilizada como branco.  

 A amostra da coluna de ozonização, então, era coletada e uma lavagem com 150 mL 

de água deionizada era feita, a fim de remover (oo)cistos aderidos à coluna de ozonização. 

Esse volume da lavagem era adicionado à amostra e, em seguida, a amostra era submetida ao 

método de detecção de (oo)cistos para que fosse possível estimar a inativação de protozoários 

por meio da desinfecção por ozônio. Ao final dos procedimentos, a coluna de ozonização era 

lavada com o auxílio de uma mangueira três vezes e esse volume era destinado a uma 

bombona, na qual ocorria a desinfecção com hipoclorito a 1% por uma semana. A coluna era 

novamente preenchida com água.  O balanço de massa de ozônio durante o procedimento de 

ozonização foi feito conforme as Equações 10 a 17, adaptadas por Soares (2007), Medeiros 

(2013) e Slompo (2018).  

𝑃 =  
𝑀𝑇𝑆 𝑥 𝑉𝑇𝑆 𝑥 𝑉𝐾𝐼 𝑥 1440  

𝑉 𝑥 𝑡
 

(Equação 10) 

Em que,  

P: produção de ozônio (g O3 h
-1);  

MTS: molaridade do tiossulfato de sódio (mol L-1); 

VTS: volume de tiossulfato de sódio na titulação da amostra (mL); 

VKI: volume de solução de KI a 2% adicionado ao frasco lavador de gás (L); 

V: volume de amostra ozonizada (mL); 

t: tempo de contato (min);  
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𝑚𝐴 = 𝐷 𝑥 𝑉 
 

 (Equação 11) 

Em que,  

mA: massa aplicada de ozônio (mg);  

D: dosagem de ozônio aplicado (mg L-1); 

V: volume de amostra ozonizada (L);  

 

𝑚𝑂𝐺 =  
𝑀𝑇𝑆 𝑥 𝑉𝑇𝑆 𝑥 𝑉𝑂𝐺  𝑥 24 000  

𝑉𝐾𝐼
 

(Equação 12) 

 

Em que,  

mOG: massa de ozônio não transferida quantificada no off-gás (mg); 

MTS: molaridade do tiossulfato de sódio (mol L-1); 

VTS: volume de tiossulfato de sódio na titulação da amostra (mL); 

VOG: volume de solução de KI a 2% adicionado ao frasco lavador de gás (L); 

VKI: volume de amostra KI a 2% titulada (mL); 

 

𝑚𝑇 = 𝑚𝐴 − 𝑚𝑂𝐺 (Equação 13)  

 

Em que, 

mT: massa de ozônio transferida ao meio líquido (mg);  

mA: massa aplicada de ozônio (mg); 

mOG: massa de ozônio não transferida quantificada no off-gás (mg); 

 

𝑚𝑅 = 𝐶𝑂𝑅 −  𝑉 (Equação 14) 

  

Em que, 

mR: massa de ozônio residual (mg);  

COR: concentração de ozônio residual (mg L-1); 

V: volume de amostra ozonizada (L);  

 

𝑚𝐶 = 𝑚𝑇 − 𝑚𝑅 (Equação 15) 
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Em que, 

mC: massa de ozônio consumido (mg);  

mT: massa de ozônio transferida ao meio líquido (mg);  

mR: massa de ozônio residual (mg); 

  

𝐶𝑂𝐺 =
𝑚𝑂𝐺

𝑉
 (Equação 16) 

 

Em que, 

COG: concentração de ozônio residual (mg L-1); 

mOG: massa de ozônio não transferida quantificada no off-gás (mg); 

V: volume de amostra ozonizada (L);  

𝐶𝑂𝐶 = 𝐷 − (𝐶𝑂𝑅 + 𝐶𝑂𝐺) (Equação 17) 

 

Em que, 

COC: concentração de ozônio consumido (mg L-1); 

D: dosagem de ozônio aplicado (mg L-1); 

COR: concentração de ozônio residual (mg L-1); 

COG: concentração de ozônio no off-gás (mg L-1); 
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4.9. Manipulação de amostras e disposição final dos resíduos 

Os procedimentos analíticos em laboratório foram feitos conforme as normas de 

segurança do LATAR, utilizando-se os devidos equipamentos de proteção individual, como 

jaleco, luvas e máscaras cirúrgicas para o inóculo de (oo)cistos de protozoários. As vidrarias 

que entraram em contato com os (oo)cistos ficaram de molho por pelo menos 3 dias em 

solução de hipoclorito de sódio 1% com detergente Extran® a 2%. Os resíduos gerados nas 

análises feitas foram tratados com solução de hipoclorito de sódio 1%, sendo estabelecido um 

tempo de contato mínimo de uma semana, antes que os resíduos fossem encaminhados à rede 

de esgoto.  

 

4.10. Análise dos resultados 

Os resultados obtidos foram analisados em função da aplicabilidade dos tratamentos 

dos resíduos em escala real, considerando os gastos envolvidos e as vantagens operacionais. 

Para isso, foram levados em consideração os custos dos reagentes e os custos das análises 

desenvolvidas.  

Para a análise estatística dos dados referentes ao tratamento alcalino do resíduo 

sedimentado e à ozonização, as ferramentas do Microsoft Excel® foram utilizadas para a 

determinação do teste-T para os valores médios, considerando 95% de nível de confiança dos 

testes (p < 0,05).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Água de estudo 

 A caracterização físico-química da água do poço da EESC/USP foi apresentada na 

Tabela 3. Em geral, os parâmetros obtidos foram próximos aos de Maciel (2014) e Giglio 

(2015) para a mesma água do poço. Valores de alcalinidade total e condutividade elétrica 

obtidos nesta pesquisa foram menores em relação aos de Maciel (2014), 35,0 mg CaCO3 L
-1 e 

54,16 µS cm-1, e de Giglio (2015), 28,57 mg CaCO3 L
-1 e 46,90 µS cm-1 respectivamente.  

 

Tabela 3 - Caracterização físico-química da água do poço da EESC/USP. 

 Parâmetros Água do poço (amostra pontual) 

Alcalinidade total (mg CaCO3 L-1) 15,3 

Condutividade elétrica (µS cm-1) 33,2 

Cor aparente (uH) 0,0 

pH 6,78 

Temperatura (ºC) 24,3 

Turbidez (uT) 0,2 

Um ensaio preliminar foi feito para a verificação da turbidez após a adição de 0,32 g 

de caulinita em 2L na água do poço, correspondente à concentração de 160 mg L-1. Os 

resultados, em triplicata, estão apresentados na Tabela 4. Valores médios de turbidez de 

aproximadamente 110 uT, de cor aparente de 98,2 uH e de cor verdadeira de 3,2 uH foram 

obtidos para a água de estudo.  

Tabela 4 - Turbidez e cor aparente dos ensaios preliminares com adição de caulinita em jarteste, em triplicata. 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Média Desvio padrão 

Turbidez (uT) 107,2 106,3 115 109,5 3,9 

Cor aparente (uH) 98,2 93,1 103,2 98,2 4,1 

Cor verdadeira (uH) 3,9 3,3 2,4 3,2 0,6 

A água de estudo, então, foi preparada na bombona de 200 L e a caracterização físico-

química completa foi feita, conforme apresentado na Tabela 5. A turbidez para a água de 

estudo (112 uT), foi próxima à do ensaio preliminar (109 uT), assim como o valor de cor 

verdadeira (3,2 e 3,3 uH, respectivamente). A água de estudo apresentou cor aparente de 114 

uH, valor maior em relação ao ensaio preliminar (98,2 uH).  

O pH da água de estudo esteve na faixa neutra (pH 7,15). O potencial zeta da água 

bruta foi de -24,03 mV, valor próximo ao encontrado por Giglio (2015). A adição de caulinita 
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aumentou a condutividade elétrica da amostra de 33,2 para 53,2 µS cm-1, que pode ser 

decorrente da disponibilidade de íons associados ao argilomineral.   

As análises de sólidos permitiram observar que a maior parte da massa de sólidos da 

amostra se refere a sólidos fixos, uma vez que matéria orgânica não foi adicionada à amostra. 

A amostra apresentou dureza e DQO abaixo da faixa de detecção.  

Dentre os parâmetros apresentados, destacou-se a presença dos metais alumínio (0,32 

mg L-1) e ferro (0,232 mg L-1), comumente utilizados nos coagulantes de ETA. Escherichia 

coli não foi detectada na água de estudo, enquanto que coliformes totais apresentaram 16 

UFC/100mL. 

Tabela 5 - Caracterização da água de estudo conforme parâmetros de qualidade da água, considerando amostras 

pontuais. 

Parâmetros Água de estudo  Parâmetros Água de estudo  

Turbidez (uT) 112 Sólidos totais (mg L-1) 113 

Cor aparente (uH) 114 Sólidos voláteis totais (mg L-1) 2 

Cor verdadeira (uH) 3,3 Sólidos fixos totais (mg L-1) 111 

pH 7,15 Sólidos suspensos totais (mg L-1) 93 

Potencial zeta (mV) -24,03 Sólidos suspensos voláteis (mg L-1) 2 

Condutividade (µS cm-1) 53,2 Sólidos suspensos fixos (mg L-1) 91 

Dureza  0,0 Sólidos sedimentáveis (mL L-1) 0,1 

Absorbância (254 nm) 0,07 Alumínio (mg Al L-1) 0,32 

Alcalinidade (mg CaCO3 L-1) 8,8 Ferro (mg Fe L-1) 0,232 

COT (mg L-1) 1,63 Manganês (mg Mn L-1) <LD 

DQO (mg L-1) <LD Coliformes totais (UFC/100mL) 16 

  Escherichia coli (UFC/100mL) 0 
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5.2. Ensaios de tratabilidade sem inóculo de protozoários 

Os parâmetros utilizados para avaliar a eficiência do tratamento foram cor aparente e 

turbidez, considerando o ensaio de tratabilidade em jarteste, em triplicata, para cada uma das 

dosagens de 24; 25 e 26 mg L-1 de PAC, correspondente a 2,11; 2,20 e 2,29 mg Al3+ L-1, 

respectivamente (Tabela 6). Os valores de turbidez das amostras de água de estudo estiveram 

próximos de 115 uT e os de cor aparente próximos de 65 uH. Dentre as dosagens testadas, os 

valores de turbidez da água filtrada nos tempos de 2:30; 10 e 20 min foram os menores para a 

dosagem de 2,20 mg Al3+ L-1 (0,3; 0,2 e 0,2 uT, respectivamente). Os valores de cor aparente 

também foram menores para as águas filtradas obtidas nos três tempos para a dosagem de 

2,20 mg Al3+ L-1 (3,4; 1,7 e 1,8 uH, respectivamente). Um valor médio de cor aparente menor 

foi obtido para água filtrada em 10 min para a dosagem de 2,11 mg Al3+ L-1 (1,5 uH), mas o 

desvio padrão foi maior (± 1,4 uH).  

Com base nesses resultados, a dosagem de 2,20 mg Al3+ L-1 foi escolhida para 

prosseguimento dos ensaios de tratabilidade. De acordo com a pesquisa de Giglio (2015), a 

dosagem ótima de PAC também foi de 25 mg L-1, correspondente a 2,2 mg Al3+ L-1 para um 

pH ótimo de coagulação de 6,7.  

Tabela 6 - Valores médios e desvios padrões de cor aparente (uH) e turbidez (uT) para as amostras 

coletadas, em triplicata, no ensaio de tratabilidade em jarteste de ciclo completo com decantação para as 

dosagens de policloreto de alumínio (PAC) de 2,11, 2,20 e 2,29 mg Al3+ L-1. 

Dosagem do 

coagulante PAC 
2,11 mg Al3+ L-1 2,20 mg Al3+ L-1 2,29 mg Al3+ L-1 

Amostras 

Cor 

aparente 

(uH) 

Turbidez 

(uT) 

Cor 

aparente 

(uH) 

Turbidez 

(uT) 

Cor 

aparente 

(uH) 

Turbidez 

(uT) 

Água Bruta 66,7 ± 2,9 118,3 ± 6,1 67,4 ± 1,9 114,3 ± 7,2 66,9 ± 2,4 113,3 ± 11,1 

Água Coagulada 56,3 ± 2,9 90,2 ± 9,3 41,4 ± 2,2 104,9 ± 14,0 66,4 ± 2,6 114,7 ± 4,5 

Água Clarificada 2,6 ± 0,6 1,4 ± 0,4 3,3 ± 0,9 1,4 ± 0,2 2,7 ± 0,2 1,6 ± 0,1 

Água Filtrada 2:30 

min 
3,9 ± 1,1 0,5 ± 0,1 3,4 ± 1,1 0,3 ± 0,1 7,3 ± 5,4 1,1 ± 0,5 

Água Filtrada 10 

min 
1,5 ± 1,4 0,3 ± 0,1 1,7 ± 0,4 0,2 ± 0,1 2,1 ± 0,6 0,4 ± 0,3 

Água Filtrada 20 

min 
2,1 ± 0,7 0,2 ± 0,1 1,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 1,8 ± 0,1 0,3 ± 0,2 

ALF  4,2 ± 3,8 4,2 ± 3,0 7,5 ± 2,7 6,2 ± 0,8 9,0 ± 4,5 5,2 ± 2,5 

Resíduo 

sedimentado 
105 ± 13 2884 ± 18 112 ± 8 3163 ± 16 126 ± 14 3206 ± 36 
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A turbidez inicial de aproximadamente 110 uT foi reduzida a 0,32 uT para a água 

filtrada ao final do ensaio de tratabilidade, considerando os parâmetros ótimos. Desse modo, o 

tratamento feito esteve dentro dos valores exigidos pelo Padrão de Potabilidade (Brasil 2011; 

Brasil, 2017), com água filtrada com turbidez inferior a 0,5 uT. Conforme os padrões 

organolépticos (Brasil 2011; Brasil, 2017), a cor aparente deve estar abaixo de 15 uH, o que 

foi observado para todas as dosagens testadas. Em suma, os parâmetros de tratabilidade 

referentes às condições ótimas obtidas em jarteste estão apresentados na Tabela 7. 

.  

 

 

Tabela 7 - Parâmetros de tratabilidade obtidos em ensaios de bancada (condições ótimas). 

Parâmetros Unidade Valores 

Dosagem de coagulante sem adição de alcalinizante ou 

acidificante (PAC com 17,56% de Al2O3) 

mg L-1 25 

mg Al3+ L-1 2,20 

pH de coagulação - 6,88 

Gradiente de velocidade médio na mistura rápida – Gmr s-1 1000 

Tempo de mistura rápida – Tmr s 10 

Gradiente de velocidade médio na mistura lenta – Gml s-1 25 

Tempo de mistura lenta – Tml min 20 

Velocidade de sedimentação – Vs cm min-1 1,5 

Taxa de filtração m3 m-2 d-1 100 

 

A caracterização das amostras obtidas em jarteste, nas condições ótimas, foi feita com 

amostras compostas, ou seja, vários ensaios em jarteste foram feitos para obter o volume 

necessário à quantificação de todos os parâmetros listados (Tabela 8).  
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Tabela 8 - Características das amostras obtidas em jarteste nas condições ótimas. 

Parâmetros 

Água de 

estudo 

(amostra 

pontual) 

Resíduo 

sedimentado1

(amostra 

composta2) 

Água clarificada 

(amostra 

composta2) 

Água de lavagem 

dos filtros1 

(amostra 

composta2) 

Água 

filtrada 

(amostra 

composta2) 

Turbidez (uT) 112 3187 3,45 14,5 0,32 

Cor aparente (uH) 114 195 1 9,1 0,5 

Cor verdadeira (uH) 3,3 2,6 0,6 1,2 0,0 

pH 7,15 7,11 6,18 6,10 7,14 

Potencial zeta (mV) -24,03 -9,60 -0,367 -0,056 -0,288 

Condutividade (µS cm-1) 53,2 54,66 49,2 52,1 60,5 

Absorbância (254 nm) 0,07 0,02 0,02 0,01 0,01 

Alcalinidade (mg CaCO3 L-1) 8,8 6,7 10,9 12,3 19,3 

Sólidos totais (mg L-1) NM 2680 NM 113 NM 

Sólidos voláteis totais (mg L-1) NM 40 NM 2 NM 

Sólidos fixos totais (mg L-1) NM 2640 NM 111 NM 

Sólidos suspensos totais (mg L-1) NM 845 NM 93 NM 

Sólidos suspensos voláteis (mg L-1) NM 24 NM 2 NM 

Sólidos suspensos fixos (mg L-1) NM 821 NM 91 NM 

Sólidos sedimentáveis (mL L-1) 0,1 2,5 0,0 0,05 0,0 

COT (mg L-1) 1,63 0,39 0,42 0,94 1,6 

DQO (mg L-1) <LD 3,2 <LD <LD <LD 

Alumínio (mg Al L-1) 0,32 14960 <LD 0,55 <LD 

Ferro (mg Fe L-1) 0,232 1128 <LD 0,374 <LD 

Manganês (mg Mn L-1) <LD 2,1 <LD <LD <LD 

Coliformes totais (UFC/100mL) 16 NM 4 6 1 

Escherichia coli (UFC/100mL) 0 NM 0 0 0 

Notas: NM: não medido; < LD: inferior ao limite de detecção.  

1: cada jarteste gerou 150 mL de resíduo por jarro e 300 mL de água de lavagem por filtro. 
2: multiplos ensaios em jarteste foram feitos para obter o volume necessário à quantificação de todos os parâmetros 

listados.  
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A concentração de sólidos e o valor de turbidez nas amostras conferem um desafio na 

detecção de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em resíduos 

sedimentados de ETA. Para o resíduo sedimentado, a turbidez foi de 3187 uT e para a ALF de 

14,5 uT. Segundo Franco et al. (2012), a turbidez elevada da matriz pode influenciar a IMS, 

uma vez os (oo)cistos podem estar aderidos às partículas sólidas e, assim, não serem 

capturados pelas microesferas magnéticas.   

A presença de metais na amostra provenientes dos coagulantes utilizados no 

tratamento de água, dentre eles alumínio e ferro (Tabela 8), pode interferir na ligação dos 

(oo)cistos às microesferas magnéticas utilizadas na etapa de IMS (USEPA, 2012). Para o 

resíduo sedimentado, a concentração de alumínio foi de 14960 mg L-1 e a de ferro foi de 1128 

mg L-1, o que indica o aumento das concentrações de metais decorrentes do uso do PAC como 

coagulante. Para a ALF, a concentração de alumínio foi de 0,55 mg L-1 e a de ferro foi de 0,37 

mg L-1. Desse modo, quando o resíduo sedimentado foi processado pelo método de detecção 

de oocistos utilizando IMS, essa interferência pode ter sido mais acentuada em relação ao 

mesmo procedimento utilizando a matriz ALF.  

O Padrão de Potabilidade estabelece ausência de coliformes totais e de Escherichia 

coli em 100 mL de amostra de água filtrada. Entretanto, para coliformes totais, foi observada 

1 UFC/100mL, caracterizando a não conformidade com o Padrão de Potabilidade para essa 

variável microbiológica após a passagem pelos filtros. Esse problema tende a ser resolvido 

após a etapa de desinfecção da água filtrada.  
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5.3. Métodos de detecção de (oo)cistos 

Os três métodos testados foram FCCa, CD e CD + ICN 7X, seguidos de IMS. A 

matriz selecionada para escolher o método foi a ALF (1,0 L de amostra inoculada com 

número conhecido de parasitos). A contagem dos organismos-alvo das suspensões foi 

necessária para estimar o volume a ser inoculado e a viabilidade inicial das suspensões 

utilizadas (Tabelas 9 e 10). Uma contagem de (oo)cistos foi feita para o método FCCa e uma 

segunda contagem para os outros métodos.  

Tabela 9 - Contagem de (oo)cistos nas suspensões para a aplicação do método da FCCa seguida de IMS. 

Poços da 

lâmina 

Oocistos de Cryptosporidium 

spp. em 5 µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados 

(%) 

Cistos de Giardia spp. em 5 

µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados 

(%) 
Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

1 167 569 736 22,69 161 389 550 29,27 

2 53 238 291 18,21 69 505 574 12,02 

3 69 228 297 23,23 106 403 509 20,83 

Média  441 21,38 Média  544 20,71 

Desvio padrão  255 3 Desvio padrão  33 9 

Notas: FCCa = Floculação em Carbonato de Cálcio; IMS = Separação imunomagnética; IP = iodeto de propídio;  

 

Tabela 10 - Contagem de (oo)cistos nas suspensões para a aplicação dos os métodos de detecção CD e CD + 

ICN 7X, seguidos de IMS. 

Poços da 

lâmina 

Oocistos de Cryptosporidium 

spp. em 5 µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados  

(%) 

Cistos de Giardia spp. em 5 

µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados  

(%) 
Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

1 91 278 369 24,67 257 462 719 35,74 

2 94 391 485 19,38 42 254 296 14,18 

3 26 262 288 9,02 51 375 426 11,97 

Média  381 18,00 Média  480 21,00 

Desvio padrão  99 8 Desvio padrão  217 13,13 

Notas: CD = centrifugação direta; ICN 7X = solução de dispersão detergente; IMS = Separação imunomagnética;  

IP = iodeto de propídio;  

 

 De acordo com a primeira contagem de (oo)cistos feita, em 5 µL de suspensão 

estavam presentes em média 441 ± 255 oocistos e 544 ± 33 cistos. De acordo com a 

contagem, foram estimados 21,4 ± 3,0% de oocistos e 20,7 ± 9,0% cistos não corados. Para a 

segunda contagem, o valor médio de oocistos foi de 381 ± 99, enquanto o de cistos foi de 480 

± 217. A viabilidade média estimada foi de 18,0 ± 8,0 para oocistos e 21,0 ± 13,1% para 
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cistos. Apesar da adequada homogeneização das suspensões antes das contagens, foi 

observado que o desvio padrão apresentou valor alto. Por exemplo, para a primeira contagem 

de oocistos, o desvio padrão foi de ± 255, que correspondeu a mais da metade do valor médio 

de oocistos (441). O desvio padrão para a contagem de oocistos foi maior para a primeira 

contagem, enquanto que o desvio padrão para cistos foi maior na segunda contagem. As 

suspensões utilizadas tinham menos de seis meses, contados a partir da data de purificação e 

foram armazenadas conforme recomendações do fornecedor.  

A contagem de (oo)cistos não corados e corados com IP, presentes nos poços da 

lâmina para os três métodos aplicados, estão na Tabela 11. A contagem levou em 

consideração a quantidade de (oo)cistos em cada poço da lâmina, correspondentes às duas 

dissociações ácidas. Em geral, a maior recuperação de cistos de Giardia spp. foi encontrada 

na primeira dissociação ácida para os três métodos. Por outro lado, oocistos de 

Cryptosporidium foram mais frequentes na primeira dissociação ácida para os métodos FCCa 

e CD e na segunda dissociação para o método CD + ICN 7X. 

Tabela 11 - Recuperação de (oo)cistos não corados (NC) e corados (C) com IP, nos poços da lâmina após ensaio 

preliminar com os métodos de concentração FCCa, CD e CD + ICN 7X, todos seguidos de IMS com duas 

dissociações ácidas para a água de lavagem dos filtros. 

 Oocistos de Cryptosporidium spp. Cistos de Giardia spp. 

Amostras 
PD  SD PD + SD PD  SD PD + SD 

NC C NC C NC C NC C NC C NC C 

Número de parasitos 

após FCCa + IMS 
15 36 28 76 43 112 14 69 28 46 42 115 

Total de parasitos 51 104 155 83 74 157 

Recuperação por 

dissociação (%) 
5,8 11,8 17,6 7,6 6,8 14,4 

Número de parasitos 

após CD + IMS 
31 27 8 53 39 80 25 47 23 28 48 75 

Total de parasitos 58 61 119 72 51 123 

Recuperação por 

dissociação (%) 
7,6 8,0 15,6 7,5 5,3 12,8 

Número de parasitos 

após CD + ICN 7X  

+ IMS 

59 47 27 35 86 82 46 14 22 21 68 35 

Total de parasitos 106 62 168 60 43 103 

Recuperação por 

dissociação (%) 
13,9 8,1 22,1 6,2 4,5 10,7 

Notas: Foram inoculados cerca de 2000 (oo)cistos L-1 nas amostras;  

           Os valores de recuperação apresentados correspondem a uma amostra pontual para cada método aplicado;  

PD = primeira dissociação ácida (correspondente ao primeiro poço da lâmina); SD = segunda dissociação ácida 

(correspondente ao segundo poço da lâmina); FCCa = Floculação com Carbonato de Cálcio; CD = Centrifugação 

direta; ICN 7X = solução de dispersão detergente; IMS = Separação imunomagnética; NC = não corados; C = 

corados; IP = iodeto de propídio;  
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Na FCCa, a recuperação obtida foi de 17,6% para oocistos e de 14,4% para cistos. A 

viabilidade da suspensão utilizada foi reduzida em mais de 50%, variando de 

aproximadamente 21% para 8,4 e 8,2%, para oocistos e cistos, respectivamente. Para a CD, a 

recuperação foi de 15,6% para oocistos e de 12,8% para cistos. Para a CD + ICN 7X, a 

recuperação de oocistos foi 22,1% e de cistos 10,7%. A viabilidade da suspensão utilizada 

para os métodos de concentração foi reduzida de 18 e 21% para 5,1 e 5,0% pelo método CD e 

para 11,3 e 8,9% pelo método CD + ICN 7X, para cistos e oocistos, respectivamente. O 

método CD apresentou a menor recuperação de oocistos (15,6%) dentre os métodos testados.  

 A menor viabilidade entre os métodos aplicados foi obtida pelo método CD seguido 

de IMS. A viabilidade das suspensões foi menos influenciada pelo método de concentração 

CD + ICN 7X em relação à FCCa, o que pode ser justificado pela não necessidade de alterar o 

pH para o processamento da amostra. Como o foco da pesquisa foi a inativação de (oo)cistos 

provocada pela ozonização da ALF e o tratamento alcalino do resíduo sedimentado, o método 

CD + ICN 7X foi escolhido. 

Para a FCCa, a necessidade de elevar o pH a 10 pode ter causado danos na parede 

celular dos (oo)cistos e, assim, deixá-los mais susceptíveis à incorporação do corante IP. 

Campbell et al. (1994) afirmou que a FCCa pode reduzir a viabilidade de oocistos de C. 

parvum em 30% como consequência da mudança do pH da amostra ao longo do 

procedimento.  

Os resultados foram comparados com o requerido pelo Método 1623.1 da USEPA 

(2012), conforme apresentado na Tabela 12. Para oocistos de Cryptosporidium spp., nenhum 

dos métodos de detecção adotados obtiveram recuperação maior que 32%, ou seja, não houve 

adequação com o Método. Para cistos de Giardia spp., por outro lado, todos os métodos 

apresentaram recuperação maior que 8%. Vale ressaltar que esses ensaios preliminares foram 

aplicados em apenas uma amostra a fim de reduzir os custos do procedimento. Além disso, os 

métodos de detecção de (oo)cistos estão sujeitos a grande variabilidade (Franco et al., 2012). 

Dessa forma, mais análises deverão ser feitas para determinar a recuperação de cada método 

de detecção, além de calcular o coeficiente de variação das análises, por exemplo, em 

triplicata.  
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Tabela 12 - Recuperação dos métodos e viabilidade após os ensaios (única amostra). 

Protocolo testado  Matriz  
Organismo-alvo (oocisto 

ou cisto) 

Recuperação 

total (%) 

Parasitos não 

corados (%)  

FCCa + IMS ALF (jarteste) 
Cryptosporidium spp. 17,56 8,42 

Giardia spp. 14,40 8,23 

CD + IMS ALF (jarteste) 
Cryptosporidium spp. 15,63 5,12 

Giardia spp. 12,80 5,00 

CD+ICN7X + IMS ALF (jarteste) 
Cryptosporidium spp. 22,07 11,30 

Giardia spp. 10,72 8,93 

Método 1623.1 

(USEPA, 2012) 

Amostras de 

água qualquer 

Cryptosporidium spp. 32-100 e CV ≤ 37 NA 

Giardia spp. 8-100 e CV ≤ 39 NA 

Notas: Foram inoculados cerca de 2000 (oo)cistos L-1 nas amostras;  

           Os valores de recuperação apresentados correspondem a uma amostra pontual para cada método aplicado;  

ALF: água de lavagem dos filtros; CV: coeficiente de variação; NA: não se aplica;  

FCCa = Floculação com Carbonato de Cálcio; CD = Centrifugação direta; ICN 7X = solução de dispersão 

detergente; IMS = Separação imunomagnética;  

Nas Figura 14 e 16, verificou-se que a FCCa e a CD + ICN 7X foram os métodos 

aplicados que deixaram os poços de leitura mais limpos. O método CD apresentou menor 

recuperação de oocistos e maior interferência na viabilidade, o que pode ser justificado pela 

dificuldade de leitura decorrente das sujidades presentes nos poços de leitura após a aplicação 

do método (Figura 15). A FCCa tem sido promissora em amostras com elevada turbidez e 

apresenta menor custo se comparada às técnicas presentes no Método 1623.1 da USEPA 

(2012). Entretanto, o método CD + ICN 7X seguido de IMS também apresentou poços limpos 

e menor interferência na viabilidade dos (oo)cistos.  

Figura 14 - Cisto de Giardia spp. (indicado por seta) visualizado em imagens de microscopia DAPI, FITC e IP 

(400X) ao avaliar a ALF do jarteste após a aplicação do método de FCCa seguida de IMS. 

 

Legenda: ALF = água de lavagem dos filtros; FCCa = Floculação em carbonato de cálcio; IMS = Separação 

imunomagnética; DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; FITC = Isotiocianato de fluoresceína; IP = iodeto de 

propídio;  
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Figura 15 - Oocisto de Cryptosporidium spp. (indicado por seta) visualizado em imagens de microscopia DAPI, 

FITC e IP (400X) ao avaliar a ALF do jarteste após a aplicação do método de CD seguida de IMS. 

 

Legenda: ALF = água de lavagem dos filtros; FCCa = Floculação em carbonato de cálcio; IMS = Separação 

imunomagnética; DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; FITC = Isotiocianato de fluoresceína; IP = iodeto de 

propídio;  

 
Figura 16 - Cisto de Giardia spp. (indicado por seta) visualizado em imagens de microscopia DAPI, FITC e IP 

(400X) ao avaliar a ALF do jarteste após a aplicação do método de CD + ICN 7X seguida de IMS. 

 

Legenda: ALF = água de lavagem dos filtros; FCCa = Floculação em carbonato de cálcio; IMS = Separação 

imunomagnética; DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; FITC = Isotiocianato de fluoresceína; IP = iodeto de 

propídio;  

 

Em relação à recuperação, ao processar uma única amostra, a FCCa não atendeu o 

padrão exigido pelo Método 1623.1 para oocistos de Cryptosporidium spp.. Essa baixa 

recuperação pode estar associada à perda de fluorescência dos oocistos após o procedimento. 

O intuito de avaliar a incorporação do IP nos parasitos após o tratamento do resíduo motivou 

a exclusão do protocolo de FCCa com IMS dos ensaios seguintes, mesmo com um poço mais 

limpo que permitia uma melhor visualização dos cistos. 

 O método de centrifugação direta com IMS apresentou a vantagem de não alterar o pH 

da amostra. Entretanto, o procedimento foi demorado, em função do volume processado, e a 

leitura dos poços da lâmina foi difícil pelas impurezas presentes. A recuperação de cistos e 

oocistos, quando avaliada em uma única amostra, atendeu ao padrão da USEPA (2012) na 

ALF somente para cistos de Giardia spp. Ressalta-se que a porcentagem de oocistos não 
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corados foi menor quando comparada aos outros métodos testados (Tabela 12). Por causa das 

desvantagens encontradas, principalmente, a dificuldade de visualização dos organismos-alvo 

em microscopia, o protocolo em questão foi descartado da seguinte fase (tratamento do 

resíduo). Destaca-se que o método de centrifugação direta com IMS tem sido utilizado para 

detectar cistos e oocistos em resíduos de estações de tratamento de esgoto – ETEs (Dos 

Santos & Daniel, 2017).  

O método CD + ICN 7X seguido de IMS permitiu uma melhor visualização dos poços 

em microscopia (Figura 16), pois apresentou menor quantidade de sujidades em relação ao 

método CD. Assim como o método CD, o procedimento foi demorado. Segundo De Oliveira 

(2012), o uso do ICN 7X a 1,0% favoreceu a desagregação dos cistos e oocistos das 

impurezas presentes em amostras de solos. A aplicação do protocolo é vantajosa também 

porque não altera o pH favorecendo, portanto, a menor interferência na viabilidade dos 

(oo)cistos.  

A recuperação do método CD + ICN 7X não atendeu ao padrão da USEPA (2012) 

para oocistos (Tabela 12). A viabilidade foi ligeiramente superior aos outros protocolos 

testados quando a ALF foi ponderada. Segundo Rochelle et al. (1999) é essencial que os 

métodos usados para recuperar protozoários não tenham efeitos deletérios sobre a viabilidade 

ou infectividade dos parasitos, uma vez que tais ensaios são importantes para avaliar a 

eficiência da desinfecção. Neste contexto, pela melhor visualização das amostras nos poços e 

a aparente manutenção da viabilidade dos parasitos, este último método foi escolhido para dar 

continuidade aos ensaios.     

Devido aos custos dos ensaios, apenas uma amostra foi processada pelos métodos 

FCCa, CD e CD + ICN 7X. Desse modo, esses resultados podem estar sujeitos a variabilidade 

caso mais amostras fossem processadas. Além disso, os métodos foram testados apenas para a 

recuperação de (oo)cistos na ALF, sendo que os resultados possivelmente poderiam ser 

outros, caso o resíduo sedimentado tivesse sido utilizado, uma vez que as matrizes são 

diferentes e fatores como a turbidez interferem na recuperação de oocistos.  
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5.4. Controle de qualidade analítica do método de detecção de protozoários utilizando 

suspensões de (oo)cistos 

Os volumes das suspensões de (oo)cistos inoculados no resíduo sedimentado e na ALF 

foram determinados pela média aritmética de protozoários em três alíquotas idênticas (5 µL 

de Giardia spp. e 5 µL de Cryptosporidium spp.), retiradas após homogeneização das 

suspensões provenientes da Unicamp e da Waterborne, respectivamente. A contagem foi feita 

em microscopia FITC, DAPI e IP (Tabelas 13 e 14).  

Tabela 13 - Contagem de (oo)cistos nas suspensões para os ensaios de controle de qualidade analítica com a 

ALF. 

Poços da 

lâmina 

Oocistos de Cryptosporidium 

spp. em 5 µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados 

(%) 

Cistos de Giardia spp. em 5 

µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados 

(%) 
Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

1 76 356 432 18 143 201 344 41,57 

2 67 389 456 15 81 241 322 25,16 

3 105 258 363 29 46 428 474 9,70 

Média  417 20,4 Média  380 25,5 

Desvio padrão  48 7,5 Desvio padrão  82 15,9 

Notas: ALF = água de lavagem dos filtros; IP = iodeto de propídio; 

 

Tabela 14 - Contagem de (oo)cistos nas suspensões para os ensaios de controle de qualidade analítica com o 

resíduo sedimentado. 

Poços da 

lâmina 

Oocistos de Cryptosporidium 

spp. em 5 µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados 

(%) 

Cistos de Giardia spp. em 5 µL 

de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados 

(%) 
Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

1 51 245 296 17,2 54 227 281 19,2 

2 26 320 346 7,5 20 340 360 5,6 

3 64 214 278 23,0 61 187 248 24,6 

Média  307 15,9 Média  296 16,5 

Desvio padrão  35 7,8 Desvio padrão  58 9,8 

Nota: IP = iodeto de propídio; 

 

A viabilidade dos parasitos presentes nas suspensões se reduziu com o passar do 

tempo, fenômeno que era esperado devido ao tempo desde a data de purificação. 

Considerando o número médio de (oo)cistos nas suspensões, o número de protozoários 

inoculados nas amostras foi de 2085 oocistos L-1 e 1900 cistos L-1 na ALF e 2224 oocistos L-1 
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e 2371 cistos L-1 no resíduo sedimentado. O volume de amostra processada foi 1,0 L para 

ALF e 100 mL para o resíduo.  

Os ensaios foram feitos em triplicata mais o branco em igualdade de condições. As 

recuperações médias de cada dissociação ácida foram comparadas, referentes aos dois poços 

da lâmina utilizados, e a viabilidade foi avaliada conforme a não penetração do corante IP no 

microrganismo. Desse modo, foi possível estimar a interferência na viabilidade de (oo)cistos 

pela aplicação do método de detecção. Para ALF, conforme a Tabela 15, a recuperação de 

oocistos e cistos foi maior para a primeira dissociação ácida (11,6 e 12,4%, respectivamente). 

A recuperação de oocistos foi de 15,4 ± 3,3% e de cistos de 19,5 ± 0,7%, enquanto a 

viabilidade de oocistos foi de 21,8 ± 3,2% e de cistos de 26,0 ± 3,3%.  

 
Tabela 15 - Recuperação de (oo)cistos não corados (NC) e corados (C) com IP, nos poços de leitura após ensaio 

de controle de qualidade analítica com suspensões de Cryptosporidium spp. e Giardia spp. do método de 

detecção CD + ICN 7X seguida de IMS e com duas dissociações ácidas para a ALF. 

 Oocistos de Cryptosporidium spp. 

Amostras 
PD SD PD + SD  

Recuperação total 

(%) 

Viabilidade 

(%) 

NC C NC C NC C   

1 60 238 22 78 82 316 19,1 20,6 

2 49 187 9 54 58 241 14,3 19,4 

3 54 141 13 56 67 197 12,7 25,4 

Média 54,3 188,7 14,7 62,7 69,0 251,3 15,4 21,8 

Desvio padrão 5,5 48,5 6,7 13,3 12,1 60,2 3,3 3,2 

Variância 10,1 25,7 45,4 21,2 17,6 23,9 21,7 14,6 

Recuperação por 

dissociação (%) 

2,6 9,0 0,7 3,0 3,3 12,1   

11,6 3,7 15,4   

 Cistos de Giardia spp. 

Amostras PD SD PD + SD 
Recuperação total 

(%) 

Viabilidade 

(%) 

 NC C NC C NC C   

1 72 159 25 117 97 276 19,6 26,0 

2 102 167 11 101 113 268 20,1 29,7 

3 65 143 18 132 83 275 18,8 23,2 

Média 79,7 156,3 18,0 116,7 97,7 273,0 19,5 26,0 

Desvio padrão 19,7 12,2 7,0 15,5 15,0 4,4 0,7 3,3 

Variância 24,7 7,8 38,9 13,3 15,4 1,6 3,4 12,4 

Recuperação por 

dissociação (%) 

4,2 8,2 0,9 6,1 5,1 14,4   

12,4 7,1 19,5   

Notas: Foram inoculados 2085 oocistos L-1 e 1900 cistos L-1 nas amostras;  

PD = primeira dissociação ácida (correspondente ao primeiro poço da lâmina); SD = segunda dissociação ácida 

(correspondente ao segundo poço da lâmina); ALF = água de lavagem dos filtros; CD = Centrifugação direta; 

ICN 7X = solução de dispersão detergente; IMS = Separação imunomagnética; 
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Para resíduo sedimentado, conforme a Tabela 16, a recuperação de oocistos e de cistos 

foi maior para a segunda dissociação ácida 8,7 e 13,9%, respectivamente. A recuperação 

média para oocistos foi de 13,5 ± 7,6% e para cistos foi de 17,0 ± 3,8%, enquanto a 

viabilidade média de oocistos foi de 23,6 ± 2,5% e para cistos foi de 18,4 ± 5,6%. Nesse caso, 

após a aplicação desse protocolo, a porcentagem de (oo)cistos não corados com IP foi maior 

que o valor inicial (Tabela 14).  

Tabela 16 - Contagem e recuperação de (oo)cistos não corados (NC) e corados (C) com IP após ensaio de 

controle de qualidade analítica com suspensões de Cryptosporidium spp. e Giardia spp. do método de detecção 

CD + ICN 7X seguida de IMS com duas dissociações ácidas para o resíduo sedimentado. 

 Oocistos de Cryptosporidium spp. 

Amostras PD SD PD+SD 
Recuperação total 

(%) 

Viabilidade 

(%) 

 NC C NC C NC C   

1 4 5 3 15 7 20 11,1 25,9 

2 4 6 3 16 7 22 11,8 24,1 

3 3 13 6 21 9 34 17,5 20,9 

Média 3,7 8,0 4,0 17,3 7,7 25,3 13,5 23,6 

Desvio padrão 0,6 4,4 1,7 3,2 1,2 10,3 7,6 2,5 

Variância 15,7 54,5 43,3 18,5 15,1 29,9 26,1 10,7 

Recuperação por 

dissociação (%) 

1,5 3,3 1,6 7,1 3,1 10,3   

4,8 8,7 13,5   

 Cistos de Giardia spp. 

Amostras PD SD Total 
Recuperação total 

(%) 

Viabilidade 

(%) 

 NC C NC C NC C   

1 0 3 4 23 4 26 12,6 13,3 

2 2 7 6 31 8 38 19,4 17,4 

3 2 8 9 26 11 34 18,9 24,4 

Média 1,3 6,0 6,3 26,7 7,7 32,7 17,0 18,4 

Desvio padrão 1,2 2,6 2,5 4,0 3,5 6,1 3,8 5,6 

Variância 86,6 44,1 39,7 15,2 45,8 18,7 22,3 30,6 

Recuperação por 

dissociação (%) 

0,6 2,5 2,7 11,2 3,2 13,7   

3,1 13,9 17,0   

Notas: Foram inoculados 2224 oocistos L-1 e 2371 cistos L-1 nas amostras; 

PD = primeira dissociação ácida (correspondente ao primeiro poço da lâmina); SD = segunda dissociação ácida 

(correspondente ao segundo poço da lâmina); ALF = água de lavagem dos filtros; CD = Centrifugação direta; 

ICN 7X = solução de dispersão detergente; IMS = Separação imunomagnética; 

 

O ensaio de qualidade analítica com as suspensões de Giardia spp. e Cryptosporidium 

spp. foi comparado com os valores de detecção estabelecidos pelo Método 1623.1 da USEPA 

(2012), conforme apresentado na Tabela 17. A recuperação de cistos de Giardia spp. esteve 
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em conformidade com o Método 1623.1 para a ALF e para o resíduo sedimentado (acima de 

8%). O coeficiente de variação para cistos também esteve dentro da faixa recomendada. 

Entretanto, para oocistos esteve abaixo do valor estabelecido (acima de 32%). 

Tabela 17 - Ensaio de qualidade analítica com suspensões (resultados em triplicata) pelo método CD + ICN 7X 

seguido de IMS. 

Amostra 
Organismo-alvo 

(oocisto ou cisto) 
Recuperação (%) Desvio padrão 

Coeficiente de 

variação (%) 

Água de lavagem 

dos filtros 

Cryptosporidium spp. 15,36 3,33 1,70 

Giardia spp. 19,51 0,61 3,15 

Resíduo 

sedimentado 

Cryptosporidium spp. 13,45 3,55 26,42 

Giardia spp. 16,98 3,77 22,22 

Método 1623.1 da 

USEPA (2012) 

Cryptosporidium spp. 32-100 - ≤ 37 

Giardia spp. 8-100 - ≤ 39 

Notas: Recuperação calculada em função do valor médio de protozoários inoculados nas matrizes: 2085 oocistos 

L-1 e 1900 cistos L-1 na ALF e 2224 oocistos L-1 e 2371 cistos L-1 no resíduo sedimentado. 

CD = centrifugação direta; ICN 7X = solução de dispersão detergente; IMS = separação imunomagnética; 

 

As recuperações foram menores do que aquelas obtidas por Ryu et al. (2005), que 

utilizaram o protocolo de CD seguida de IMS, com 10 L de amostras com aproximadamente 

1000 oocistos de Cryptosporidium spp.. Os autores obtiveram recuperações entre 70,6 e 

87,8% para amostra de água com baixa turbidez (menor que 5 uT) e entre 29,5 e 36,7% para 

amostras de água com elevada turbidez (menor que 90 uT). Para as duas amostras, os autores 

obtiveram pellet gerado de 0,5 e 5 mL, respectivamente.  

Na ALF de ETA, Freitas et al. (2010) identificaram concentrações de 0,9 cistos L-1 de 

Giardia spp. e 3,57 oocistos L-1 de Cryptosporidium spp.. Entretanto, na presente pesquisa, 

aproximadamente 2000 (oo)cistos L-1 foram inoculados diretamente na ALF, concentração 

significativamente maior para que houvesse maior recuperação (Musial et al., 1987). 

Para estimativa da viabilidade (Tabela 18), os resultados foram um pouco superiores 

aos obtidos na contagem inicial (Tabelas 13 e 14). O maior número de organismos inoculados 

nas amostras, aproximadamente 2000 (oo)cistos L-1, pode ter influenciado nos resultados de 

estimativa da viabilidade. Outro fator que pode explicar o aumento na viabilidade é a 

aplicação do método de purificação por IMS, que pode auxiliar na recuperação de mais 

(oo)cistos com parede celular íntegra do que (oo)cistos fragilizados ou com estrutura celular 

comprometida. Em amostras de solo, Zilberman et al. (2009) havia reportado que a 

recuperação foi diretamente proporcional aos organismos considerados viáveis ao trabalhar 

com o método de purificação por separação água-éter. 
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Tabela 18 - Porcentagem de (oo)cistos não corados após aplicação do protocolo do ensaio de qualidade analítica 

com suspensões (resultados em triplicata) pelo método CD + ICN 7X seguido de IMS. 

Amostra 
Organismo-alvo 

(oocisto ou cisto) 

Parasitos não 

corados (%) 
Desvio padrão 

Coeficiente de 

variação (%) 

Água de lavagem 

dos filtros (ALF) 

Cryptosporidium spp. 21,79 3,16 14,51 

Giardia spp. 26,28 3,25 12,35 

Resíduo 

sedimentado 

Cryptosporidium spp. 23,66 2,53 10,70 

Giardia spp. 18,39 5,62 30,57 

Notas: Recuperação calculada em função do valor médio de protozoários inoculados nas matrizes: 2085 oocistos 

L-1 e 1900 cistos L-1 na ALF e 2224 oocistos L-1 e 2371 cistos L-1 no resíduo sedimentado. 

CD = centrifugação direta; ICN 7X = solução de dispersão detergente; IMS = separação imunomagnética; 

 

 

 

5.5. Validação do controle de qualidade analítica do método de detecção de protozoários 

utilizando o EasySeed® 

 A suspensão EasySeed®, que apresentava 99 ± 1,6 oocistos de Cryptosporidium spp. e 

100 ± 1,9 cistos de Giardia spp. (Anexo 5), foi utilizada para a validação do controle de 

qualidade analítica do método de detecção de protozoários CD + ICN 7X seguida de IMS e 

duas dissociações ácidas.  

O experimento foi feito com quatro amostras inoculadas mais o controle negativo 

(branco) para uma amostra de 1,0 L de ALF e 100 mL de resíduo sedimentado, conforme 

feito com as suspensões. Cada poço de leitura da lâmina correspondeu a uma dissociação 

ácida. Nos ensaios, não foram encontrados (oo)cistos na amostra do controle negativo, o que é 

um indicativo de que não houve contaminação durante os procedimentos.  

A média das recuperações de cada dissociação ácida foi comparada, bem como as 

imagens de leitura correspondentes aos dois poços da lâmina. Todos os cistos e oocistos 

presentes na suspensão EasySeed® apresentaram permeabilidade do corante IP. Portanto, o 

único parâmetro analisado pelo controle de qualidade analítica com a suspensão EasySeed® 

foi a recuperação do protocolo adotado. Não foi possível estimar a inativação dos (oo)cistos 

decorrentes da aplicação do método da forma que foi feita com o controle de qualidade 

utilizando as suspensões. 

A contagem de (oo)cistos para o controle de qualidade analítica com EasySeed® do 

método CD + ICN 7X seguida de IMS e duas dissociações ácidas para a ALF está apresentada 

na Tabela 19. Para oocistos de Cryptosporidium spp., maiores recuperações foram obtidas 
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para a segunda dissociação ácida (1,5 ± 0,5%) em relação à primeira dissociação (1,3 ± 

0,8%). Para cistos de Giardia spp., por outro lado, a recuperação da primeira dissociação 

ácida (4,5 ± 3,2%) foram maiores que a recuperação média da segunda dissociação (3,3 ± 

1,8%). A primeira dissociação, tanto para oocistos quanto para cistos, apresentou maior 

coeficiente de variação (66,3% e 71,1%, respectivamente). As recuperações médias totais, 

considerando a soma das duas dissociações ácidas, foram de 2,8 ± 0,8% e 7,8 ± 2,9% para 

oocistos de Cryptosporidium spp. e cistos de Giardia spp., respectivamente.    

Tabela 19 - Contagem de (oo)cistos nos poços de leitura após ensaio de controle de qualidade analítica com 

EasySeed® do método CD + ICN 7X seguida de IMS e duas dissociações ácidas para a ALF. 

 Oocistos de Cryptosporidium spp. Cistos de Giardia spp. 

Amostras PD SD PD+SD 
Recuperação 

total (%) 
PD SD PD+SD 

Recuperação 

total (%) 

1 1 1 2 2,0 3 5 8 8,0 

2 2 1 3 3,0 2 5 7 7,0 

3 0 2 2 2,0 3 1 4 4,0 

4 2 2 4 4,0 10 2 12 12,0 

Recuperação 

Média (%) 
1,3 1,5 2,8 2,8 4,5 3,3 7,8 7,8 

Desvio 

padrão (%) 
0,8 0,5 0,8 0,8 3,2 1,8 2,9 2,9 

Variância 

(%) 
66,3 33,3 30,2 30,2 71,1 54,9 36,9 36,9 

Notas: PD = primeira dissociação ácida (correspondente ao primeiro poço da lâmina); SD = segunda dissociação 

ácida (correspondente ao segundo poço da lâmina); ALF = água de lavagem dos filtros; CD = Centrifugação 

direta; ICN 7X = solução de dispersão detergente; IMS = Separação imunomagnética; 

 

Para o resíduo sedimentado, a contagem de (oo)cistos para o controle de qualidade 

analítica com EasySeed® do método CD + ICN 7X seguida de IMS e duas dissociações ácidas 

está na Tabela 20. As maiores recuperações médias foram obtidas para a primeira dissociação 

ácida para oocistos de Cryptosporidium spp. (1,8 ± 1,5%) e para cistos de Giardia spp. (17,8 

± 6,6%), em relação à recuperação da segunda dissociação para oocistos (1,5 ± 1,7%) e cistos 

(7,0 ± 2,1%). O coeficiente de variação para Cryptosporidium spp., tanto para a primeira 

quanto para a segunda dissociação, apresentou-se elevado (84,5% e 110,5%, 

respectivamente). Considerando a soma das duas dissociações ácidas, as recuperações foram 

de 3,3 ± 2,0% e 24,8 ± 8,0% para oocistos e cistos, respectivamente.   
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Tabela 20 - Contagem de (oo)cistos nos poços de leitura após ensaio de controle de qualidade analítica com 

EasySeed® do método CD + ICN 7X seguida de IMS e duas dissociações ácidas para o resíduo sedimentado. 

 Oocistos de Cryptosporidium spp. Cistos de Giardia spp. 

Amostras PD SD PD+SD 
Recuperação 

total (%) 
PD SD PD+SD 

Recuperação 

total (%) 

1 2 0 2 2,0 9 4 13 13,0 

2 1 0 1 1,0 26 9 35 35,0 

3 0 4 4 4,0 22 6 28 28,0 

4 4 2 6 6,1 14 9 23 23,0 

Recuperação 

Média (%) 
1,8 1,5 3,3 3,3 17,8 7,0 24,8 24,8 

Desvio padrão 

(%) 
1,5 1,7 1,9 2,0 6,6 2,1 8,0 8,0 

Variância (%) 84,5 110,5 59,1 59,7 37,4 30,3 32,4 32,4 

Notas: PD = primeira dissociação ácida (correspondente ao primeiro poço da lâmina); SD = segunda dissociação 

ácida (correspondente ao segundo poço da lâmina); CD = Centrifugação direta; ICN 7X = solução de dispersão 

detergente; IMS = Separação imunomagnética; 

 

Os resultados referentes às recuperações do ensaio de qualidade analítica com a 

suspensão EasySeed® para o método de CD + ICN 7X seguida de IMS e duas dissociações 

ácidas estão na Tabela 21. As recuperações de oocistos de Cryptosporidium spp. para o 

protocolo selecionado, tanto para a ALF (2,8 ± 0,8) quanto para o resíduo sedimentado (3,3 ± 

2,0), apresentaram-se abaixo do exigido pelo Método 1623.1 da USEPA (2012), que 

corresponde a pelo menos 32% de recuperação. Por outro lado, a recuperação de cistos de 

Giardia spp. para a ALF (7,8 ± 2,9) apresentou valor próximo ao recomendado pelo Método 

1623.1 (acima de 8%) com coeficiente de variação de 36,9%. Para o resíduo sedimentado, a 

recuperação de cistos de Giardia spp. apresentou recuperação de 24,8 ± 8,0, com coeficiente 

de variação dentro da faixa recomendada.  

  



74 

 

 

 

Tabela 21 - Ensaio de qualidade analítica com a suspensão EasySeed® para o método CD + ICN 7X seguida de 

IMS e duas dissociações ácidas (resultados médios das quatro amostras).  

Amostra 
Organismo-alvo 

(oocisto ou cisto) 
Recuperação (%)1 Desvio padrão 

Coeficiente de 

variação (%) 

ALF  
Cryptosporidium spp. 2,8 0,8 30,2 

Giardia spp. 7,8 2,9 36,9 

Resíduo 

sedimentado 

Cryptosporidium spp. 3,3 2,0 59,7 

Giardia spp. 24,8 8,0 32,4 

Método 1623.1 da 

USEPA (2012) 

Cryptosporidium spp. 32-100 - ≤ 37 

Giardia spp. 8-100 - ≤ 39 

1: Recuperação calculada em função da quantidade de protozoários inoculados da suspensão EasySeed®: 99 ± 1,9 

oocistos de Cryptosporidium spp. e 100 ± 1,6 cistos de Giardia spp.; 

Os resultados obtidos com o uso da suspensão EasySeed® foram comparados com os 

provenientes do ensaio de qualidade analítica feito com as suspensões de oocistos de 

Cryptosporidium spp. da Waterborne e de cistos de Giardia spp. da Unicamp, conforme 

Tabela 17. Em geral, as recuperações utilizando as suspensões foram maiores, resultado que 

pode ser justificado pela quantidade de protozoários inoculados nos ensaios com as 

suspensões, que corresponderam a, aproximadamente, 20 vezes mais. Para os ensaios com 

EasySeed®, foram inoculados 100 (oo)cistos L-1 para a ALF e 100 (oo)cistos/100 mL para o 

resíduo sedimentado.  

Assim como os resultados referentes ao controle de qualidade analítica com as 

suspensões, para o EasySeed® não foi possível obter recuperações dentro da faixa 

recomendada pelo Método 1623.1 da USEPA (2012) para oocistos de Cryptosporidium spp. 

Por outro lado, para cistos de Giardia spp. no resíduo sedimentado, o controle de qualidade 

analítica com EasySeed® apresentou maior recuperação (24,8 ± 8,0) em relação ao 

procedimento feito com a suspensão de Giardia spp. da Unicamp (16,98 ± 3,77). 

As imagens de microscopia DAPI, FITC, IP e DIC, com aumento de 400X, estão nas 

Figuras 17 a 20 correspondem aos ensaios do controle de qualidade analítica para a ALF, 

enquanto as Figuras 21 e 22 referem-se ao controle de qualidade para o resíduo sedimentado.  
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Figura 17 - Oocistos de Cryptosporidium spp. observados em imagens de microscopia DAPI, FITC, IP e DIC 

(400X) para o controle de qualidade analítica da CD + ICN 7X com IMS para ALF com EasySeed®, referentes à 

primeira dissociação ácida. Parasitos indicados com setas brancas e microesferas com setas pretas.  

  

 

Legenda: ALF = água de lavagem dos filtros; CD = centrifugação direta; ICN 7X = Solução de dispersão 

detergente; IMS = Separação imunomagnética; (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato 

de fluoresceína; (c) IP = iodeto de propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 

(a) 

(a) 

(c) 

(c) 

(b) 

(b) 

(d) 

(d) 
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Figura 18 - Cistos de Giardia spp. observados em imagens de microscopia DAPI, FITC, IP e DIC (400X) para o 

controle de qualidade analítica da CD + ICN 7X com IMS para ALF com EasySeed®, referentes à primeira 

dissociação ácida. Parasitos indicados com setas brancas e microesferas com setas pretas. 

 

 

Legenda: ALF = água de lavagem dos filtros; CD = centrifugação direta; ICN 7X = Solução de dispersão 

detergente; IMS = Separação imunomagnética; (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato 

de fluoresceína; (c) IP = iodeto de propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 

(a) (b) 

(c) (d) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 19 - Oocistos de Cryptosporidium spp. observados em imagens de microscopia DAPI, FITC, IP e DIC 

(400X) para o controle de qualidade analítica da CD + ICN 7X com IMS para ALF com EasySeed®, referentes à 

segunda dissociação ácida. Parasitos indicados com setas brancas e microesferas com setas pretas.  

 

 

Legenda: ALF = água de lavagem dos filtros; CD = centrifugação direta; ICN 7X = Solução de dispersão 

detergente; IMS = Separação imunomagnética; (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato 

de fluoresceína; (c) IP = iodeto de propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 

(a) 

(a) 

(c) 

(c) 

(b) 

(d) 

(b) 

(d) 
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Figura 20 - Cistos de Giardia spp. observados em imagens de microscopia DAPI, FITC, IP e DIC (400X) para o 

controle de qualidade analítica da CD + ICN 7X com IMS para ALF com EasySeed®, referentes à segunda 

dissociação ácida. Parasitos indicados com setas brancas e microesferas com setas pretas. 

 

 

Legenda: ALF = água de lavagem dos filtros; CD = centrifugação direta; ICN 7X = Solução de dispersão 

detergente; IMS = Separação imunomagnética; (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato 

de fluoresceína; (c) IP = iodeto de propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 

(a) 

(a) 

(b) 

(b) 

(d) 

(d) 

(c) 

(c) 
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Figura 21 - Cistos de Giardia spp. observados em imagens de microscopia DAPI, FITC, IP e DIC (400X) para o 

controle de qualidade analítica da CD + ICN 7X com IMS para resíduo sedimentado com EasySeed®, referentes 

à primeira dissociação ácida. Parasitos indicados com setas brancas e microesferas com setas pretas. 

 

 

Legenda: CD = centrifugação direta; ICN 7X = Solução de dispersão detergente; IMS = Separação 

imunomagnética; (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato de fluoresceína; (c) IP = iodeto 

de propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 

(a) 

(a) 

(c) 

(c) 

(b) 

(b) 

(d) 

(d) 
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Figura 22. Cistos de Giardia spp. observados em imagens de microscopia DAPI, FITC, IP e DIC (400X) para o 

controle de qualidade analítica da CD + ICN 7X com IMS para resíduo sedimentado com EasySeed®, referentes 

à primeira dissociação ácida. Parasitos indicados com setas brancas e microesferas com setas pretas. 

 

 

Legenda: CD = centrifugação direta; ICN 7X = Solução de dispersão detergente; IMS = Separação 

imunomagnética; (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato de fluoresceína; (c) IP = iodeto 

de propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 

(a) 

(a) 

(c) 

(c) 

(b) 

(b) 

(d) 

(d) 
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A IMS fazia parte do protocolo selecionado, apesar disso, o poço da lâmina 

apresentava impurezas, incluindo microesferas magnéticas A presença de beads nos poços 

também foi registrada por Maciel & Sabogal-Paz (2016) e Rochelle et al. (1999), para cistos e 

oocistos, respectivamente. Um aspecto que chama a atenção e a presença de beads ainda 

grudados nos oocistos (Figura 17), no poço correspondente à primeira dissociação ácida, 

conforme apresentado na imagem de microscopia em DIC, o que sugere uma forte interação 

desses protozoários às microesferas magnéticas, conforme observado por Maciel & Sabogal-

Paz (2016). Nas imagens, foi possível observar que os oocistos estiveram aderidos a múltiplas 

microesferas, indicando que a primeira dissociação ácida após a IMS não promoveu a 

separação de todos os oocistos.  

Por outro lado, os cistos de Giardia spp. observados nesse procedimento não se 

apresentaram aderidos às microesferas. Entretanto, ainda foi possível observar a presença de 

microesferas no campo DIC, o que pode indicar menor eficiência de atração magnética do imã 

MPC-2. Para a segunda dissociação ácida, ainda foram observados (oo)cistos aderidos às 

microesferas, conforme observado nas imagens da Figura 19.  

A presente pesquisa adotou apenas duas dissociações ácidas devido aos elevados 

custos correspondentes às análises de protozoários, apesar de Andreoli (2016) ter observado 

que a inclusão da terceira e quarta dissociação ácida aumentou a recuperação de (oo)cistos. O 

autor estimou custo médio de 17% a mais com a adição da terceira dissociação.  

Boni (2016) aplicou a suspensão de EasySeed® na água filtrada após ensaio de 

tratabilidade em floteste para a realização do controle de qualidade analítica do método de 

concentração FCCa seguida ou não de IMS, considerando duas e três dissociações ácidas. 

Com IMS e duas dissociações ácidas, a recuperação encontrada foi de 7,4 ± 39,7% para cistos 

e 1,0 ± 70,0% para oocistos. Essas recuperações também foram maiores com a inclusão da 

terceira dissociação ácida, aumentando para 9,6 ± 34,7% e 1,8 ± 44,4%, para cistos e oocistos, 

respectivamente. Para o controle de qualidade analítica com EasySeed® considerando as duas 

amostras utilizadas, ALF e resíduo sedimentado, as recuperações médias obtidas nesta 

pesquisa, que utilizou o método CD + ICN 7X com IMS e duas dissociações ácidas, foram 

superiores às recuperações obtidas por Boni (2016), que utilizou o método da FCCa. A menor 

recuperação na pesquisa de Boni (2016) pode ser explicada pelo método utilizado ou pela 

menor turbidez da amostra filtrada (uT) em relação à ALF da presente pesquisa (uT), devido à 

tendência dos (oo)cistos em se aderirem às partículas sólidas da amostra. Entretanto, quando a 
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terceira dissociação ácida foi incluída, Boni (2016) obteve maior recuperação de cistos (9,6 ± 

34,7%) em relação ao presente estudo (7,8 ± 36,9%) para a ALF.  

 

5.6. Tratamento alcalino do resíduo sedimentado  

O óxido de cálcio ou cal virgem (Sigma, 248568) foi empregado no tratamento e a 

massa adicionada foi proporcional à massa correspondente aos sólidos fixos totais (SFT) 

presentes nas amostras (2640 mg SFT L-1 para resíduo sedimentado, segundo a Tabela 8). 

Para estimar a massa de CaO que seria adicionada à amostra de resíduo sedimentado, a 

medição do pH foi feita com o acréscimo CaO correspondente a 10, 20 e 50% da massa de 

SFT (Tabela 22). Após a adição de CaO, o pH de todas as amostras foi superior a 12. A 

relação de 10% foi escolhida, pois uma dosagem menor de CaO gera um menor volume de 

pellet após a centrifugação e os poços de leitura sofrem menos interferência da quantidade de 

sólidos adicionados pelo processo de tratamento alcalino. Além disso, a menor massa de CaO 

adicionada promove menores custos operacionais.  

Tabela 22 - Valor de pH das amostras de resíduo sedimentado com adição de massa de CaO correspondente às 

dosagens de 10, 20 e 50% da massa de sólidos fixos. 

 Massa de CaO adicionada (mg) 

Amostra 27 54 135 

1 12,44 12,38 13,05 

2 12,20 12,34 12,89 

3 12,14 12,67 12,96 

Média 12,22 12,46 12,93 

Desvio Padrão 0,09 0,18 0,14 

A primeira contagem, referente ao primeiro ensaio de tratamento alcalino do resíduo 

sedimentado, apresentou média foi de 454 ± 98 oocistos, com viabilidade de 10,5 ± 2,8%, e 

de 206 ± 55 cistos, com viabilidade de 13,2 ± 0,8%. A segunda contagem, referente ao 

segundo ensaio, apresentou média foi de 83 ± 19 oocistos, com viabilidade de 14,0 ± 6,1%, e 

de 279 ± 44 cistos, com viabilidade de 11,5 ± 6,6%. Portanto, a concentração de oocistos 

apresentou grande variação, reduzindo cerca de 80% da primeira contagem para a segunda. 

Entretanto, a concentração de oocistos inoculados nas amostras foi semelhante, sendo 

necessário adicionar maior volume nas amostras do segundo ensaio.  
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Tabela 23 - Número de parasitos nas suspensões (contagem utilizada no tratamento com 27 mg de cal/100 mL de 

resíduo sedimentado com tempo de contato de 3 dias). 

Poços da 

lâmina 

Oocistos de Cryptosporidium 

spp. em 5 µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados 

(%) 

Cistos de Giardia spp. em 5 

µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados 

(%) 
Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

1 25 318 343 7,3 28 199 227 12,3 

2 59 433 492 12,0 33 215 248 13,3 

3 64 464 528 12,1 20 124 144 13,9 

Média 454 10,5 Média 206 13,2 

Desvio padrão 98 2,8 Desvio padrão 55 0,8 

Nota: IP = iodeto de propídio; 

 

Tabela 24 - Número de parasitos nas suspensões (contagem utilizada no tratamento com 27 mg de cal/100 mL de 

resíduo sedimentado com tempo de contato de 5 dias). 

Poços da 

lâmina 

Oocistos de Cryptosporidium 

spp. em 5 µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados 

(%) 

Cistos de Giardia spp. em 5 µL 

de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados 

(%) 
Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

1 12 49 61 19,7 47 201 248 19,0 

2 14 81 95 14,7 22 307 329 6,7 

3 7 86 93 7,5 23 238 261 8,8 

Média  83 14,0 Média  279 11,5 

Desvio padrão  19 6,1 Desvio padrão  44 6,6 

Nota: IP = iodeto de propídio; 

O volume de 100 mL foi escolhido para testar o tratamento com o intuito de ter um 

pellet ≤ 0,5 mL, compatível ao procedimento via IMS. Nas amostras foram inoculados, em 

média, 5906 oocistos L-1 e 5158 cistos L-1 para o tratamento dosagem de 27 mg de cal/100 

mL de resíduo sedimentado, com tempo de contato de 3 dias.  Para o ensaio com tempo de 

contato de 5 dias, em média, 4980 oocistos L-1 e 4749 cistos L-1 foram adicionados às 

amostras de resíduo sedimentado. 

Inicialmente, as amostras foram deixadas em estufa a 25ºC por sete dias simulando, 

em condições controladas, um leito de secagem com dosagem de cal de 27 mg/100mL de 

resíduo sedimentado. Após o tempo previsto, o volume de amostra se reduziu drasticamente e, 

em alguns casos, secou (Figura 23). Uma das alternativas para esse caso seria a raspagem do 

material ressecado, mas esse procedimento poderia ocasionar danos aos (oo)cistos e interferir 

nos estudos de inativação pelo tratamento alcalino.  
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Figura 23 - Tratamento alcalino do resíduo sedimentado com 27 mg de cal/100mL, temperatura de 25ºC e tempo 

de contato de sete dias. Amostras totalmente secas indicadas com setas. 

  
 

Após essa experiência, tempos de contato menores foram escolhidos para evitar a 

secagem total da amostra com o intuito de facilitar a visualização dos organismos-alvo. As 

amostras foram deixadas 3 a 5 dias em estufa a 25 oC, simulando o tratamento cal e secagem 

em clima tropical. Foi padronizado que os béqueres não deveriam estar muito próximos às 

paredes da estufa, local no qual a temperatura é maior e que poderia influenciar nos 

experimentos.  

O resíduo sedimentado foi tratado com 27 mg de cal/100 mL de amostra para tempos 

de contato de 3 e 5 dias. Após o tratamento, o pellet gerado foi superior a 0,5 mL, mesmo com 

a menor dosagem (10%), fenômeno que não aconteceu nos ensaios de qualidade analítica com 

as suspensões. Para manter o pellet dentro do padrão estabelecido no Método 1623.1, a 

amostra foi homogeneizada e dividida em dois tubos de centrífuga (Figura 24). Desse modo, 

foi adotado um fator de multiplicação igual a 2 para o cálculo da recuperação do método de 

detecção, conforme apresentado na Equação 7.  

Figura 24 - Pellet obtido após o tratamento com cal para dosagem de 10% (massa/massa). 
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Para o tratamento alcalino do resíduo sedimentado com 27 mg de cal/100 mL e tempo 

de contato de 3 dias, com o método de detecção CD + ICN 7X seguida de IMS e duas 

dissociações ácidas, a contagem dos oocistos foi feita conforme a incorporação do IP e os 

resultados foram apresentados na Tabela 25. Foram encontrados cistos e oocistos não corados 

na primeira e na segunda dissociação ácida. Para oocistos, a recuperação da primeira 

dissociação ácida foi maior (3,5%) em relação à segunda (2,8%), enquanto que a recuperação 

de cistos foi menor na primeira dissociação (2,0%) em relação à segunda (3,6%). Foram 

encontrados mais oocistos não corados na segunda dissociação (2,7 ± 1,5) em relação à 

primeira (1,7 ± 0,6). Para cistos, esse fato também foi observado, considerando a primeira 

(1,0 ± 1,7) e a segunda dissociação (2,0 ± 2,0). 

Tabela 25 - Contagem de (oo)cistos não corados (NC) e corados (C) com IP, nos poços de leitura após 

tratamento alcalino do resíduo sedimentado com 27 mg de cal/100 mL e tempo de contato de 3 dias, com o 

método de detecção CD + ICN 7X seguida de IMS e duas dissociações ácidas. O fator de multiplicação (FM) 

adotado foi igual a 2. 

 Oocistos de Cryptosporidium spp. 

Amostras PD SD 
PD + SD  

(FM = 2) 

Recuperação 

(%) 

Viabilidade 

(%) 

 NC C NC C NC C   

1 1 30 4 19 10 98 9,1 9,3 

2 2 51 3 37 10 176 15,8 5,4 

3 2 39 1 34 6 146 12,9 3,9 

Média 1,7 40,0 2,7 30,0 8,7 140,0 12,6 6,2 

Desvio padrão 0,6 10,5 1,5 9,6 2,3 39,3 3,3 2,7 

Variância 34,6 26,3 57,3 32,1 26,6 28,1 26,3 44,3 

Recuperação por 

dissociação (%) 

0,1 3,4 0,2 2,5 0,7 11,9   

3,5 2,8 12,6   

 Cistos de Giardia spp. 

Amostras PD SD 
PD + SD 

(FM = 2) 

Recuperação 

(%) 

Viabilidade 

(%) 

 NC C NC C NC C   

1 0 19 2 35 4 108 10,9 3,6 

2 0 27 4 43 8 140 14,4 5,4 

3 3 12 0 27 6 78 8,1 7,1 

Média 1,0 19,3 2,0 35,0 6,0 108,7 11,1 5,4 

Desvio padrão 1,7 7,5 2,0 8,0 2,0 31,0 3,2 1,8 

Variância 173,2 38,8 100,0 22,9 33,3 28,5 28,4 32,6 

Recuperação por 

dissociação (%) 

0,1 1,9 0,2 3,4 0,6 10,5   

2,0 3,6 11,1   

Notas: Recuperação em função do valor médio de protozoários inoculados: 5906 oocistos L-1 e 5158 cistos L-1;  

PD = primeira dissociação ácida (correspondente ao primeiro poço da lâmina); SD = segunda dissociação ácida 

(correspondente ao segundo poço da lâmina); CD = Centrifugação direta; ICN 7X = solução de dispersão 

detergente; IMS = Separação imunomagnética; 
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Para o tratamento alcalino do resíduo sedimentado com 27 mg de cal/100 mL e tempo 

de contato de 5 dias, com o método de detecção CD + ICN 7X seguida de IMS e duas 

dissociações ácidas, a contagem dos oocistos foi feita conforme a incorporação do IP e os 

resultados estão na Tabela 26. Foram encontrados cistos não corados na primeira e na segunda 

dissociação ácida, mas apenas um oocisto não corado em uma amostra da segunda 

dissociação ácida. Para oocistos, a recuperação da primeira dissociação ácida foi maior (1,9%) 

em relação à segunda (0,6%), assim como no ensaio de 3 dias, mas com valor médio menor. 

Entretanto, a recuperação de cistos foi maior na primeira dissociação (4,5%) em relação à 

segunda (2,1%), diferentemente do ensaio anterior. A mesma quantidade de cistos não 

corados foi encontrada nas duas dissociações.  

Tabela 26 - Contagem de (oo)cistos não corados (NC) e corados (C) com IP, nos poços de leitura após 

tratamento alcalino do resíduo sedimentado com 27 mg de cal/100 mL com tempo de contato de 5 dias, com o 

método de detecção CD + ICN 7X seguida de IMS e duas dissociações ácidas. O fator de multiplicação (FM) 

adotado foi igual a 2. 

 Oocistos de Cryptosporidium spp. 

Amostras PD SD 
PD + SD  

(FM = 2) 

Recuperação 

(%) 

Viabilidade 

(%) 

 NC C NC C NC C   

1 0 33 0 4 0 74 7,4 0,0 

2 0 12 0 10 0 44 4,4 0,0 

3 0 12 1 2 2 28 3,0 6,7 

Média 0,0 19,0 0,3 5,3 0,7 48,7 4,9 2,2 

Desvio padrão 0,0 12,1 0,6 4,2 1,2 23,4 2,2 3,9 

Variância  63,8 173,2 78,1 173,2 48,0 45,6 173,2 

Recuperação nas 

dissociações (%) 

0,0 1,9 0,0 0,5 0,1 4,9   

1,9 0,6 5,0   

 Cistos de Giardia spp. 

Amostras PD SD 
PD + SD 

(FM = 2) 

Recuperação 

(%) 

Viabilidade 

(%) 

 NC C NC C NC C   

1 2 44 0 35 4 158 17,1 2,5 

2 1 60 3 19 8 158 17,5 4,8 

3 0 20 0 2 0 44 4,6 0,0 

Média 1,0 41,3 1,0 18,7 4,0 120,0 13,1 2,4 

Desvio padrão 1,0 20,1 1,7 16,5 4,0 65,8 7,3 2,4 

Variância 100,0 48,8 173,2 88,4 100,0 54,8 56,1 98,7 

Recuperação nas 

dissociações (%) 

0,1 4,4 0,1 2,0 0,4 12,6   

4,5 2,1 13,1   

Notas: Recuperação em função do valor médio de protozoários inoculados: 4980 oocistos L-1 e 4749 cistos L-1;  

PD = primeira dissociação ácida (correspondente ao primeiro poço da lâmina); SD = segunda dissociação ácida 

(correspondente ao segundo poço da lâmina); CD = Centrifugação direta; ICN 7X = solução de dispersão 

detergente; IMS = Separação imunomagnética; 
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Para efeito de comparação, para o tratamento alcalino do resíduo sedimentado com 

27mg de CaO/100mL a 25ºC por 5 dias, o protocolo de detecção de (oo)cistos por CD + ICN 

7X foi feito para os dois tubos de centrífuga. A recuperação foi calculada considerando que 

um dos tubos fosse escolhido aleatoriamente, conforme a Tabela 26 e esse valor foi adotado 

para comparar os dois procedimentos de tratamento alcalino, de 3 e 5 dias. Entretanto, o outro 

tubo de centrífuga também foi processado e a quantidade de (oo)cistos os dois tubos foi 

somada (Tabela 27).    

Tabela 27 - Contagem de (oo)cistos não corados (NC) e corados (C) com IP, nos poços de leitura após 

tratamento alcalino do resíduo sedimentado com 27 mg de cal/100 mL com tempo de contato de 5 dias, com o 

método de detecção CD + ICN 7X seguida de IMS e duas dissociações ácidas. Os dois pellets foram processados 

por IMS e não foi adotado um fator de multiplicação. 

 Oocistos de Cryptosporidium spp. 

Amostras PD SD PD + SD 
Recuperação 

(%) 

Viabilidade 

(%) 

 NC C NC C NC C   

1 1 56 0 11 1 67 6,8 3,2 

2 0 25 0 18 0 43 4,3 0,0 

3 0 54 2 4 2 58 6,0 8,9 

Média 0,3 45,0 0,7 11,0 1,0 56,0 5,7 4,0 

Desvio padrão 0,6 17,3 1,2 7,0 1,0 12,1 1,3 4,5 

Variância 173,2 38,6 173,2 63,6 100,0 21,7 22,4 111,8 

Recuperação por 

dissociação (%) 

0,0 4,5 0,1 1,1 0,1 5,6   

4,6 1,2 5,7   

 Cistos de Giardia spp. 

Amostras PD SD PD + SD 
Recuperação 

(%) 

Viabilidade 

(%) 

 NC C NC C NC C   

1 2 79 1 48 3 127 13,7 4,5 

2 2 69 4 36 4 105 11,7 9,6 

3 0 52 1 5 1 57 6,1 2,8 

Média 1,3 66,7 2,0 29,7 2,7 96,3 10,5 5,6 

Desvio padrão 1,2 13,7 1,7 22,2 1,5 35,8 3,9 3,5 

Variância 86,6 20,5 86,6 74,8 57,3 37,2 37,5 62,8 

Recuperação por 

dissociação (%) 

0,1 7,0 0,2 3,1 0,3 10,1   

7,2 3,3 10,4   

Notas: Recuperação em função do valor médio de protozoários inoculados: 4980 oocistos L-1 e 4749 cistos L-1;  

PD = primeira dissociação ácida (correspondente ao primeiro poço da lâmina); SD = segunda dissociação ácida 

(correspondente ao segundo poço da lâmina); CD = Centrifugação direta; ICN 7X = solução de dispersão 

detergente; IMS = Separação imunomagnética; 
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 Os resultados foram comparados e foi possível perceber que, mesmo com 

homogeneização do conteúdo, o fator de multiplicação pode superestimar ou subestimar a 

recuperação ou a viabilidade, uma vez que não há garantia de que os dois tubos apresentam a 

mesma quantidade de (oo)cistos em número e em viabilidade. O tratamento alcalino dos 

resíduos foi feito em triplicata e os resultados estão nas Tabelas 28 e 29.  

Tabela 28 - Recuperação após tratamento alcalino com 27 mg de cal/100 mL de resíduo sedimentado com 

tempos de contato de 3 e 5 dias, considerando fator de multiplicação 2. 

Método de 

detecção  
Tratamento Parasito  

Recuperação 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

CD + ICN 7X  

e IMS 

Resíduo sedimentado  

(27 mg de cal/100 mL de 

amostra, tempo de 3 dias a 

25oC)1 

Oocistos de 

Cryptosporidium spp. 
12,59 3,31 26,30 

Cistos de Giardia spp. 11,11 3,11 27,98 

Resíduo sedimentado  

(27 mg de cal/100 mL de 

amostra, tempo de 5 dias a 

25oC)1 

Oocistos de 

Cryptosporidium spp. 
4,95 2,26 45,57 

Cistos de Giardia spp. 13,06 7,30 55,90 

1: Recuperação calculada em função do valor médio de protozoários inoculados: 5906 oocistos L-1 e 5158 cistos L-1  
2: Recuperação calculada em função do valor médio de protozoários inoculados: 4980 oocistos L-1 e 4749 cistos L-1 

CD = Centrifugação direta; ICN 7X = solução de dispersão detergente; IMS = Separação imunomagnética; 

 

Tabela 29 - Porcentagem de parasitos não corados com IP após tratamento alcalino com 27 mg de cal/100 mL de 

resíduo sedimentado com tempos de contato de 3 e 5 dias, considerando fator de multiplicação 2. 

Tratamento  Protozoário  

Parasitos 

não corados 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

Resíduo sedimentado  

(27 mg de cal/100 mL de amostra, 

tempo de 3 dias a 25oC)1 

Oocistos de 

Cryptosporidium spp. 
6,19 2,75 44,38 

Cistos de Giardia spp. 5,37 1,79 33,24 

Resíduo sedimentado  

(27 mg de cal/100 mL de amostra, 

tempo de 5 dias a 25oC)1 

Oocistos de 

Cryptosporidium spp. 
2,22 3,85 173,21 

Cistos de Giardia spp. 2,43 2,41 99,19 
1: Viabilidade estimada em função dos protozoários inoculados: 5906 oocistos L-1 e 5158 cistos L-1  
2: Viabilidade estimada em função dos protozoários inoculados: 4980 oocistos L-1 e 4749 cistos L-1 

IP = iodeto de propídio;  

 

No resíduo sedimentado houve maior recuperação dos parasitos de 4,95% a 12,59% 

para oocistos e de 11,11% a 13,06% para cistos e a viabilidade foi reduzida, chegando a 

aproximadamente 2% com dosagem de 27mg cal/100mL e tempo de contato de 5 dias. 

Mesmo assim, protozoários não corados ainda foram encontrados nas amostras, evidenciando 

a resistência dos parasitos ao tratamento. Neste sentido, segundo Walker et al. (1998), estudos 

de laboratório e de campo indicaram que oocistos de Cryptosporidium spp. podem sobreviver 

por meses no solo em condições de frio e de escuridão.  
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Uma média de 620 e 681 oocistos e cistos não corados, respectivamente, foram 

adicionados nas amostras submetidas ao tratamento alcalino com dosagem de 27 mg de 

Cao/100mL e tempo de contato de 3 dias. O número médio de oocistos e cistos não corados 

recuperados após o tratamento foi de 9 e 6, respectivamente. Desse modo, conforme a 

Equação 8, o tratamento alcalino propiciou 1,85 log de inativação de oocistos de 

Cryptosporidium spp. e 2,05 log de inativação de cistos de Giardia spp.. 

Para o tratamento alcalino com dosagem de 27 mg de Cao/100mL e tempo de contato 

de 5 dias, considerando média de 697 e 546 oocistos e cistos não corados inoculados, 

respectivamente, foram obtidos 1 e 4 oocistos e cistos não corados, respectivamente, após o 

tratamento. Assim, o tratamento alcalino inativou 3,00 log de oocistos de Cryptosporidium 

spp. e 2,14 log de Giardia spp..  

Os resultados representam que a inativação de cistos de Giardia spp. pelo tratamento 

alcalino para o resíduo sedimentado apresentou menor interferência em relação ao tempo de 

contato, enquanto os oocistos de Cryptosporidium spp. apresentaram-se mais resistentes no 

primeiro ensaio de menor tempo, em relação ao segundo.  

A ineficiência na recuperação do método utilizado reflete como eficiência na 

inativação dos (oo)cistos, uma vez que em log considera o número médio de microrganismos 

encontrados após o tratamento em relação ao valor estimado conforme a contagem das 

suspensões inoculadas.    

Considerando as estimativas de viabilidade de (oo)cistos após os tempos de contato de 

3 e 5 dias, o Teste-T foi aplicado, considerando duas amostras em par para médias, para a 

determinação do p-valor, adotando o nível de segurança de 95% (p < 0,05). Para oocistos de 

Cryptosporidium spp. o p-valor foi de 0,19 e para cistos de Giardia spp., o p-valor obtido foi 

de 0,14. Desse modo, não foi possível afirmar que houve diferença significativa entre as 

médias e, portanto, o tempo de contato não interferiu nos resultados de viabilidade. 

As imagens de microscopia DAPI, FITC, IP e DIC (400X) após o tratamento alcalino 

do resíduo sedimentado foram apresentadas nas Figuras 25 a 27. Assim como o ensaio com o 

Easyseed®, nas leituras também foram identificadas microesferas magnéticas nos poços da 

lâmina, conforme observado no campo DIC.   
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Figura 25 - Cisto de Giardia spp. corado visualizado em imagens de microscopia DAPI, FITC, IP e DIC (400X) 

após o tratamento alcalino do resíduo sedimentado (27mg de cal/100 mL de amostra, tempo de contato de 3 dias 

a 25oC). Parasitos indicados com setas brancas e microesferas com setas pretas. 

 

Legenda: (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato de fluoresceína; (c) IP = iodeto de 

propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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Figura 26 - Cisto de Giardia spp. corado visualizado em imagens de microscopia DAPI, FITC, IP e DIC (400X) 

após o tratamento alcalino do resíduo sedimentado (27mg de cal/100 mL de amostra, tempo de contato de 5 dias 

a 25oC). Parasitos indicados com setas brancas e microesferas com setas pretas. 

 

Legenda: (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato de fluoresceína; (c) IP = iodeto de 

propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 
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Figura 27 - Oocistos de Cryptosporidium spp. corados visualizados em imagens de microscopia DAPI, FITC, IP 

e DIC (400X) após o tratamento alcalino do resíduo sedimentado (27 mg de cal/100 mL de amostra, tempo de 

contato de 5 dias a 25oC). Parasitos indicados com setas brancas e microesferas com setas pretas. 

 

Legenda: (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato de fluoresceína; (c) IP = iodeto de 

propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 
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5.7. Desinfecção da água de lavagem dos filtros por ozonização  

Antes da etapa de desinfecção da ALF por ozonização, foi observado que a seria 

necessário adquirir uma nova suspensão de Giardia spp.. Devido à impossibilidade do 

fornecimento da suspensão de Giardia spp. proveniente da Unicamp, uma alternativa foi 

procurada. Giglio (2015) observou que a suspensão de Giardia spp. da Waterborne 

apresentava cistos agregados, o que dificultou a contagem. Desse modo, uma suspensão de 

cistos de Giardia muris foi adquirida pela Waterborne.  

O volume de 5 µL das suspensões de Giardia muris (Waterborne) e de Giardia spp. 

(Unicamp) foi inoculado em um poço da lâmina para que uma comparação fosse feita (Figura 

28). Os cistos de Giardia muris são diferentes dos cistos de Giardia spp. Na microscopia em 

FITC, foi observado que a fluorescência é mais acentuada nos cistos de Giardia spp. enquanto 

os cistos de Giardia muris apresentaram fluorescência apenas na parede celular. O corante IP 

nos cistos de Giardia muris apresentou-se mais acentuado na região do núcleo da célula. Em 

DIC, a região do núcleo dos cistos de Giardia muris mostraram-se mais elevados.  

Figura 28 - Cistos de Giardia spp. e Giardia muris das suspensões comerciais observados em imagens de 

microscopia DAPI, FITC, IP e DIC (400X). Cistos de Giardia muris indicados com setas brancas. 

 

Legenda: (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato de fluoresceína; (c) IP = iodeto de 

propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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Para Giardia muris, a contagem de cistos na suspensão foi apresentada na Tabela 30. 

Para Cryptosporidium spp., duas suspensões diferentes foram utilizadas, uma suspensão foi 

utilizada para o ensaio de ozonização com 7,5 mg O3 L
-1 de ALF com tempo de contato de 10 

min (Tabela 30) e outra para o ensaio de ozonização com 10 mg O3 L
-1 de ALF com tempo de 

contato de 5 min (Tabela 31). 

Tabela 30 - Número de (oo)cistos nas suspensões (contagem utilizada na ozonização com 7,5 mg O3 L-1 de ALF 

com tempo de contato de 10 min). 

Poços da 

lâmina 

Oocistos de Cryptosporidium 

spp. em 5 µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados 

(%) 

Cistos de Giardia muris em 5 

µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados 

(%) 
Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

1 41 112 153 26,8 0 3427 3427 0 

2 35 99 134 26,1 0 3822 3822 0 

3 78 54 132 59,1 0 4854 4854 0 

Média 140 36,8 Média 4034 0 

Desvio padrão 11,6 15,4 Desvio padrão 737 0 

Notas: ALF = água de lavagem dos filtros; IP = iodeto de propídio; 

 
Tabela 31 - Número de (oo)cistos nas suspensões (contagem utilizada na ozonização com 10 mg O3 L-1 de ALF 

com tempo de contato de 5 min). 

Poços da 

lâmina 

Oocistos de Cryptosporidium 

spp. em 5 µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não 

corados 

(%) 

Cistos de Giardia muris em 5 

µL de suspensão 

Total 

Parasitos 

não corados 

(%) 
Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

Negativo para 

IP (não corado) 

Positivo para 

IP (corado) 

1 8 89 97 8,2 0 3427 3427 0 

2 6 61 67 8,9 0 3822 3822 0 

3 53 141 194 27,3 0 4854 4854 0 

Média  120 14,8 Média  4034 0 

Desvio padrão  54,2 8,8 Desvio padrão  737 0 

Notas: ALF = água de lavagem dos filtros; IP = iodeto de propídio; 

 

A primeira suspensão de Cryptosporidium spp. apresentou média de 36,8% de 

parasitos não corados, enquanto a segunda 14,8%. Assim, a primeira suspensão apresentou 

mais que o dobro da porcentagem de parasitos não corados da segunda. O desvio padrão das 

contagens foi de aproximadamente 15,4% e 8,8%, o que mostra variabilidade entre os poços 

de contagem das suspensões.  

Para Giardia muris, apenas uma contagem foi feita e foi observado que a suspensão de 

Giardia muris adquirida pela Waterborne. Apesar da grande concentração de cistos (em 

média, 4000 cistos por 5 µL), apresentou 0% de cistos não corados, caracterizada pela 
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incorporação do IP em todos os organismos antes dos ensaios de ozonização. Desse modo, a 

eficiência da desinfecção pela ozonização teve que ser estimada apenas pela redução na 

porcentagem de oocistos de Cryptosporidium spp. não corados. 

Segundo White (1992), oocistos de Cryptosporidium spp. são mais resistentes que os 

cistos de Giardia spp. no tratamento por ozonização. Assim, estimou-se que as dosagens que 

fossem capazes de inativar os oocistos de Cryptosporidium spp. poderiam ser um bom 

indicativo de inativação dos cistos de Giardia spp. na ozonização. A temperatura ambiente 

durante os ensaios feitos esteve entre 21 e 23 ºC.  

Para os ensaios de ozonização da ALF, o balanço de massa de ozônio foi feito 

conforme as Equações 10 a 17 (Tabelas 32 e 33). Para o ensaio com 7,5 mg O3 L-1, a 

porcentagem média de ozônio transferido foi de 80,2% e, para o ensaio com 10 mg O3 L
-1, a 

porcentagem foi de 78,5%.  

 

Tabela 32 - Balanço de massa de ozônio para as análises em triplicata referentes ao ensaio de ozonização da ALF 

com 7,5 mg O3L-1 por 10 min. 

Amostras 

Ozônio 

aplicado 

(mg O3 L-1) 

Tempo de 

contato 

(min) 

Ozônio do 

off-gás 

(mg O3 L-1) 

Ozônio residual 

dissolvido 

(mg O3 L-1) 

Ozônio 

consumido 

(mg O3 L-1) 

Ozônio 

transferido 

(%) 

1 7,5 10 0,96 1,2 5,34 71,2 

2 7,5 10 0,36 0,5 6,64 88,5 

3 7,5 10 0,53 0,9 6,01 81,0 

Média 7,5 10 0,62 0,87 6,00 80,2 

D. Padrão 0 0 0,31 0,35 0,65 8,7 

 

Tabela 33 - Balanço de massa de ozônio para as análises em triplicata referentes ao ensaio de ozonização da ALF 

com 10 mg O3 L-1 por 5 min. 

Amostras 

Ozônio 

aplicado 

(mg O3 L-1) 

Tempo de 

contato 

(min) 

Ozônio do 

off-gás 

(mg O3 L-1) 

Ozônio residual 

dissolvido 

(mg O3 L-1) 

Ozônio 

consumido 

(mg O3 L-1) 

Ozônio 

transferido 

(%) 

1 10 5 0,91 1,16 7,94 79,4 

2 10 5 0,45 1,20 8,35 83,5 

3 10 5 1,84 0,91 7,25 72,5 

Média 10 5 1,07 1,09 7,85 78,5 

D. Padrão 0 0 0,71 0,16 0,56 5,6 
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Para a ozonização com 7,5 mg O3 L-1 de ALF com tempo de contato de 10 min, a 

contagem foi apresentada na Tabela 34. Para a ozonização com 10 mg O3 L
-1 de ALF com 

tempo de contato de 5 min, a contagem foi apresentada na Tabela 35. 

Tabela 34 - Contagem de oocistos não corados (NC) e corados (C) com IP, nos poços de leitura após ozonização 

com 7,5 mg O3 L-1 de ALF com tempo de contato de 10 min, com o método de detecção CD + ICN 7X seguida 

de IMS e duas dissociações ácidas. 

 Oocistos de Cryptosporidium spp. 

Amostras PD SD PD + SD  
Recuperação 

(%) 

Oocistos não 

corados (%) 

 NC C NC C NC C   

1 3 232 6 164 9 396 2,7 2,2 

2 8 125 2 231 10 366 2,5 2,7 

3 1 112 2 78 3 190 1,3 1,6 

Média 4,0 156,3 3,3 157,7 7,3 317,3 2,2 2,2 

Desvio padrão 3,6 65,9 2,3 76,6 3,8 11,3 0,8 0,6 

Variância 90,1 42,1 69,3 48,6 51,6 35,1 34,9 25,4 

Recuperação por 

dissociação (%) 

0,03 1,0 0,02 1,0 0,05 2,1   

1,1 1,1 2,2   

Notas: Recuperação em função do valor médio de oocistos inoculados: 4993 oocistos L-1 

ALF = água de lavagem de filtros; PD = primeira dissociação ácida (correspondente ao primeiro poço da 

lâmina); SD = segunda dissociação ácida (correspondente ao segundo poço da lâmina); CD = Centrifugação 

direta; ICN 7X = solução de dispersão detergente; IMS = Separação imunomagnética; 

 

 

 

Tabela 35 - Contagem de oocistos não corados (NC) e corados (C) com IP, nos poços de leitura após ozonização 

com 10 mg O3 L-1 de ALF com tempo de contato de 5 min, com o método de detecção CD + ICN 7X seguida de 

IMS e duas dissociações ácidas. 

 Oocistos de Cryptosporidium spp. 

Amostras PD SD PD + SD  
Recuperação 

(%) 

Oocistos não 

corados (%) 

 NC C NC C NC C   

1 1 98 0 23 1 121 0,8 0,8 

2 0 71 2 84 2 155 1,1 0,0 

3 0 12 0 75 0 87 0,6 0,0 

Média 0,3 60,3 0,7 60,7 1,0 121,0 0,8 0,3 

Desvio padrão 0,6 44,0 1,2 32,9 1,0 34,0 0,3 0,5 

Variância 173,2 72,9 54,3 173,2 100,0 28,1 30,2 173,2 

Recuperação por 

dissociação (%) 

0,00 0,4 0,00 0,4 0,01 0,8   

0,4 0,4 0,8   

Notas: Recuperação em função do valor médio de oocistos inoculados: 5000 oocistos L-1  

ALF = água de lavagem de filtros; PD = primeira dissociação ácida (correspondente ao primeiro poço da 

lâmina); SD = segunda dissociação ácida (correspondente ao segundo poço da lâmina); CD = Centrifugação 

direta; ICN 7X = solução de dispersão detergente; IMS = Separação imunomagnética; 
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As recuperações nas duas dissociações ácidas foram semelhantes para os dois ensaios 

feitos (1,1 e 0,4%). As recuperações de oocistos após os tratamentos por ozonização foram 

apresentadas na Tabela 36.  

 

Tabela 36 - Recuperação após ozonização da ALF com 7,5 mg O3 L-1 por 10 min e 10 mg O3 L-1 por 5 min. 

Método de 

detecção  
Tratamento Parasito  

Recuperação 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação (%) 

CD + ICN 7X  

e IMS 

ALF 

(7,5 mg O3 L
-1 por 10 min)1 

Oocistos de 

Cryptosporidium spp. 
2,15 0,76 35,12 

Cistos de Giardia 

muris 
0,0 0,0 0,0 

ALF 

(10 mg O3 L
-1 por 5 min)2 

Oocistos de 

Cryptosporidium spp. 
0,82 0,23 28,69 

Cistos de Giardia 

muris 
0,0 0,0 0,0 

1: Recuperação calculada em função do valor médio de protozoários inoculados: 4993 oocistos L-1 e 10757 cistos L-1  
2: Recuperação calculada em função do valor médio de protozoários inoculados: 5000 oocistos L-1 e 10757 cistos L-1 

Notas: ALF = água de lavagem de filtros; CD = Centrifugação direta; ICN 7X = solução de dispersão detergente; 

IMS = Separação imunomagnética; 

 

As porcentagens de parasitos não corados com IP, que são um indicativo de 

viabilidade, após os tratamentos por ozonização foram apresentadas na Tabela 37.  

 

 
Tabela 37 - Porcentagem de parasitos não corados após ozonização da ALF com 7,5 mg O3 L-1 por 10 min e 10 

mg O3 L-1 por 5 min. 

Tratamento  Protozoário  

Parasitos 

não corados 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

ALF 

(7,5 mg O3 L
-1 por 10 min)1 

Oocistos de 

Cryptosporidium spp. 
2,17 0,59 27,22 

Cistos de Giardia muris 0,0 0,0 0,0 

ALF 

(10 mg O3 L
-1 por 5 min)2 

Oocistos de 

Cryptosporidium spp. 
0,70 0,65 92,52 

Cistos de Giardia muris 0,0 0,0 0,0 
1: Viabilidade estimada em função do valor médio de protozoários inoculados: 4993 oocistos L-1 e 10757 cistos L-1  
2: Viabilidade estimada em função do valor médio de protozoários inoculados: 5000 oocistos L-1 e 10757 cistos L-1 

Notas: ALF = água de lavagem de filtros; CD = Centrifugação direta; ICN 7X = solução de dispersão detergente; 

IMS = Separação imunomagnética; 

 

A eficiência de inativação dos oocistos nos ensaios de ozonização, em log, foi 

estimada com base na quantidade de oocistos não corados encontrados após os ensaios 

(Tabela 34 e 35) em relação à quantidade inicial de oocistos não corados inoculados.  

Para o primeiro ensaio, 535 µL de suspensão de Cryptosporidium spp. foram 

utilizados. Assim, considerou-se que o número médio de oocistos não corados pelo IP 
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inoculados no volume de 3 L de amostra de ALF foi de 5489. Ao final da etapa de 

ozonização, 8 oocistos não corados foram encontrados. Desse modo, uma inativação dos 

oocistos de 2,83 log foi obtida para o ensaio de ozonização com 7,5 mg O3 L
-1 de ALF com 

tempo de contato de 10 min. Nessas condições, o ensaio de ozonização considerou CT de 75 

mg min L-1. 

Para o segundo ensaio, 625 µL de suspensão de Cryptosporidium spp. foram 

utilizados. Assim, estimou-se que o número médio de oocistos não corados pelo IP inoculados 

no volume de 3 L de amostra de ALF foi de 2791. Ao final da etapa de ozonização, apenas 1 

oocisto não corado foi encontrado. Desse modo, uma inativação dos oocistos de 3,44 log foi 

obtida para o ensaio de ozonização com 10 mg O3 L
-1 de ALF com tempo de contato de 5 

min. Nessas condições, o ensaio de ozonização considerou CT de 50 mg min L-1. 

Conforme os resultados apresentados foi possível observar que o segundo ensaio 

apresentou as melhores condições, uma vez que obteve maior inativação dos oocistos (3,44 

log) e utilizou menor CT (50 mg min L-1), o que reflete em menores custos operacionais. 

Desse modo, os resultados indicaram que a dosagem propiciou maior interferência em relação 

ao tempo, uma vez que a dosagem maior favoreceu a maior inativação dos oocistos.  

Korich et al. (1990) obtiveram inativação de 2 log de Cryptosporidium parvum 

utilizando CT de 5 mg min L-1, enquanto na presente pesquisa foi utilizado CT dez vezes 

maior, de 50 mg min L-1, para 3,44 log de inativação.  

Vale ressaltar que a ineficiência na recuperação do método aplicado (CD + ICN 7X 

seguido de IMS com duas dissociações ácidas) pode refletir no aumento da eficiência da 

inativação de (oo)cistos, uma vez que considerou o número de microrganismos não corados 

com IP na amostra após a ozonização, comparado com aqueles presentes na ALF antes da 

ozonização. 

De acordo com a viabilidade inicial de oocistos nas amostras após o tratamento, foi 

aplicado o Teste-T com nível de segurança de 95% (p < 0,05). Para oocistos de 

Cryptosporidium spp. o p-valor foi de 0,02 e, como foi menor que 0,05, houve diferença 

significativa entre as médias e o valor de CT interferiu na viabilidade dos oocistos.  

Observando-se as imagens de microscopia, foi possível analisar que, devido ao 

tamanho do oocisto de Cryptosporidium spp., alterações na forma não são tão perceptíveis 

como foi observado para os cistos de Giardia spp. após tratamento alcalino.  

Conforme a Figuras 29 a 32, foi possível observar oocistos aderidos às microesferas 

magnéticas na primeira dissociação ácida. Nas Figuras 30 e 32, um oocisto ainda esteve 
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aderido a uma microesfera magnética, o que pode justificar o interesse em incluir maior 

quantidade de dissociações ácidas para aumentar a recuperação do método de purificação de 

(oo)cistos por IMS.  

 

 

Figura 29 - Oocisto de Cryptosporidium spp. corado com IP observado em imagens de microscopia DAPI, FITC, 

IP e DIC (400X) após ensaio de ozonização da ALF com 7,5 mg O3 L-1 por 10 min, após CD + ICN 7X com 

IMS, referentes à primeira dissociação ácida. Parasitos indicados com setas brancas e microesferas com setas 

pretas.  

 

Legenda: ALF = água de lavagem de filtros; CD = centrifugação direta; ICN 7X = Solução de dispersão 

detergente; IMS = Separação imunomagnética; (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato 

de fluoresceína; (c) IP = iodeto de propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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Figura 30 - Oocistos de Cryptosporidium spp. observados em imagens de microscopia DAPI, FITC, IP e DIC 

(400X) após ensaio de ozonização da ALF com 10 mg O3 L-1 por 5 min, após CD + ICN 7X com IMS, referentes 

à primeira dissociação ácida. Parasitos indicados com setas brancas e microesferas com setas pretas.  

 

Legenda: ALF = água de lavagem de filtros; CD = centrifugação direta; ICN 7X = Solução de dispersão 

detergente; IMS = Separação imunomagnética; (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato 

de fluoresceína; (c) IP = iodeto de propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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Figura 31 - Oocistos de Cryptosporidium spp. observados em imagens de microscopia DAPI, FITC, IP e DIC 

(400X) após ensaio de ozonização da ALF com 7,5 mg O3 L-1 por 10 min, após CD + ICN 7X com IMS, 

referentes à segunda dissociação ácida. Parasitos indicados com setas brancas e microesferas com setas pretas.  

 
 

Legenda: ALF = água de lavagem de filtros; CD = centrifugação direta; ICN 7X = Solução de dispersão 

detergente; IMS = Separação imunomagnética; (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato 

de fluoresceína; (c) IP = iodeto de propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 
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Figura 32 - Oocistos de Cryptosporidium spp. observados em imagens de microscopia DAPI, FITC, IP e DIC 

(400X) após ensaio de ozonização da ALF com 10 mg O3 L-1 por 5 min, após CD + ICN 7X com IMS, referentes 

à segunda dissociação ácida. Parasitos indicados com setas brancas e microesferas com setas pretas. 

 
 

Legenda: ALF = água de lavagem de filtros; CD = centrifugação direta; ICN 7X = Solução de dispersão 

detergente; IMS = Separação imunomagnética; (a) DAPI = 4’,6-diamino-2fenil-indol; (b) FITC = Isotiocianato 

de fluoresceína; (c) IP = iodeto de propídio; (d) DIC = Contraste interferencial diferencial; 

 

 

Na Figura 31, dois oocistos foram observados, um corado com o IP e outro não 

corado. A presença de oocistos não corados ao final da desinfecção por ozonização, levando-

se em consideração os critérios de estimativa da viabilidade adotados, é um indicativo da 

resistência desses microrganismos e que dosagens maiores poderiam ser testadas a fim de 

inativar todos os oocistos inoculados.  
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5.8. Dimensionamento e avaliação econômica dos ensaios feitos 

Nos ensaios feitos em jarteste, o volume de 150 mL de resíduo sedimentado e de 300 

mL de ALF eram produzidos para o tratamento de 2000 mL de água de estudo. Considerando 

uma ETA hipotética com vazão de 100 L s-1, constante e contínua, estimou-se a quantidade de 

resíduos gerados em função do tempo. Dessa forma, proporcionalmente, seriam produzidos 

7,5 L s-1 de resíduo sedimentado (PRS) e 15,0 L s-1 de ALF (PALF), conforme as Equações 18 e 

19.  

                                 𝑃𝑅𝑆 =  
100 𝐿

𝑠
 𝑥 

2000 𝑚𝐿

150 𝑚𝐿
= 7,5 𝐿/𝑠                               (Equação 18) 

 

                              𝑃𝐴𝐿𝐹 =  
100 𝐿

𝑠
 𝑥 

2000 𝑚𝐿

300 𝑚𝐿
= 15,0 𝐿/𝑠                              (Equação 19) 

Para o tratamento do resíduo sedimentado, a dosagem de 27 mg foi utilizada por 100 

mL em 3 e 5 dias e as massas de CaO utilizada (m3 e m5) foram estimadas de acordo com as 

Equações 20 e 21.    

                      𝑚3 =  
7,5 𝐿

𝑠
 𝑥 

27 𝑚𝑔

100 𝑚𝐿
𝑥 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 524, 8  𝑘𝑔                         (Equação 20) 

                      𝑚5 =  
7,5 𝐿

𝑠
 𝑥 

27 𝑚𝑔

100 𝑚𝐿
𝑥 5 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 874, 8  𝑘𝑔                         (Equação 21) 

Considerando o uso de sacos de 20 kg de CaO, com valor aproximado de R$45 

(cotado em 18 de dezembro de 2017, pela Empresa Lafan Química Fina Ltda.), seriam 

necessários 27 e 44 sacos de CaO, respectivamente, correspondendo ao valor total de R$1215 

e R$1980, para 3 e 5 dias. Esses resultados consideraram apenas os custos para aquisição de 

CaO, sendo desconsiderados os custos de instalação, manutenção e operacionais.  

Para o tratamento da ALF, os custos foram determinados com base no trabalho de 

Lage Filho (2008), que analisou os custos da ozonização de águas residuais. Os valores foram 

corrigidos para dezembro de 2017, conforme o índice IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços do 

Mercado, da Fundação Getúlio Vargas). Para definir a produção de ozônio no processo (m1 e 

m2, para os tempos de contato de 10 e 5 min), a vazão estimada de 15,0 L s-1 da ALF seria 

submetida à dosagem de 7,5 mg O3 L
-1 (Equação 22) e 10 mg O3 L

-1 (Equação 23). O tempo 

de contato no ozonizador foi desconsiderado e somente o volume da unidade de ozonização 

foi ponderado. Portanto, os custos de instalação e operacionais não foram considerados. Para 

comparação dos resultados, foi considerado um período de 5 dias, assim como o adotado pelo 

tratamento alcalino. 
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                      𝑚1 =  
15 𝐿

𝑠
 𝑥 

7,5 𝑚𝑔

𝐿
𝑥 5 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 48,6 𝑘𝑔                          (Equação 22) 

                      𝑚2 =  
15 𝐿

𝑠
 𝑥 

10 𝑚𝑔

𝐿
𝑥 5 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 64,8 𝑘𝑔                          (Equação 23) 

Os custos de produção de ozônio a partir do oxigênio estimados foram de R$0,75/g O3 

e os custos de energia para a geração de ozônio utilizados foram R$4,60/kg O3 (Lage Filho, 

2008; FGV, 2018). Dessa forma, desconsiderando os custos de manutenção, custos 

operacionais e custos de instalação, foram estimados os custos de R$36.673 para dosagem de 

7,5 mg O3 L
-1 e R$48.899 para dosagem de 10 mg O3 L

-1. Dessa forma, o custo estimado para 

o processo de ozonização, considerando a menor dosagem, apresentou valor 30 vezes maior 

que o processo de tratamento alcalino com CaO.  

Para as análises de protozoários, de acordo com os produtos adquiridos foram 

estimados os custos aproximados dos ensaios. Os valores apresentados foram corrigidos para 

dezembro de 2017, conforme o IGP-M/FGV. O kit Merifluor® apresentou valor médio de 

R$2.850. Como uma caixa é utilizada para a realização de 50 ensaios, obteve-se o valor de 

R$57 por ensaio. O kit Dynabeads® R$16.000, referente a 50 ensaios com 100 uL de 

microesferas. Logo, foi obtido o valor de R$ 320 por ensaio. Para a solução de DAPI, o valor 

estimado foi de R$635 para 25 ensaios (considerando duas gotas por ensaio). Assim, foi 

estimado valor de R$26 por ensaio. Para cada ensaio do kit Dynabeads®, dois poços da 

lâmina foram necessários, correspondentes às duas dissociações ácidas. Assim, dois ensaios 

do kit Merifluor® e dois de DAPI foram utilizados para o preparo da lâmina. Portanto, o custo 

médio por ensaio de detecção de (oo)cistos com IMS foi de aproximadamente R$460. Vale 

ressaltar que os ensaios, caso feitos em triplicata, resultariam em valor aproximado de 

R$1.380.  

Maciel e Sabogal-Paz (2016) e Andreoli e Sabogal-Paz (2017) estimaram custo médio 

do protocolo de IMS de R$630 e R$383 por ensaio, respectivamente, valores corrigidos para 

dezembro de 2017 pelo IGP-M/FGV. Portanto, mais pesquisas são fundamentais para 

aperfeiçoar os métodos de detecção dos parasitos com o intuito de ter resultados confiáveis e 

reduzir os custos.  
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6. CONCLUSÕES  

Os ensaios de tratabilidade de água feitos permitiram a produção de água filtrada com 

turbidez inferior a 0,5 uT, atendendo ao padrão de potabilidade. Esse resultado reafirma a 

eficácia do PAC para o tratamento de águas de elevada turbidez sem que seja necessária a 

etapa de correção do pH, por meio da adição de alcalinizante ou acidificante.  

O uso de suspensões de Cryptosporidium spp. e Giardia spp. apresentou desafios 

durante a realização dessa pesquisa. As suspensões adquiridas apresentaram reduzida 

viabilidade com o IP, o que apresentou uma limitação ao estudo da interferência dos 

processos de tratamento dos resíduos de ETA. Todos os cistos de Giardia muris provenientes 

da empresa Waterborne, utilizados para a desinfecção da ALF, apresentaram incorporação do 

IP, o que inviabilizou a avaliação do tratamento por ozonização dos cistos presentes na ALF.  

Nos ensaios preliminares para escolha do método de detecção de (oo)cistos, a FCCa 

com IMS apresentou recuperação para os resíduos de ETA dentro do padrão estabelecido. 

Entretanto, esse procedimento apresenta limitação decorrente da possibilidade de alterar a 

viabilidade dos parasitos pelas mudanças de pH. Por outro lado, a CD apresentou baixa 

recuperação e poços de leitura com mais sujidades, o que não tornou esse protocolo de 

interesse para essa pesquisa. O método CD + ICN 7X seguido de IMS apresentou menor 

interferência na viabilidade dos protozoários e apresentou poços de leitura mais limpos. 

O ensaio de qualidade analítica do protocolo selecionado (CD + ICN 7X) foi feito com 

as suspensões e com EasySeed®. Devido à ausência de um padrão internacional a ser seguido 

que permita validar métodos de detecção de protozoários em resíduos de ETA, o Método 

1623.1 foi utilizado como referência.  

Para o controle de qualidade analítica com as suspensões, as recuperações de cistos de 

Giardia spp., para a ALF e para o resíduo sedimentado, estiveram em conformidade com os 

valores recomendados pelo Método 1623.1. Entretanto, considerando o ensaio com suspensão 

EasySeed®, a recuperação atendeu ao Método apenas para cistos de Giardia spp. no resíduo 

sedimentado.  

Para oocistos de Cryptosporidium spp., todos os ensaios feitos estiveram abaixo dos 

valores de recuperação recomendados pelo Método 1623.1. Dessa forma, a pesquisa 

apresentou uma limitação, uma vez que o processo de ozonização foi feito considerando 

exclusivamente os oocistos.  

A presença de (oo)cistos aderidos às microesferas magnéticas na segunda dissociação 

ácida pode ser um indicativo de ineficiência do procedimento de IMS ou também sugerir que 
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mais dissociações ácidas sejam aplicadas para a separação desses parasitos das microesferas 

magnéticas. O kit Dynabeads®, apesar do seu elevado custo, esteve acompanhado com um 

laudo que atestou a eficiência de purificação de 70%. Desse modo, o desempenho desse 

protocolo deve ser avaliado, uma vez que essa ineficiência de 30% apresentou mais uma 

limitação ao estudo.  

A turbidez, os sólidos e os metais presentes nas amostras representam um desafio para 

a detecção de protozoários em resíduos de ETA. Os (oo)cistos podem ficar aderidos às 

partículas suspensas e dificultar o processo de IMS, especialmente em matrizes de elevada 

turbidez. A presença de metais na amostra, principalmente no resíduo sedimentado decorrente 

do uso de coagulantes, também pode ser um interferente do processo de atração magnética. 

As dificuldades na leitura dos poços das lâminas após a aplicação do método também podem 

ser decorrentes da presença de impurezas da matriz utilizada.  

A incorporação do IP nos (oo)cistos foi adotada como um indicativo de inativação dos 

parasitos. Entretanto, a aplicação desse corante apresenta controversa, pois (oo)cistos corados 

não necessariamente perderam o potencial infectante. Dessa forma, é recomendado que os 

ensaios com o IP sejam acompanhados de ensaios de infectividade animal, o que representaria 

aumento dos custos e do tempo de execução dos experimentos, além da necessidade de 

contaminação de animais em condições controladas.   

Para o cálculo da inativação de (oo)cistos pelos tratamentos aplicados, a ineficiência 

de recuperação do método de detecção aplicado pode acarretar no aumento na eficiência do 

tratamento, uma vez que é considerado o número médio de microrganismos encontrados após 

o tratamento em relação ao valor estimado conforme a contagem das suspensões inoculadas. 

Assim, o menor número de parasitos encontrados não necessariamente foi decorrente do 

processo de desinfecção, mas também pela perda de microrganismos ao longo do tratamento e 

(oo)cistos que não foram recuperados pelo método de detecção.  

O tratamento alcalino do resíduo sedimentado não inativou todos os parasitos 

presentes no resíduo sedimentado, mesmo com dosagem de 27 mg de cal/100 mL de amostra 

e tempo de contato de 5 dias a 25oC. Os oocistos apresentaram-se mais resistentes que os 

cistos para o tempo de 3 dias. Os cistos sofreram menos interferência do tempo de contato.  

Para o tratamento alcalino do resíduo sedimentado, como o pellet após centrifugação 

foi maior que 0,5 mL, as amostras foram divididas em dois tubos e apenas um foi escolhido 

aleatoriamente para ser processado por IMS. Para o segundo ensaio, os dois tubos foram 

processados por IMS e foi possível observar que escolha aleatória de um tubo pode 
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subestimar ou superestimar a quantidade de (oo)cistos por meio da adoção de um fator de 

multiplicação.  

Para o processo de ozonização, mesmo com 10 mg O3 L-1 de ALF com tempo de 

contato de 5 min, correspondente ao CT de 50 mg min L-1, oocistos não corados foram 

encontrados. Apesar da pequena quantidade de oocistos identificados, esse resultado é um 

indicativo da resistência dos oocistos ao processo de ozonização.  
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7. RECOMENDAÇÕES 

 De acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, foram propostas as seguintes 

recomendações:  

- Avaliar a eficiência de inativação de (oo)cistos com outras dosagens de ozônio e 

realizar combinações com outros métodos de desinfecção, como radiação UV. Possivelmente, 

a aplicação de desinfecção sequencial pode promover o efeito sinergético e aumentar a 

eficiência do processo;  

- Estudar alternativas de purificação que apresentem menor custo, como a flotação em 

sacarose, a fim de minimizar os gastos dos ensaios e tornar os procedimentos mais acessíveis 

para o monitoramento de protozoários;  

- Aplicar outros corantes vitais para estimar a viabilidade, uma vez que o IP pode 

superestimar os resultados.  
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ANEXO 1 - Laudo técnico de análise do policloreto de alumínio da empresa Quimisa S/A. 
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ANEXO 2 - Especificação do produto e relatório de análise da suspensão de Cryptosporidium 

parvum, da empresa Waterborne®.  
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ANEXO 3 - Especificação do produto e relatório de análise da suspensão de Giardia muris, 

da empresa Waterborne®.  
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ANEXO 4 - Certificado de análise do kit Dynabeads® da IDEXX Laboratories.  
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ANEXO 5 - Certificado de análise do EasySeed® Lote B 605. 

 


