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RESUMO 
Giardia duodenalis é o principal protozoário de veiculação hídrica em países em 

desenvolvimento. No presente trabalho objetivou-se avaliar a eficácia de velas filtrantes na 
retenção de cistos de G. duodenalis, bem como verificar a porosidade mais adequada para 
remoção desses cistos em água contaminada. O estudo foi realizado no Laboratório de 
Parasitologia da Universidade de Taubaté, onde cada unidade filtrante foi confeccionada a 
partir da união de dois galões de Pet, mangueira de látex e vela filtrante. As porosidades das 
velas selecionadas foram de 0,5-1,0 µm e de 5-15µm, com e sem carvão ativado, e os ensaios 
realizados em triplicatas. Aproximadamente 60 µL (cerca de 53cistos) de uma solução 
contendo cistos de G. duodenalis foram colocados em 2 litros de água destilada. A suspensão 
obtida foi colocada na parte superior do filtro onde permaneceu até total filtração. O material 
filtrado foi processado de acordo com a metodologia descrita por De Faria (2006), para 
concentrar os elementos parasitários. Os resultados obtidos foram avaliados estatisticamente, 
utilizando análise de variância e o teste de Tukey, demonstrando que as velas filtrantes (com e 
sem carvão ativado) com porosidades de 0,5- 1,0 µm foram capazes de reter 100% dos cistos 
de G. duodenalis, sendo este resultado significativamente superior ao observado no grupo 
controle (p<0,05). Na porosidade de 5-15 µm a retenção total ocorreu somente nas velas com 
carvão ativado. Frente aos resultados obtidos, pode-se concluir que todas as velas avaliadas, 
independente da porosidade com carvão ativado, apresentaram uma eficácia satisfatória para 
filtração de cistos de G. duodenalis.  

Palavras-chave: água de consumo humano, protozoário, purificação da água. 

Effectiveness of ceramic filters in capturing Giardia duodenalis 
cysts in experimentally contaminated water  

ABSTRACT 
Giardia duodenalis is the main water-transmitted protozoan in developing countries. 

This study evaluated the effectiveness of ceramic filters in capturing G. duodenalis cysts and 
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verified the porosity size needed to remove cysts from contaminated water. The study was 
conducted in the Laboratory of Parasitology at the University of Taubaté, where each filter 
unit was made by joining two Pet gallons, latex hose and a ceramic filter. Two porosity sizes 
were selected: 0.5-1.0 μm and 5-15 μm with or without activated carbon, and the assays were 
run in triplicate. Approximately 60 μL (53 cysts) of G. duodenalis cysts were placed in 
2 liters of distilled water. After the preparation of the contaminated water, this solution was 
run through the filter until the completely filtered. Afterwards, the filtrate was processed 
according to the methodology described by De Faria (2006), in order to concentrate parasitic 
elements. The results were statistically evaluated using ANOVA and Tukey tests, showing 
that the 0.5- 1,0 μm porosity filter candles (with and without activated carbon) were able to 
retain 100% of cysts of G. duodenalis. This is a result significantly superior to the results 
obtained in the control group (p<0.05). On the other hand, for the candles with porosity of 
5-15 μm, total retention occurred only in candles with activated carbon. Based upon our 
results, it can be concluded that, in candles with both porosity sizes with activated carbon, all 
filters showed a satisfactory efficacy for filtration of G. duodenalis cysts. 

Keywords: consumption of water, protozoan, water purification. 

1. INTRODUÇÃO  

A água potável é um recurso finito, e está repartida de maneira desigual na superfície da 
Terra. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 768 milhões de pessoas no 
mundo em 2011 não possuíam acesso a água potável. Esse número aumentou, em 2013 onde 
cerca de 783 milhões de pessoas em todo o mundo não possuíam acesso a água potável 
(UNICEF, 2013). A água é essencial para manutenção da vida, no entanto serve em alguns 
casos como veículo de transmissão de alguns patógenos. Embora a água não forneça as 
condições favoráveis à multiplicação de microrganismos, estes encontram na mesma, 
condições ideais de sobrevivência por tempo suficiente para permitir sua transmissão hídrica 
(D’Aguila et al., 2000).  

Patógenos pertencentes a diversos grupos podem ser encontrados na água, dentre os 
quais se destaca os protozoários Giardia duodenalis e Cryptosporidium spp. Entre os 
helmintos pode-se citar o Ascaris lumbricoides e o Trichuris trichiura que apesar de terem 
como principal fonte de contaminação o solo, podem ser carreados pela chuva e atingir a  
água destinada ao consumo humano ou irrigação (Fundação Fiocruz, 2010). Além das 
doenças parasitárias, a água contaminada é capaz de transmitir uma série de outros patógenos 
de origem viral e bacteriana, sendo que a detecção e a remoção destes da água destinada 
principalmente ao consumo humano é de vital importância (Alabi e Adesiyun, 1986).  

A ausência ou ineficácia de saneamento básico vem sendo uma problemática para a 
saúde pública. A contaminação do solo e das águas decorrente do descarte inadequado de 
dejetos humanos e animais em leitos de rios está intimamente relacionada ao crescimento 
populacional desordenado e a atividades antrópicas em torno dos corpos hídricos (Brasil, 
2014; Mendonça e Motta, 2007; Iritani e Ezaki, 2012).  

Giardia duodenalis é um protozoário cosmopolita, frequentemente encontrado 
parasitando crianças residentes em países em desenvolvimento. Além da ingestão de água 
contaminada, esse protozoário pode ser adquirido por meio da ingestão de alimentos in natura 
que sofreram contaminação durante a irrigação ou manipulação. Uma parcela dos indivíduos 
parasitados é assintomática; entretanto crianças, idosos e indivíduos imunodeprimidos podem 
apresentar quadros frequentes de diarreia com presença de muco, fortes dores abdominais, 
flatulência, anorexia e a Síndrome da Má Absorção Intestinal (Franco, 2007; Pasupuleti et al., 
2014; Carvalho, 2009). 
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No inicio do século XX diversos elementos filtrantes surgiram com o intuito de oferecer 
a população uma água de consumo com melhor qualidade. Dentre esses, os filtros caseiros de 
cerâmica que utilizam velas como elementos filtrantes teve elevada aceitação entre a 
população de diferentes classes sociais por tratar-se de um produto eficaz e de custo reduzido. 
O hábito de filtrar a água antes de beber auxilia na sua potabilidade, eliminando 99% dos 
patógenos, frente a isso, durante muitos anos essa prática vem sendo adotada tanto nas 
residências, quanto em escolas, hospitais e diversos outros estabelecimentos (Opryszko et al., 
2013).  

As velas filtrantes apresentam uma superfície com diferentes níveis de porosidade. Para a 
retenção de cistos de protozoários e ovos de helmintos a porosidade indicada para garantir a 
retenção desses patógenos é a de 0,5- 1,0 micras. A troca da vela filtrante deve incidir a cada 
1.400 litros de água filtrada ou a cada seis meses a mesma deve ser substituída por uma peça 
nova. Atualmente é possível encontrar no comércio diversos tipos e marcas de velas como 
elementos filtrantes, mas é importante verificar se a marca escolhida foi testada e aprovada 
pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro, 2005). Todas as informações que garantem a 
qualidade do produtos devem estar descritas na embalagem do produto (Alves et al., 2013; 
Clasen et al., 2004).   

Assim sendo, o objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia de velas filtrantes, em 
diferentes porosidades, na retenção de cistos de G. duodenalis, bem como verificar a 
porosidade mais adequada para remoção desses cistos em água experimentalmente 
contaminada. 

2. MATERIAL E METODOS 

2.1. Local de estudo, confecção dos filtros e escolha das velas filtrantes 
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Parasitologia da Universidade de 

Taubaté durante o período de dezembro de 2014 à agosto de 2015. Para confecção de cada 
unidade filtrante foram utilizados dois galões plásticos acoplados pelas tampas, com 
capacidade de 05 litros cada. O galão superior teve o fundo retirado para colocação de um 
saco plástico antes de receber a água contaminada. A vela filtrante foi inserida no galão 
superior, e em sua base, foi colocada uma mangueira de látex usada para transferir a água 
filtrada para o galão inferior.  

Todas as velas filtrantes (total 12 exemplares) utilizadas no experimento foram aprovadas 
pelo INMETRO. As mesmas apresentavam porosidades de 0,5 a 1,0 µm e 05 à 15 µm e 
traziam ou não em sua composição carvão ativado. Em acréscimo, utilizou-se um grupo 
controle, composto por três unidades não filtrantes, desprovidas de vela. O esquema completo 
do filtro confeccionado para a realização do experimento está apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Esquema do filtro plástico com vela 
filtrante confeccionado no Laboratório de 
Parasitologia da Universidade de Taubaté.  
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2.2. Contaminação experimental da água e início da filtragem 
Para contaminação experimental da água foi necessário realizar a quantificação dos cistos 

de Giardia duodenalis presentes em um pool previamente preparado por meio do 
processamento e purificação de cistos do protozoário. Para tal, amostras fecais positivas para 
este parasito foram processadas pela técnica de Centrifugo Sedimentação em Formalina 
Acetato de Etila (Ritchie modificado) e posteriormente procedeu-se a quantificação dos cistos 
por meio da confecção de 03 lâminas contendo 20 µL desse pool acrescido de uma gota de 
lugol e coberto por lamínula. Imediatamente após a montagem as mesmas foram lidas com 
auxílio de microscópio óptico para obtenção da média do número de cistos por lâmina. O 
número médio de cistos utilizado para cada experimento de filtragem foi de 115, para filtros 
de 0,5 – 1,0 µm e 97 cistos para filtros de 5 – 15 µm. 

Ao total foram realizados 12 testes sendo que as unidades filtrantes foram agrupadas da 
seguinte maneira:  

a) unidades filtrantes 1, 2 e 3: velas filtrantes com porosidade 0,5 – 1,0 µm e com carvão 
ativado; 

b) unidades filtrantes 4, 5 e 6: velas filtrantes com porosidade 0,5 – 1,0 µm sem carvão 
ativado;  

c) unidades filtrantes 7, 8 e 9: velas filtrantes com porosidade 5 – 15 µm com carvão 
ativado; 

d) unidades filtrantes 10, 11 e 12: velas filtrantes com porosidade 5 – 15 µm sem carvão 
ativado. 

e) unidades não filtrantes 13, 14 e 15: desprovidas de vela filtrante. 

2.3. Processamento da água experimentalmente contaminada e leitura das lâminas 
Para início do processo de filtragem foram colocados 60 µL do pool de cistos de G. 

duodenalis, contendo aproximadamente 115 e 97 cistos para os filtros 0,5-1,0 e 5- 15 
respectivamente, em 02 litros de água destilada. A água contaminada foi colocada na parte 
superior do filtro plástico previamente montado, e permaneceu lá até a filtragem completa da 
água. O material filtrado permaneceu em repouso por 48 horas, para sedimentação espontânea 
dos cistos de G. duodenalis, após esse período, o sobrenadante foi aspirado restando para 
processamento 200 mL do sedimento. Ao sedimento (200 mL) foi acrescentado 20 µL de 
detergente Tween 20, posteriormente esse volume foi dividido em quatro tubos de centrífuga 
com Capacidade para 50 mL cada e os mesmos foram centrifugados a 100 giros durante 10 
minutos. Depois de centrifugados o sobrenadante de cada tubo foi aspirado até que restassem 
3 mL em cada tubo, estes foram unidos em um tubo com capacidade para 15 mL. Esse 
material foi centrifugado na mesma programação anterior, e o sobrenadante foi aspirado, 
restando ao final do processo 1 mL do material a ser analisado (Adaptado De Faria et al., 
2008). 

Para o material processado foi colocado em lâminas de vidro com uma gota de lugol e 
coberta por lamínula. A leitura das lâminas foi realizada até o esgotamento total do sedimento 
final (1 mL) com auxílio de microscópio óptico, perfazendo um total de aproximadamente 
25 lâminas por ensaio.  

2.4. Análise estatística dos resultados 
Para verificar a eficácia dos filtros determinou-se a quantidade de cistos no filtrado e os 

resultados das diferentes unidades filtrantes foram submetidos a análises estatísticas para 
determinação de variância, utilizando-se o método ANOVA, e, para verificar diferenças entre 
as médias, o teste de Tukey. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente trabalho, foi determinada a eficiência de velas filtrantes para 
descontaminação de água artificialmente contaminada com cistos de Giardia duodenalis. 
Observou-se que a maioria das velas avaliadas apresentou uma eficiência significativa, já que 
induziram um percentual de eliminação de cistos superior a 95%, conforme Tabela 1. 

Tais resultados demonstraram que as velas filtrantes (com e sem carvão ativado) com 
porosidades de 0,5 - 1,0 µm foram capazes de reter 100% dos cistos de G. duodenalis, sendo 
este resultado significativamente superior (p<0,05) ao observado no grupo controle, onde não 
houve redução da quantidade de cistos. Na porosidade de 5 – 15 µm a retenção total ocorreu 
somente nas velas com carvão ativado como mostra a Tabela 2. 

A não retenção total dos cistos de G. duodenalis com porosidade de 5-15 µm na categoria 
sem carvão pode ser explicada devido a ausência de carvão ativado e que os cistos de G. 

duodenalis possuem um tamanho que pode variar de 8 a 12 µm de comprimento por 7 a 10 
µm de largura, sendo menor que o poros da vela cerâmica. Esses resultados destacam que 
velas cerâmicas dotadas de carvão ativado são mais indicadas para uma retenção de 100% na 
remoção de cistos desse protozoário, pois o carvão ativado é uma segunda barreira para 
retenção dos cistos. Entretanto os resultados obtidos nas velas sem carvão foram satisfatórios. 

Tabela 1. Percentual de retenção de cistos de Giardia duodenalis, de acordo com o 
numero de cistos recuperados após a filtragem dos filtros. 

Teste 
Porosidade (µm) e 

tipo da vela filtrante 
Número inicial 

de cistos 
Número de cistos 

recuperados 
Percentual 
de remoção 

01 0,5 - 1,0 com carvão 115 0 100 

02 0,5 - 1,0 com carvão 115 0 100 

03 0,5 - 1,0 com carvão 115 0 100 

04 0,5 - 1,0 sem  carvão 115 0 100 

05 0,5 - 1,0 sem  carvão 115 0 100 

06 0,5 - 1,0 sem  carvão 115 0 100 

07 5 - 15 com carvão 97 0 100 

08 5 - 15 com carvão 97 0 100 

09 5 - 15 com carvão 97 0 100 

10 5 - 15 sem carvão 97 0 100 

11 5 - 15 sem carvão 97 3 97 

12 5 - 15 sem carvão 97 0 100 

13 Controle 115 115 0 
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Apenas recentemente a legislação brasileira, por meio da portaria 2914 de 12 de 
Dezembro 2011 (Brasil, 2012), passou a exigir a análise periódica de cistos de Giardia e 
oocistos de Cryptosporidium nos pontos de captação dos mananciais de água superficial, 
porém apenas quando a média geométrica anual for igual ou superior a 1.000 UFC de 
Escherichia coli/100 mL. Cabe ressaltar, entretanto, que as bactérias comumente não são 
resistentes ao tratamento com cloro, procedimento este que já é rotineiro na maioria das 
estações de tratamento de água, porém os cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium 

costumam resistir a esse procedimento, sendo necessárias outras estratégias para minimizar os 
riscos de infecção humana por estes protozoários (Brasil, 2010; Fragonesi et al., 2012). 

A portaria 2914 estabelece que quando a média aritmética da concentração de oocistos de 
Cryptosporidium spp. for maior ou igual a 3,0 oocistos/L no(s) pontos(s) de captação de água, 
fica recomendada a obtenção de efluente em filtração rápida com valor de turbidez menor ou 
igual a 0,3 uT em 95% (noventa e cinco por cento) das amostras mensais ou uso de processo 
de desinfecção que comprovadamente alcance a mesma eficiência de remoção de oocistos 
desse protozoário  

Cabe ressaltar, entretanto, que não existem valores claramente estipulados para a 
quantidade de cistos de Giardia, e, além disso, devido à resistência dos protozoários ao 
tratamento químico de água convencional, a ausência de E. coli não necessariamente anula a 
possibilidade de presença de Cryptosporidium, assim como a ausência deste não anula a 
possibilidade de encontro de Giardia duodenalis, inclusive porque Giardia apresenta uma 
maior ocorrência quando comparada ao Cryptosporidium, tornando mais provável a 
contaminação de água (Fragonesi et al., 2012). 

No presente trabalho observou-se que algumas velas avaliadas permitiram a passagem de 
pequenas quantidades de cistos de G. duodenalis, chegando a quantidade máxima de 3 cistos. 
Essa quantidade não seria preocupante se for levado em consideração resultados de diversos 
estudos que avaliaram a presença de protozoários em amostras de água obtidas nas ETAs, 
após terem sido submetidas a tratamento convencional (Robertson et al., 2006; Marques et al., 
2005; Lechevallier e Norton, 1995). Normalmente tais estudos expõem resultados de 
avaliação com ausência ou baixas quantidades de cistos, que possivelmente seriam 
completamente eliminadas após filtração utilizando qualquer das velas avaliadas, 
independente de porosidade ou uso de carvão ativado, porém acreditamos que populações 
carentes ou que não têm acesso ao tratamento convencional estão mais susceptíveis a 
infecção, mormente por necessitarem de outras fontes de aquisição de água para consumo 
humano, como, por exemplo, poços artesianos e minas (Yao et al., 2015; Amaral et al., 2003). 

Diversos trabalhos já avaliaram a contaminação de águas de poço artesiano e minas, e 
demonstraram presença quantidade apreciáveis de cistos de G. duodenalis. Sabe-se que a 
quantidade mínima de G. duodenalis necessária para causar infecção é de 10 a 100 cistos 
(dose infectante) e, sendo assim, em altos níveis de contaminação de água, dependendo do 
tipo de vela avaliada, esta quantidade pode chegar a ser ingerida por um indivíduo, vindo a se 
tornar infectado (Rendtorff, 1954; Neves 2000). 

Tabela 2. Média de retenção (%) de cisto de G. 
duodenalis para todos os filtros de acordo com a 
porosidade e categoria. 

Porosidade 
Categoria com 

carvão 
Categoria 

sem carvão 

0,5-1,0 µm 100,0 100,0 

5–15 µm 100,0 98,9 
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Por fim, conforme mencionado anteriormente, o tempo de vida útil de uma vela é de seis 
meses, mas a população, de um modo geral, pode vir a não efetuar a substituição da vela no 
tempo preconizado e, além disso, muitos indivíduos costumam desenvolver hábitos 
inadequados ao manipularem velas, substituindo o procedimento correto, que é a troca por 
vela nova, pela higienização manual da vela antiga, aumentando a dimensão dos poros e 
prejudicando ou inativando o processo de filtração. 

Os resultados obtidos no presente estudo e as evidências supracitadas permitem inferir a 
necessidade do delineamento de novas pesquisas, que avaliem a eficácia das velas partindo de 
amostras de água contaminadas com uma quantidade maior de cistos de G. duodenalis e traz a 
tona a necessidade do desenvolvimento de campanhas para orientar a população, 
particularmente aquelas desprovidas de acesso ao tratamento convencional de água, no 
sentido de primarem pelo uso correto dos filtros de vela, prezando pela substituição periódica 
da mesma em detrimento a procedimentos inadequados de limpeza. 

4. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que todas as marcas de vela filtrante 
que foram avaliadas no presente trabalho demonstraram-se satisfatórias para a remoção de 
cistos de Giardia duodenalis. 
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