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RESUMO 

Os tratamentos de efluentes mais empregados no mundo são os biológicos, que apresentam 

como elemento principal os micro-organismos fazendo a remoção da matéria orgânica e 

outros compostos, para isso diversas tipologias são empregadas, dentre elas, a mais utilizada 

mundialmente é a de lodos ativados. Neste tipo de tratamento a presença de bactérias e 

protozoários é expressiva, e a de micrometazoários ocorre em menor escala. As interações 

entre esses micro-organismos pode comprometer o processo de tratamento ou otimizá-lo, 

desta forma, o objetivo do presente trabalho foi compreender a composição da microbiota 

(arqueias, bactérias) avaliando a estrutura da comunidade microbiana envolvida no ciclo do 

nitrogênio (bactérias oxidadoras de amônia - BOA/bactérias oxidadoras de nitrito - BON) e da 

microfauna (protozoários e micrometazoários) de um sistema de lodos ativados e sua 

dinâmica dentro do reator quando submetido à diferentes idades do lodo. Alguns grupos de 

procariotos foram identificados e quantificados usando a técnica de Hibridização in situ 

Fluorescente (FISH) e a identificação e quantificação da microfauna foi realizada in vivo e em 

câmara de Sedgwick-Rafter, respectivamente. O experimento consistiu na diminuição da 

idade do lodo sob condições controladas de entrada e saída, num reator de bancada operado 

com efluente sintético. Os principais resultados obtidos foram: nos regimes com idades do 

lodo baixas houve redução na abundância dos procariotos e da microfauna; arqueias 

constituem pequena parcela (0.33-4.9%) dos procariotos presentes no lodo ativado; 

diminuição da percentagem de bactérias nitrificantes em idades do lodo menores ou iguais a 

quatro dias; ciliados encontrados estiveram presentes em valores altos de densidade durante 

todo o processo de tratamento, indicando uma boa depuração do sistema; presença das 

tecamebas dos gêneros Arcella e Euglypha indicaram remoção de nitrogênio no reator nas 

idades do lodo em que a taxa de remoção de nitrogênio amoniacal apresentou seus valores 

máximos; houve diminuição da riqueza de espécies da microfauna visto diminuição da idade 

do lodo. Estudos com variação da idade do lodo em sistema de lodo ativado, com vistas ao 

entendimento da microbiologia são raros na literatura, devido a isto o presente trabalho se 

apresenta como o inicio de uma vertente para aprimoramento de sistemas convencionais de 

tratamento de efluentes e futura aplicação em processos de transição de tratamentos por lodos 

ativados para sistemas mais compactos e eficientes. 

 

Palavras-chave: Archaea, Eubacteria, microfauna, biomassa suspensa, lodo ativado. 



vii 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 - Diagrama de sólidos em efluentes domésticos. ...................................................... 15 

Figura 2 - Tratamento por lodos ativados convencional. ........................................................ 22 

Figura 3 - Predominância de micro-organismos no tratamento aeróbio de efluentes (VON 

SPERLING, 2011). ................................................................................................................... 25 

Figura 4 - Curva de crescimento bacteriano (VON SPERLING, 2011). ................................ 27 

Figura 5 - Floco biológico (VON SPERLING, 2011). ............................................................ 28 

Figura 6 - Gráfico monolog da densidade de bactérias e arqueias durante a redução gradual 

da idade do lodo. ....................................................................................................................... 39 

Figura 7 - Proporção de Arqueias e Bactérias no lodo ativado submetido à redução gradual da 

idade do lodo. ........................................................................................................................... 39 

Figura 8 – Gráfico monolog de Arqueias totais e Arqueias metanogênicas durante redução da 

idade do lodo. ........................................................................................................................... 40 

Figura 9 – Gráfico monolog de bactérias totais, BOA, BON na redução gradual da idade do 

lodo. .......................................................................................................................................... 41 

Figura 10 – Relação de proporção entre bactérias totais, BOA e BON durante redução 

gradual da idade do lodo. .......................................................................................................... 41 

Figura 11 - Gráfico monolog de densidade da microfauna presente no sistema de lodo ativado 

de bancada com redução gradual da idade do lodo. ................................................................. 42 

Figura 12 - Gráfico monolog dos grupos de micro-organismos componentes da microfauna 

do lodo ativado de um sistema de bancada submetido à redução gradual da idade do lodo. ... 43 

Figura 13 (A-I) – Fotomicrografias in vivo da microfauna presente em lodo ativado de um 

reator de bancada, alimentado com efluente sintético, sob redução da idade do lodo. ............ 46 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Relação DQO/DBO5
20

. ......................................................................................... 17 

Quadro 2 – Regimes operacionais realizados de acordo com a idade do lodo, tempo de 

detenção hidráulica e período de operação. .............................................................................. 32 

Quadro 3 – Substâncias utilizadas na composição do efluente sintético e suas respectivas 

concentrações............................................................................................................................ 33 

Quadro 4 - Micronutrientes presentes na composição do efluente sintético e suas respectivas 

concentrações............................................................................................................................ 33 

Quadro 5 - Sondas utiliadas na técnica FISH. ......................................................................... 36 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Classificação para agrupamento da microfauna de um sistema de lodo ativado. .. 30 

Tabela 2 – Micro-organismos indicadores de características de operação do processo de lodos 

ativados. .................................................................................................................................... 31 

Tabela 3 – Presença e abundância relativa de morfotipos encontrados nos cultivos do lodo 

ativado do reator de bancada submetido à redução gradual da idade do lodo.......................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

SUMÁRIO 

 

AGRADECIMENTOS ............................................................................................................ iii 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................... v 

RESUMO .................................................................................................................................. vi 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES .................................................................................................. vii 

LISTA DE QUADROS .......................................................................................................... viii 

LISTA DE TABELAS ........................................................................................................... viii 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 11 

2. REVISÃO DE LITERATURA .......................................................................................... 13 

2.1 Água e esgoto ................................................................................................................. 13 

2.2. Caracterização de efluentes domésticos ..................................................................... 14 

2.2.1. Sólidos ..................................................................................................................... 15 

2.2.2. Indicadores de matéria orgânica ......................................................................... 15 

2.2.2.1. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) .......................................................... 16 

2.2.2.2. Demanda Química de Oxigênio (DQO) .............................................................. 16 

2.2.2.3. Carbono Orgânico Total (COT) .......................................................................... 17 

2.2.3. Nitrogênio ............................................................................................................... 17 

2.2.4. Indicadores de contaminação fecal ...................................................................... 18 

2.3. Tratamento de efluentes domésticos .......................................................................... 19 

2.3.1. Lodos Ativados ...................................................................................................... 21 

2.3.1.1. Histórico ................................................................................................................. 21 

2.3.1.2. Lodos Ativados Convencionais ............................................................................ 22 

2.4. Micro-organismos no tratamento biológico de efluentes domésticos ...................... 23 

2.4.1 Arqueias .................................................................................................................. 25 

2.4.2. Bactérias ................................................................................................................. 26 

2.4.3. Eucariotos (protozoários) ..................................................................................... 29 



x 
 

3. OBJETIVO ......................................................................................................................... 31 

3.1. Objetivo Geral .............................................................................................................. 31 

3.2. Objetivo Específico ...................................................................................................... 31 

4. MATERIAS E MÉTODOS ............................................................................................... 32 

4.1. Experimento ................................................................................................................. 32 

4.2. Procariotos .................................................................................................................... 34 

4.2.1 Quantificação .......................................................................................................... 34 

4.2.1.1. Hibridização in situ Fluorescente (FISH) ........................................................... 34 

4.3 Eucariotos ...................................................................................................................... 37 

4.3.1 Quantificação .......................................................................................................... 37 

4.3.1.1 Câmara de Sedgwick-Rafter ................................................................................. 37 

4.3.2. Identificação ........................................................................................................... 38 

5. RESULTADOS ................................................................................................................... 38 

5.1. Procariotos (Bactérias e Arqueias) ............................................................................. 38 

5.2. Eucariotos (microfauna) .............................................................................................. 42 

5.2.1. Quantificação ......................................................................................................... 42 

5.2.2. Identificação ........................................................................................................... 43 

6. DISCUSSÃO ....................................................................................................................... 49 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 53 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 54 

APÊNDICE A – QUADRO DE MÉDIA E DESVIO PADRÃO DE SONDAS PARA 

FISH E DE GRANDES GRUPOS DE EUCARIOTOS EM SISTEMA DE LODO 

ATIVADO. .............................................................................................................................. 59 



11 
 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - 

SNIS (2016), 44,9% dos esgotos gerados são tratados, ou seja, cerca de 50% são direcionados 

de forma irregular e sem qualquer tratamento para rios e córregos, contaminando os mesmos e 

deixando-os em condições inadequadas para a comunidade biológica dependente.  

Os tratamentos mais empregados no mundo são os biológicos, que apresentam como 

elemento principal os micro-organismos fazendo a remoção da matéria orgânica e outros 

compostos, para isso diversos tipos de tratamentos podem ser empregados, como por 

exemplo, soluções individuais (tanque séptico), lodos ativados, filtros biológicos, reatores 

anaeróbios, lagoas de estabilização, entre outros (METCALF & EDDY, 2003). 

Os tratamentos convencionais têm apresentado resultados satisfatórios em termos de 

remoção de matéria orgânica e nutrientes, contudo, a busca por sistemas otimizados é 

constante, visto que com avanço da tecnologia busca-se atender às crescentes exigências de 

efluentes tratados e à remoção dos chamados “poluentes emergentes”, o uso de processos 

químicos e físicos para melhores resultados é requisito em estações de tratamento de efluentes 

modernas. Um determinado processo como o de lodos ativados, pode ser aprimorado, mas 

devido à sua consolidação no mercado, a ocorrência de aprimoramentos deve ocorrer de 

forma gradual. Alguns exemplos destes sistemas que vêm sendo implementados de modo 

incremental são o MBBR (reator de leito móvel com biofilme), o MBR (biorreatores com 

membranas), Granulação Aeróbia (lodo granular aeróbio), novos processos de remoção de 

nitrogênio (Anammox, NOx), entretanto, só o tempo poderá confirmar sua consistência e sua 

extensão no cenário dos tratamentos de efluentes (DEZOTTI et al., 2011). 

Os organismos presentes no esgoto variam de acordo com o processo de tratamento. 

Em tratamentos biológicos aeróbios há formação de flocos biológicos que são constituídos 

por fungos, bactérias, protozoários e micrometazoários, com papel importante na remoção de 

DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigênio),  na floculação e na remoção de nutrientes.  

Dentre eles, as bactérias são as principais responsáveis por estes processos; entretanto, 

componentes da microfauna realizam a manutenção da comunidade microbiana, visando um 

ambiente equilibrado. Por serem sensíveis a alterações no processo, a composição da 

microfauna presente no lodo nos dá um informativo da eficiência do tratamento (BENTO et 

al., 2005). 
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Compostos nitrogenados, se em excesso, podem acarretar uma série de consequências 

negativas para o meio ambiente, como por exemplo, eutrofização de corpos hídricos, 

toxicidade aos organismos, síndromes na população de recém-nascidos. No entanto, as 

transformações destes compostos ocorrem de forma natural e fazem parte do ciclo do 

nitrogênio; a amônia é convertida a nitrito, em seguida a nitrato, e, posteriormente a 

nitrogênio gasoso através das etapas de nitrificação e desnitrificação, respectivamente 

(SANTOS, 2016). Estes processos são realizados por bactérias nitrificantes, e estudos 

recentes comprovam a presença de arqueias do Filo Thaumarchaeota realizando a oxidação de 

nitrogênio amoniacal a nitrito, sob condições aeróbias (SILVA, 2015). Pouco se sabe sobre 

Archaea em lodos ativados, contudo, segundo Fredriksson (2012) elas constituem uma 

pequena, mas constante e integral, parte deste processo e, portanto, estudos futuros sobre este 

domínio e suas interações no lodo podem ser úteis para compreensão global do sistema de 

lodos ativados. 

Informações sobre a ecologia microbiana em sistemas de tratamento de águas 

residuais têm sido raras, pois na grande maioria das vezes o interesse maior está no 

atendimento à legislação, nos requisitos básicos de remoção de poluentes e patógenos. 

Entretanto, para os chamados “poluentes emergentes” o conhecimento da dinâmica de 

populações dentro de reatores é de fundamental importância, inclusive para uma correta 

operação e manutenção destas unidades de tratamento, estudos envolvendo as relações entre 

procariotos e eucariotos com análises físico-químicas se fazem de grande auxílio (BASSIN et 

al., 2011). 

Desta forma, realizou-se no presente trabalho análise da composição e dinâmica da 

microbiota (bactérias e arqueias) e da microfauna (protozoários e micrometazoários) ao longo 

de uma redução gradual da idade do lodo em processo de lodos ativados. Para isso, foi 

realizada a técnica molecular de Hibridização in situ Fluorescente (FISH) na identificação e 

quantificação de procariotos, e, para os eucariotos, foi realizada técnica de quantificação em 

câmara de Sedgwick-Rafter e análise in vivo para identificação dos mesmos, segundo propõe 

Foissner (2002). As perguntas investigadas neste estudo foram: (a) Arqueias são parte 

constituinte de tratamentos biológicos de efluentes?; (b) Qual a dinâmica da proporção de 

bactérias oxidadoras de amônia (BOA) em relação às oxidadoras de nitrito (BON) visto a 

diminuição da idade do lodo?; (c) Há redução na riqueza de espécies e abundância da 

microfauna (tecamebas, ciliados e micrometazoários) conforme diminuição da idade do lodo? 



13 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Água e esgoto 

A história revela ao longo dos anos a importância da água na condição da vida. 

Homens do passado buscavam locais para viverem perto de rios e lagos, após a era nômade as 

comunidades recém criadas se formavam no entorno de regiões providas de recursos hídricos, 

utilizavam a água para plantar, beber, se limpar, criar animais, dentre outras funções (BRUNI, 

1993). 

Biologicamente, não existe vida sem água. Os homens, os animais e as plantas 

necessitam da mesma para sobreviverem, por exemplo, o corpo humano é constituído de 65% 

de água, aproximadamente (BRUNI, 1993). Estando distribuída de forma desuniforme pelo 

planeta e sendo regida por seu ciclo, pode apresentar-se em três formas distintas: sólida, 

líquida e gasosa. Na forma sólida se encontra principalmente nas geleiras, cerca de 2,2% da 

água total; na forma líquida se encontra como água do mar, cerca de 97,0% da água total, e 

água doce (subterrânea e superficial), cerca de 0,8% da água total; na forma gasosa não é 

contabilizada (VON SPERLING, 2014). 

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) no Brasil, a água é utilizada para 

diversos fins como, irrigação, abastecimento, fins industriais, geração de energia, mineração, 

agricultura, navegação, turismo e lazer. Nesse sentido, cada uso está ligado a uma 

determinada quantidade e qualidade, com possíveis alterações nas condições naturais das 

águas subterrâneas e superficiais. Dessa forma, foi necessário a criação de uma lei para 

atender a demanda de todos os setores, a Lei nº 9.433, de 08 de Janeiro de 1997 (BRASIL, 

1997) que dista sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Em seus fundamentos 

estabelece que a água é um bem de domínio público, é um recurso natural limitado e dotado 

de valor econômico, em situações de escassez o uso prioritário é o consumo humano e a 

dessedentação de animais, a gestão deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 

O Brasil, país de extensas fronteiras, rico em recursos naturais, com diversidade de 

povos, raças e culturas, porém ainda um país novo no cenário mundial, que não sofreu com 

guerras, ataques e destruições, apresenta um atraso em pesquisas no âmbito da saúde e 

saneamento, se comparado com países de primeiro mundo. Em 1854 um surto de cólera 

assolava a população de Londres, Inglaterra, um pesquisador chamado John Snow, estudando 

esta doença pôde associar a sua causa a micro-organismos presentes na água de 
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abastecimento. A relação saneamento-saúde começou a ter mais importância e pesquisas nesta 

área foram se desenvolvendo cada vez mais, até os dias de hoje onde a principal preocupação 

é gastar menos, com menor área utilizada, tratando mais a água e o esgoto, ou seja, busca-se 

uma otimização dos processos de tratamento (LIBÂNIO et al., 2000). 

O saneamento básico é fundamental para a qualidade de vida da população, evita a 

contaminação dos recursos hídricos, a poluição visual, a proliferação de doenças, e assim 

diminui índices importantes para o país como a mortalidade infantil (IBGE, 2008). “{...} 

doenças relacionadas ao saneamento básico foram responsáveis, em média, por 13.449 óbitos 

por ano ao longo do período de 2001 a 2009, 1,31% dos óbitos ocorridos no período. {...} 

Todos esses agravados levaram a uma despesa total de 2,141 bilhões de reais no período de 

2001 a 2009, ou seja, 2,84% do gasto total do SUS com consultas médias e internações 

hospitalares.” (TEIXEIRA et al., 2014).  

De acordo com o IBGE (2008) os municípios com rede coletora de esgoto em 2000 

eram 6,7% menor que em 2008, ou seja, 192 cidades passaram a usufruir deste direito ao 

longo desses anos. Porém a situação ainda é preocupante, 2.495 municípios somando um total 

de 34,8 milhões de pessoas, cerca de 18% da população não tem rede coletora de esgoto, 

estando mais expostos ao risco de contrair doenças. 

Com o aumento da conscientização ambiental sobre este assunto, o Brasil vem 

evoluindo de forma tímida ao longo dos anos, conforme pesquisa realizada pelo Instituto 

Trata Brasil e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

(CEBDS), num ranking de 200 países, realizado em 2011, o país se encontrava na 112ª 

posição. Assim, há uma necessidade de aprimorar os métodos de tratamento de efluentes, 

devido ao fato da grande quantidade de geração dos mesmos e sua complexidade. Apesar da 

grande variedade de tratamentos de efluentes hoje em estudo, os tratamentos biológicos ainda 

são considerados os mais econômicos e viáveis para remoção de poluentes (AHN, 2006). 

 

2.2. Caracterização de efluentes domésticos 

São compostos majoritariamente por água, uma pequena fração é composta por sólidos 

e micro-organismos e devido a ela é que se necessita um tratamento adequado. Essa pequena 

fração é oriunda do uso da água, como por exemplo, na descarga de um vaso sanitário, na 

lavagem de piso, na pia do banheiro, no chuveiro para banho, entre outros. Para que se 
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determine então um tratamento adequado a esse efluente é necessário conhecer um pouco 

sobre o mesmo, e para isso estabeleceram-se parâmetros físicos, químicos e biológicos. Os 

mais importantes no esgoto doméstico são os sólidos, os indicadores de matéria orgânica, 

nitrogênio e indicadores de contaminação fecal (VON SPERLING, 2014). 

2.2.1. Sólidos 

Os sólidos são compostos por quase todos os contaminantes da água com exceção dos 

gases dissolvidos, podem ser classificados de acordo com seu tamanho (em suspensão e 

dissolvidos), características químicas (voláteis e fixos) e sedimentabilidade (em suspensão 

sedimentáveis e não sedimentáveis), conforme diagrama da figura 1. (VON SPERLING, 

2014). 

 

Figura 1 - Diagrama de sólidos em efluentes domésticos. 

São de expressiva importância, apesar de constituírem cerca de 0,08% dos esgotos (o 

restante, 99,2%, é composto por água), possuem etapas de tratamento específicas para este 

parâmetro e dão indicativo sobre o lodo dos esgotos (JORDÃO & PESSOA, 2011). 

 

2.2.2. Indicadores de matéria orgânica 

Cerca de 70% dos sólidos nos esgotos são de matéria orgânica, sendo eles divididos 

em proteínas, carboidratos, gorduras e óleos, uréia, surfactantes, fenóis, entre outros. As 

proteínas contêm carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio e algumas vezes enxofre, ferro e 

fósforo, sendo o enxofre fornecido pelas proteínas o causador da formação do gás sulfídrico e 

assim do cheiro desagradável gerado nas ETE’s. Os carboidratos são os primeiros a serem 
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assimilados pelas bactérias e são constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio. As gorduras 

e óleos são provenientes de usos domésticos como manteiga, óleo de cozinha, carnes, entre 

outros; e são altamente indesejáveis nas ETE’s por aderirem às tubulações e causarem 

entupimentos, por formarem escuma em decantadores e atrapalharem o processo de 

tratamento e por interferirem na ação biológica do tratamento comprometendo o mesmo 

(JORDÃO & PESSOA, 2011). 

Segundo Von Sperling (2014) os métodos de determinação da matéria orgânica podem 

ser diretos através da medição do carbono orgânico (Carbono Orgânico Total) ou indiretos 

através da medição do consumo de oxigênio (Demanda Bioquímica de Oxigênio, Demanda 

Última de Oxigênio e Demanda Química de Oxigênio). 

2.2.2.1. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A DBO é a quantidade de oxigênio dissolvido necessário para estabilizar a matéria 

orgânica biodegradável. O esgoto apresenta uma característica heterogênea, por isso se faz 

necessária a determinação indireta da matéria orgânica e sua oxidação ocorre como 

representado pela equação 1 (VON SPERLING, 2014). 

       𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎  𝐶𝑂𝐻𝑁𝑆 +  𝑂2 + 𝑏𝑎𝑐𝑡é𝑟𝑖𝑎𝑠 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝑁𝐻3 + 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎                                                                                                                                

Para padronizar os testes, convencionou-se realizar a análise no 5º dia a uma 

temperatura de 20°C (DBO5
20

). Como o processo é demorado, cerca de 20 dias até a 

estabilização total da matéria orgânica, determinou-se que a análise no 20º dia seria 

considerada a DBO última (DBOu).  

 

2.2.2.2. Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A DQO é a quantidade de oxigênio dissolvido necessário para oxidação química da 

matéria orgânica, obtida através de um forte oxidante em meio ácido. O teste demora de 2 a 3 

horas para ser realizado, porém oxida tanto a fração biodegradável quanto a inerte, dando um 

indicativo superestimado do consumo de oxigênio no tratamento biológico dos esgotos (VON 

SPERLING, 2014). 

Uma relação DQO/DBO pode ser utilizada como indicativo da biodegradabilidade dos 

despejos, auxiliando na escolha do tratamento a ser empregado, o quadro 1 apresenta valores 

de referência (VON SPERLING, 2014). 



17 
 

Quadro 1 - Relação DQO/DBO5
20

. 

Relação DQO/DBO5
20

 baixa < 2,5 (fração biodegradável elevada) 

Relação DQO/DBO5
20

 intermediária 2,5 < DQO/DBO5
20 

< 4 

Relação DQO/DBO5
20

 elevada > 4 (fração inerte elevada) 

Fonte: Von Sperling (2014). 

2.2.2.3. Carbono Orgânico Total (COT) 

O COT é mensurado diretamente através de instrumentos que aferem o carbono 

liberado na forma de CO2. Para que somente o carbono orgânico seja lido é importante que 

todo carbono inorgânico seja eliminado antes da análise ou que seja feita uma correção nos 

cálculos. O processo de determinação da matéria orgânica por COT é usada em estudos que 

exigem uma análise mais aprofundada, devido aos custos mais elevados desta técnica (VON 

SPERLING, 2014). 

2.2.3. Nitrogênio 

O nitrogênio é de extrema importância no tratamento de esgotos pela diversidade de 

funções atribuídas a ele, é indispensável para o crescimento dos micro-organismos 

responsáveis pelo tratamento, consome oxigênio no processo de nitrificação e no processo de 

desnitrificação libera nitrogênio gasoso (N2) comprometendo a sedimentabilidade das 

partículas sólidas (VON SPERLING, 2014). 

Nos esgotos, está presente nas formas de nitrogênio orgânico (N-orgânico), nitrogênio 

amoniacal (íon amônio - NH4
+
, amônia – NH3), nitrito (N-NO2) e nitrato (N-NO3). Sendo que 

o nitrogênio amoniacal pode ser encontrado tanto na forma de amônia (N-NH3) como de íon 

amônio (N-NH4
+
) (METCALF & EDDY, 2003). 

Na remoção destes compostos de nitrogênio, há várias etapas, a primeira é a 

amonificação, em que o nitrogênio orgânico (N-orgânico) é transformado em nitrogênio 

amoniacal (N-NH3, N-NH4
+
) através de reações bioquímicas catalisadas por enzimas, 

envolvendo atividade endógena dos micro-organismos; estas reações além de formarem a 

amônia geram hidroxila (OH), que contribuirá para a etapa seguinte de nitrificação no 

controle do pH, visto que esta última tende a consumir alcalinidade (METCALF & EDDY, 

2003). 
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A nitrificação é dividida em duas fases, e ocorre através, principalmente, de bactérias, 

entretanto estudos recentes incluíram as arqueias nesta atividade. São dois os principais 

grupos de bactérias responsáveis, as bactérias oxidadoras de amônia (BOA) e as bactérias 

oxidadoras de nitrito (BON), sendo os gêneros mais comuns o Nitrosomonas e o Nitrobacter, 

respectivamente. A primeira fase, nitritação, é a conversão da amônia a nitrito que ocorre em 

dos momentos, primeiramente no interior da membrana citoplasmática a amônia é convertida 

a hidroxilamina (NH2OH) por ação da enzima amônia mono-oxigenase, em seguida a 

hiroxilamina é convertida a nitrito no periplasma por meio da enzima hidroxilamina 

oxidoredutase. A segunda fase, nitratação, é a conversão do nitrito em nitrato através da ação 

da enzima nitrito oxidoredutase (COLLIVER & STEPHENSON, 2000). 

As bactérias responsáveis por esses processos são autótrofas, ou seja, utilizam o 

dióxido de carbono (CO2) produzido pelas bactérias heterotróficas na decomposição da 

matéria orgânica como fonte de energia. Os sistemas biológicos de tratamento que envolvem 

a nitrificação demandam maior quantidade de oxigênio, porque o oxigênio dissolvido é 

utilizado pelos organismos heterótrofos na degradação da matéria carbonácea e pelos 

autótrofos na nitrificação. Estes últimos apresentam crescimento lento e em comparação com 

as bactérias heterotróficas dentro do sistema estão em menores proporções, competindo assim, 

pelo oxigênio disponível (VON SPERLING, 2011). 

2.2.4. Indicadores de contaminação fecal 

São organismos predominantemente não patogênicos que dão uma indicação de 

contaminação da água por fezes humanas ou animais e consequentemente sua potencialidade 

de transmitir doenças. Para o tratamento de esgoto estes organismos são utilizados para obter 

a eficiência de remoção de patógenos. Os organismos mais utilizados para este fim são as 

bactérias do grupo coliforme, por motivos de se apresentarem em grande quantidade nas fezes 

humanas, por serem mais resistentes que as bactérias patogênicas intestinais, por terem o 

mesmo mecanismo de remoção de bactérias patogênicas e pelos métodos de detecção dos 

coliformes serem rápidos e econômicos. Podem ser divididos em coliformes totais (CT), 

coliformes fecais (CF) ou termotolerantes e Escherichia coli (EC) (VON SPERLING, 2014). 
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2.3. Tratamento de efluentes domésticos 

O tratamento de efluentes domésticos é dividido em níveis (preliminar, primário, 

secundário e terciário), processos (físicos, químicos e biológicos) e sistemas (lagoas de 

estabilização, disposição no solo, wetlands, reatores e filtros anaeróbios, lodos ativados). De 

acordo com a qualidade final pretendida ou à adequação à legislação vigente pode-se 

determinar o tratamento mais adequado (VON SPERLING, 2014). É importante destacar que 

não existe um tratamento melhor ou pior que o outro, mas sim um tratamento mais adequado 

a determinada situação. Por motivos econômicos tenta-se fazer o estritamente necessário em 

termos de tratamento.  

Com mecanismos de remoção de ordem física, o tratamento preliminar é composto 

basicamente por unidades de remoção de sólidos grosseiros, como grades e peneiras; unidades 

de remoção de areia, como desarenadores; unidades de medição da vazão, como calhas de 

dimensões padronizadas, vertedores e tubulações fechadas. Como principais finalidades para 

remoção de sólidos grosseiros estão a proteção aos dispositivos de transporte dos esgotos 

(bombas e tubulações), proteção das unidades de tratamento subsequentes e proteção dos 

corpos receptores; como finalidade para remoção de areia estão eliminar ou reduzir a 

obstrução de tubulações, tanques e orifícios, evitar abrasão nos equipamentos e tubulações. 

Em alguns casos pode-se utilizar um tanque de equalização após o tratamento preliminar, 

porém em efluentes domésticos esta prática não é muito comum (VON SPERLING, 2014). 

O tratamento primário é destinado à remoção de sólidos em suspensão sedimentáveis 

que podem ser removidos em unidades de sedimentação. Após a passagem do esgoto pelo 

tratamento preliminar ele ainda contém sólidos que não puderam ser retidos pelos processos 

antecedentes, dessa forma se faz necessário uma unidade específica para sua remoção. Uma 

parte dos sólidos em suspensão é representada pela matéria orgânica, assim, sua remoção 

implica na redução da carga de DBO para o tratamento secundário, que normalmente é mais 

custoso. A sedimentação pode ocorrer de quatro formas distintas: discreta, floculenta, zonal e 

compressão. Nesse sentido, o tratamento primário consiste de um tanque de decantação 

(circular ou retangular) em que o esgoto flui de forma lenta através do mesmo. Os sólidos em 

suspensão, possuindo uma densidade maior que o líquido sedimentam para o fundo destas 

unidades e são removidos por meio de tubulações ou raspadores mecânicos. Os óleos e graxas 

realizam o processo inverso, por terem uma densidade menor que o líquido flutuam na 

superfície do decantador e são removidos por meio de coletores. Há uma variação deste tipo 
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de tratamento chamado tratamento primário avançado que consiste na mesma unidade de 

decantação, porém são utilizados coagulantes para acelerar e aumentar o processo de 

sedimentação dos sólidos em suspensão. Na busca da otimização dos tratamentos de efluentes 

o tratamento primário vem perdendo espaço para reatores anaeróbios, que removem cerca de 

35% mais carga de DBO (VON SPERLING, 2014).  

O tratamento secundário realiza de forma mais rápida e controlada o que naturalmente 

ocorre em corpos receptores através da autodepuração. O objetivo é a remoção da matéria 

orgânica, principal poluente em sistemas hídricos por consumir oxigênio na sua degradação e 

ocasionar a mortandade de animais, proliferação de algas e desequilíbrio ambiental. São 

descritas duas formas de matéria orgânica, dissolvida e em suspensão; a primeira não é 

removida por processos físicos ou de sedimentação como descrito nas etapas anteriores e é 

conhecida como DBO solúvel, a segunda é em grande parte removida no tratamento primário, 

porém os sólidos de densidade menor que tem uma sedimentabilidade mais lenta seguem para 

o tratamento secundário. É nesta etapa do tratamento, conhecida como etapa biológica, que 

bactérias, protozoários, fungos, algas e vermes realizam a decomposição através de reações 

bioquímicas. Para realizar este processo é necessário que estes micro-organismos estejam em 

contato com o material orgânico presente no esgoto que servirá como alimento para os 

mesmos. É importante ressaltar que o tratamento preliminar está incluído no tratamento 

secundário, porém o tratamento primário não necessariamente estará. Quando o assunto é 

tratamento secundário existem diversos métodos utilizados como, por exemplo, lagoas de 

estabilização e variantes, processos de disposição no solo, sistemas alagados construídos 

conhecidos pela nomenclatura em inglês wetlands, sistemas anaeróbios, lodos ativados e 

variantes, reatores aeróbios com biofilmes (VON SPERLING, 2014).   

Alguns conceitos são importantes serem abordados, como por exemplo, tempo de 

detenção hidráulica (TDH), idade do lodo e sedimentabilidade. 

 Tempo de detenção hidráulica (TDH): é a razão entre o volume de líquido no sistema 

e o volume de líquido retirado do sistema por unidade de tempo, ou seja, é o tempo 

que os despejos líquidos permanecem no sistema (VON SPERLING, 2011).   

 Idade do lodo: é o tempo que biomassa permanece no sistema. Este tempo deve ser 

suficiente para que ocorra a degradação da matéria orgânica pelos micro-organismos 

responsáveis. Se o tempo for maior que o necessário pode causar uma concentração 
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alta de material biológico, se for menor pode comprometer a eficiência do tratamento 

(AMORIM et al., 2014). 

2.3.1. Lodos Ativados 

Segundo Jordão & Pessoa (2011) lodo ativado é o floco produzido por bactérias ou 

outros organismos num esgoto bruto ou decantado na presença de oxigênio dissolvido com 

retorno de outros flocos previamente formados.  

2.3.1.1. Histórico 

Estudos no século XIX e início do XX sobre tratamento biológico estavam apenas 

iniciando, sendo o foco principal sobre processos de filtração. Na Inglaterra os estudos iam 

além, acreditava-se que a presença de oxigênio acelerava a oxidação dos contaminantes 

presentes nos esgotos. Em 1913 e 1914, em reuniões técnicas foi apresentado o conceito de 

um processo novo, chamado de “lodos ativados” que prometia efluentes límpidos, sem odor e 

de alta qualidade. Pesquisadores pioneiros neste ramo foram o Dr. Angres Smith, na 

Inglaterra em 1882, Dr. Gilbert John Fowler, Inglaterra em 1897 e experimentos norte 

americanos na Estação Experimental de Lawrence, de Clark e Gauge, em 1912. Fowler 

decidiu usar a biomassa suspensa após uma visita à Estação Experimental norte americana em 

1912 e em 1913 ele publica resultados favoráveis deste novo sistema sem a recirculação. Em 

1914 dois discípulos de Fowler, Andern e Lockett, divulgam que o “humos” sólido resultante 

da decantação não deveria ser jogado fora e sim preservado. Em 1914 a primeira estação foi 

instalada em Salford, na Inglaterra, tratando 300 m³/d, a partir deste momento outras tantas 

foram instaladas, confirmando o sucesso do processo (JORDÃO & PESSOA, 2011). 

Em nível mundial é um dos sistemas mais utilizados por necessitar de baixos 

requisitos de área e gerar efluentes de elevada qualidade. Há uma grande diversidade de 

variações deste sistema, devido a isto, as principais são divididas em categorias de acordo 

com: idade do lodo (sistemas de carga convencional e de baixa carga), fluxo (contínuo e 

intermitente) e objetivos do tratamento (DBO, nitrogênio e/ou fósforo) (VON SPERLING, 

2014). 
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2.3.1.2. Lodos Ativados Convencionais 

Em comparação com sistemas diferentes, como por exemplo, lagoas, viu-se que na 

etapa de decantação final, ainda haviam bactérias ativas; em outro estudo percebeu-se que 

quanto mais bactérias em contato com o substrato em suspensão maior a assimilação da 

matéria orgânica presente no esgoto bruto. Dessa forma, pensou-se em recircular parte dos 

sólidos do decantador secundário e fazê-los retornar à unidade de aeração. Este é o processo 

de lodo ativado convencional que é composto pelas unidades de aeração (tanque de aeração), 

decantação (decantador secundário), elevatória de recirculação do lodo e retirada do lodo 

biológico excedente, como mostra a figura 2. Para diminuir custos com a aeração o sistema de 

lodo ativado convencional pode contar com o tratamento primário. (VON SPERLING, 2014). 

 

Figura 2 - Tratamento por lodos ativados convencional. Von Sperling (2014). 

No tanque de aeração é essencial a presença de oxigênio dissolvido para os processos 

metabólicos de assimilação da matéria orgânica e nutrientes e pela mistura da biomassa de 

forma uniforme pelo compartimento, dessa forma pode-se obtê-lo de duas formas principais, 

como oxigênio puro ou ar (VON SPERLING, 2014). O oxigênio puro é raramente utilizado 

neste processo por demandar mais unidades para produção e armazenamento do mesmo, por 

ser muito insolúvel em água necessita de equipamentos específicos para dissolução do mesmo 

e por acarretar maiores custos à instalação e operação da estação; a introdução de ar é 

conhecida com o nome de aeração por sistemas convencionais e pode ser classificada segundo 

a forma com que o ar é introduzido nos tanques de aeração, sendo por aeradores mecânicos 

superficiais e aeração por ar difuso (JORDÃO & PESSOA, 2011).  

A aeração por ar difuso ocorre através de dispositivos conhecidos como difusores, que 

podem ser classificados de acordo com o sistema de montagem, material de fabricação e tipos 

de bolhas formadas. O sistema de montagem pode ter difusores fixos (a limpeza só é possível 

com o esvaziamento do tanque) e difusores montados sobre sistemas móveis (a limpeza é feita 
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com a emersão do sistema móvel); o material de fabricação pode ser poroso cerâmico, poroso 

não cerâmico e não poroso; os tipos de bolhas formadas podem ser finas, médias e grossas 

(JORDÃO & PESSOA, 2011). 

Nos sistemas de aeração mecânica superficial, agitadores mecânicos promovem a 

exposição de partículas do líquido à atmosfera, elevando-as a alturas acima do nível da água 

do tanque de aeração através de forte agitação, permitindo a incorporação do ar no meio 

líquido e a transferência de oxigênio. São classificados de acordo com: o sistema de 

montagem, a rotação e eixo de rotação. O sistema de montagem pode ser constituído de 

aeradores fixos (montados na estrutura do tanque de aeração) ou flutuantes (montados sobre 

estrutura de flutuação); a rotação pode ser baixa, de fluxo radial (móveis ou flutuantes) ou 

alta, de fluxo axial (geralmente sobre estrutura flutuante); o eixo de rotação pode ser vertical 

(mais comum) ou horizontal (JORDÃO & PESSOA, 2011). 

O decantador secundário é fundamental no tratamento biológico de esgotos, após a 

assimilação da matéria orgânica o líquido efluente é direcionado para esta unidade, 

responsável pelo processo de sedimentação, recirculação do lodo para o tanque de aeração e 

retirada do lodo excedente. É importante que o processo ocorra de forma relativamente rápida, 

logo após os sólidos sedimentarem, para evitar processos de desnitrificação que ocasionariam 

uma ressuspensão dos sólidos já sedimentados pelo desprendimento de O2 deste processo. 

Assim, pode-se ter dois formatos comumente utilizados, o circular (mais usual) e o retangular 

(JORDÃO & PESSOA, 2011). 

2.4. Micro-organismos no tratamento biológico de efluentes domésticos 

Todos os organismos vivos precisam de energia, carbono e nutrientes para 

desempenhar suas funções de crescimento, reprodução, entre outras. Como fonte de energia 

podem ser fototróficos (energia luminosa) e quimiotróficos (energia de reações químicas). Em 

termos de fonte de carbono podem ser de dois tipos, seres autótrofos (utilizam o gás 

carbônico) e heterótrofos (utilizam a matéria orgânica). Na maioria dos tratamentos de esgoto 

a luz não penetra no líquido em tratamento, sendo assim ocorrem predominantemente os seres 

quimioautótrofos e quimioheterótrofos (VON SPERLING, 2011). 

O metabolismo dos micro-organismos pode ser divido em duas categorias, 

catabolismo e anabolismo; no primeiro são reações de produção de energia nas quais ocorrem 

a degradação do substrato e no segundo são reações de formação de material celular 



24 
 

utilizando a energia liberada pelo catabolismo. Nesse sentido, a decomposição pode ocorrer 

de forma aeróbia, anaeróbia e anóxica (GUIMARÃES & NOUR, 2001). Na forma aeróbia (2) 

o oxigênio molecular (O2) é utilizado como aceptor de elétrons, em condições anóxicas (3) o 

aceptor de eletros é o nitrato (NO3
-
) e em condições anaeróbias o sulfato (SO4

2-
) (4) e o 

dióxido de carbono (CO2) (5) são os aceptores de elétrons, conforme as reações que seguem.  

C6H12O6 + 6 O2 ------> 6 CO2 + 6 H2O                                                                                    (2) 

2 NO3
-
 - N + 2 H

+
 ------> N2 + 2,5 O2 + H2O                                                                           (3) 

CH3COOH + SO4
2-

 + 2 H
+ 

------> H2S + 2 H2O + 2 CO2                                                                                     (4) 

4 H2 + CO2 ------> CH4 + 2 H2O                                                                                              (5) 

Nesse sentido, quando há diversos aceptores de elétrons disponíveis no mesmo meio é 

utilizado o aceptor que produz maior energia, por isso o oxigênio dissolvido é o primeiro a ser 

consumido, em seguida o nitrato e por último os sulfatos e dióxidos de carbono (VON 

SPERLING, 2011). 

Os organismos presentes no esgoto variam de acordo com o processo de tratamento. 

Em tratamentos aeróbios a presença de bactérias e protozoários é expressiva, contando com a 

presença de micrometazoários em menor escala (METCALF & EDDY, 2003). Nesse sentido, 

a figura 3 representa a predominância dos principais micro-organismos presentes no 

tratamento aeróbio, através dela pode-se perceber que na entrada da matéria orgânica no 

reator a presença de bactérias é ainda baixa e podem ser encontradas amebas; devido à grande 

disponibilidade de matéria orgânica o número de bactérias cresce exponencialmente e com 

isso os protozoários flagelados aumentam devido à abundância de alimento; com a matéria 

orgânica decaindo o número de bactérias atinge seu máximo e a presença de protozoários 

ciliados de vida livre dá um indicativo de menor carga orgânica; quando quase já não se 

encontra matéria orgânica a presença de bactérias diminui pela predação de ciliados fixos 

(encontrados em sistemas estáveis) e rotíferos e pela competição ao pouco alimento (VON 

SPERLING, 2011). 
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Figura 3 - Predominância de micro-organismos no tratamento aeróbio de efluentes. Adaptado de Von Sperling 

(2011). 

 

Dessa forma, as observações no microscópio auxiliam no monitoramento de 

informações sobre a condição da população microbiana no processo e consequentemente 

sobre o tratamento (METCALF & EDDY, 2003). 

2.4.1 Arqueias 

O domínio Archaea é formado por organismos extremófilos, que toleram e crescem 

em ambientes extremos. Desenvolvem-se em condições de elevadas ou baixas temperaturas, 

ausência total de oxigênio, condições extremas de pH, podendo dizer que algumas espécies de 

Archaea definem os limites de tolerância biológica nos extremos físicos e químicos da vida na 

Terra (LUCENA, 2008; CARDOSO et al., 2003). Os Filos Crenarchaeota, Euryarchaeota e 

Korarchaeota, que contém, respectivamente, arqueias redutoras de enxofre; grande 

diversidade de organismos, incluindo as espécies metanogênicas; organismos hipertermófilos 

pouco conhecidos (WOESE, 1987), são os mais descritos na literatura, porém há também 

outros Filos como o Nanoarchaeota com organismos pouco conhecidos e não cultivados em 

laboratórios e como o Thaumarchaeota com organismos mesofílicos que desempenham papel 

importante no ciclo do nitrogênio (LUCENA, 2008; SILVA, 2015). 

No saneamento ambiental o emprego de organismos metanogênicos, principalmente 

em tratamentos anaeróbios de efluentes, é amplamente conhecido. As Arqueias são, portanto, 

unicelulares e procarióticas, apresentando uma ampla diversidade metabólica (ABREU, 

2007). 
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Algumas espécies do Filo Thaumarchaeota podem realizar a oxidação de nitrogênio 

amoniacal a nitrito, sob condições aeróbias. São autótrofas, ou seja, utilizam como fonte de 

carbono o CO2 que é produzido durante a degradação aeróbia da matéria orgânica e são 

caracterizadas por possuírem crescimento lento (SILVA, 2015). Segundo Fredriksson (2012) 

pouco se sabe sobre as comunidades de Acrhaeas em lodos ativados e embora presentes, 

parecem ser de menor importância para a remoção de nitrogênio e carbono do que as 

bactérias. No entanto, é possível que as arqueias tenham outras funções como, por exemplo, 

uma relação de simbiose com bactérias e se presentes em lodos ativados, as metanogênicas 

podem contribuir para a estrutura do floco biológico. 

2.4.2. Bactérias 

São os micro-organismos mais importantes no tratamento dos esgotos, responsáveis 

diretamente pela degradação da matéria orgânica. Pertencentes ao reino monera são 

unicelulares procariontes, apresentam tamanho médio de 0,5 a 1,0 µm. Sua reprodução ocorre 

principalmente por fissão binária e sua nutrição através de absorção dos nutrientes pela 

membrana celular (NUVOLARI et al., 2003). No seu interior apresentam uma suspensão 

coloidal de proteínas, carboidratos, entre outras formas complexas de matéria orgânica 

formando assim o citoplasma (METCALF & EDDY, 2003).  

O crescimento bacteriano segue uma curva típica, apresentada na figura 4, pelo fato de 

existirem alguns fatores limitantes. É importante ressaltar que esta curva diz respeito a uma 

única população de bactérias e um tipo único de substrato; situação diferente da que ocorre 

em reatores biológicos, que apresentam uma diversidade de micro-organismos metabolizando 

uma diversidade de compostos. 
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Figura 4 - Curva de crescimento bacteriano. Von Sperling (2011). 

 

A fase de retardo (1) é caracterizada por um período de adaptação das bactérias ao 

substrato fornecido. A fase logarítmica (2) é o período em que ocorre a divisão das bactérias a 

uma taxa constante, fazendo seu número aumentar linearmente, apresentando uma taxa de 

crescimento máxima, e isso ocorre por haver uma grande quantidade de substrato disponível 

no meio. A fase estacionária (3) ocorre quando o substrato presente no meio passa a ficar 

escasso, o que resulta numa taxa de crescimento bacteriano igual à taxa de mortandade. A 

última fase, de declínio ou mortandade (4), apresenta reduzida disponibilidade de substrato, 

causando o evento de respiração endógena, que consiste no fato das bactérias utilizarem de 

seu próprio protoplasma celular como fonte de alimentação e ao morrerem permitem que 

outras células bacterianas utilizem os nutrientes que deixaram no meio (VON SPERLING, 

2011). 

As bactérias heterotróficas são a chave do tratamento biológico, responsáveis pela 

degradação da matéria orgânica desempenham também a função de aglomerarem-se em 

estruturas, como flocos, biofilmes e grânulos. Estes últimos podem ocorrer de forma dispersa, 

ou seja, a biomassa cresce no meio líquido sem nenhuma estrutura de sustentação (flocos), ou 

de forma aderida, ou seja, a biomassa cresce aderida a um meio suporte artificial, natural ou a 

própria biomassa aglomerada (grânulos) formando um biofilme (VON SPERLING, 2011). 
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Nos lodos ativados convencional o crescimento da biomassa ocorre de forma dispersa 

dando origem aos flocos. Estes têm papel fundamental na eficiência do processo de 

tratamento, apresentando uma estrutura heterogênea composta de material orgânico 

adsorvido, células vivas e mortas, material inerte dos esgotos, entre outros. A aeração tem 

influência sobre o tamanho dos flocos o que implica na sua separação do líquido através da 

sedimentação, permitindo que o efluente saia clarificado ao fim do processo de tratamento. Os 

flocos são constituídos não somente de bactérias, mas também de protozoários, fungos, 

nematóides. Essa diversidade proporciona uma característica de biofilme em que exoenzimas 

hidrolisam o material particulado antes da metabolização pelas bactérias e dentro do floco 

ocorre um gradiente de nutrientes e de oxigênio disponível. A formação destes flocos ocorre 

com a presença de bactérias filamentosas que exercem a função de matriz estrutural 

permitindo a aderência das bactérias formadoras de flocos e assim de outros micro-

organismos como mostra a figura 5 (VON SPERLING, 2011). 

 

Figura 5 - Floco biológico. Von Sperling (2011). 

Para o sucesso da operação de uma estação utilizando o processo de flocos é 

necessário um equilíbrio entre as bactérias filamentosas e as formadoras de flocos para se 

obter uma boa sedimentabilidade e adensibilidade do lodo. Caso ocorra predominância das 

bactérias formadoras de floco obtêm-se um floco pouco rígido, pequeno, fraco e a esta 

condição é dado o nome de “pin-point floc”. Quando a predominância for das bactérias 

filamentosas, os filamentos se projetam para fora do floco impedindo que ocorra aderência 

entre eles, ocupando um volume maior, condição conhecida como “sludge bulking” (VON 

SPERLING, 2011). 

Em sistemas MBBR o crescimento da biomassa se dá de forma aderida, 

principalmente em meio suporte artificial para se ter uma área superficial maior e assim 
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otimizar o processo de tratamento. As bactérias se apresentam em condições diferentes em 

três estágios distintos da formação do biofilme, no primeiro estágio as bactérias se encontram 

em crescimento logarítmico, em seguida a taxa de crescimento bacteriano se torna constante e 

logo depois ocorre um decaimento dos organismos para que não ocorra entupimento dos 

meios suporte (VON SPERLING, 2011). 

2.4.3. Eucariotos (protozoários) 

Desde a introdução dos processos de tratamento biológico dos esgotos, sabe-se que os 

protozoários estão presentes, porém apenas recentemente é que a importância desses 

organismos ganhou destaque (MADDONI, 2011). São organismos unicelulares, eucariotas, 

constituídos de pequena massa de protoplasma, sua reprodução ocorre por divisão binária, são 

usualmente maiores que as bactérias e se alimentam das mesmas (VON SPERLING, 2011). 

Ao alimentar-se de bactérias dispersas auxiliam no tratamento do esgoto, uma vez que no 

decantador secundário as bactérias dispersas, não aderidas ao floco biológico, não 

sedimentam e seriam lançadas com o efluente tratado (NUVOLARI et al., 2003). 

Segundo Bento et al. (2005) os protozoários ciliados desempenham papel fundamental 

no tratamento, sendo responsáveis por manter a comunidade bacteriana equilibrada, pela 

remoção de E. coli, redução na DBO5 e formação dos flocos biológicos. Sendo eles muito 

sensíveis às alterações no processo, modificam sua composição de acordo com mudanças nas 

condições físico-químicas e ambientais, dessa forma, revelam um indicativo da eficiência de 

remoção de matéria orgânica, de sólidos suspensos, se há aeração, presença de cargas tóxicas, 

sobrecargas orgânicas e de nitrificação. Assim, alguns autores agrupam a microfauna presente 

no lodo ativado segundo a tabela 1. 
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Tabela 1 – Classificação para agrupamento da microfauna de um sistema de lodo ativado. 

 

    Fonte: Bento (2005). 

 

Como visto nos estudos de Madoni (1994), os ciliados têm papel fundamental no 

processo, são organismos unicelulares, heterotróficos, com tamanho variando de 10 µm a 

4.500 µm e que podem ser encontrados em diversos ambientes, sendo classificados como: de 

vida livre (marinhos, terrestres ou de água doce), comensais ou parasitos (LYNN & 

CORLISS, 1991). Se as condições ambientais como temperatura, pH, oxigênio dissolvido 

forem favoráveis, sua abundância dependerá somente da disponibilidade de alimento; caso as 

condições sejam desfavoráveis podem se apresentar encistados. Na cadeia trófica atuam como 

predadores de bactérias, cianobactérias, algas, fungos, outros ciliados, amebas (DIAS, 2007). 

A identificação e levantamento das espécies de protozoários ciliados em sistemas de 

tratamento biológico do esgoto contribuem para o conhecimento de espécies indicadoras de 

condições operacionais (GOULART, 2013), como indica a tabela 2. 
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Tabela 2 – Micro-organismos indicadores de características de operação do processo de lodos ativados. 

 
                    Fonte: Bento (2005). 
 

3. OBJETIVO 

3.1. Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é realizar estudo de composição e dinâmica de micro-

organismos (arqueias, bactérias, protozoários e micrometazoários) em diferentes idades do 

lodo com efluente sintético em sistema de bancada de lodo ativado. 

3.2. Objetivo Específico 

a) Identificar a presença de arqueias em tratamento por lodos ativados, através da 

técnica FISH (hibridização in situ Fluorescente); 

b) Avaliar a estrutura da comunidade microbiana envolvida no ciclo do nitrogênio 

(BON/BOA) por meio da técnica molecular FISH (hibridização in situ Fluorescente) e 

comparar a densidade destas bactérias ao longo da redução da idade do lodo; 

c) Quantificar a microfauna presente e relacionar a densidade destes micro-

organismos com a dinâmica do sistema; 
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d) Identificar, através de análises in vivo, a microfauna e comparar com estudos sobre 

condições de operação e características do processo de lodos ativados. 

4. MATERIAS E MÉTODOS 

4.1. Experimento 

Com finalidade de compreender o processo de tratamento por lodos ativados, 

utilizando biomassa suspensa, foi utilizado um sistema em escala de bancada (LIMA, 2018). 

Para isso, foi realizada no Laboratório de Controle de Poluição das Águas (COPPE/UFRJ) 

toda a montagem do sistema e sua operação, tal como relatado na apresentação deste TCC. 

Utilizou-se um reator de acrílico com decantador interno, com volume de 1,2 L e 

dimensões de: 32 cm de altura, 15 cm de largura e 5,5 cm de profundidade; composto de uma 

bomba peristáltica e um difusor poroso, responsável por realizar a movimentação da biomassa 

dentro do reator de forma uniforme, além de distribuir de forma homogênea as bolhas de gás 

garantindo uma concentração de oxigênio dissolvido apropriada (> 2 mg/L). A inoculação do 

reator foi realizada com lodo ativado proveniente de uma estação de tratamento de esgoto 

localizada na cidade do Rio de Janeiro (CEDAE, Alegria). A idade do lodo é controlada a 

partir da retirada do excesso do lodo do reator de forma manual (LIMA, 2018). 

Um total de 11 regimes operacionais foi realizado, sendo o primeiro com maior tempo 

para aclimatar o lodo ao efluente sintético, conforme quadro 2. 

Quadro 2 – Regimes operacionais realizados de acordo com a idade do lodo, tempo de detenção hidráulica e 

período de operação. 

Regimes 
Idade do 

lodo (dias) 

Tempo de 

detenção 

hidráulica (h) 

Período de 

operação (dias) 

1 20 12 91 

2 15 12 29 

3 10 12 15 

4 8 12 27 

5 6 12 21 

6 4 12 21 

7 2 12 28 

8 1 12 26 

9 0,8 19 14 

10 0,5 12 21 

11 0,3 8 14 
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O efluente utilizado é sintético, ou seja, preparado em laboratório, com a finalidade de 

manter as condições de entrada sem variações. Sua composição está detalhada no quadro 3 

(LIMA, 2018). 

Quadro 3 – Substâncias utilizadas na composição do efluente sintético e suas respectivas concentrações. 

Substância  Concentração (g/L) 

Cloreto de 

amônio 
0,191 

MgSO4.7H2O 0,010 

KH2PO4 0,022 

K2HPO4 0,028 

NaHCO3 0,570 

Acetato de sódio 0,485 

Peptona de carne 0,192 

 

Como fonte de matéria orgânica de fácil biodegradação está o acetato de sódio e de 

matéria orgânica de mais difícil degradação está a peptona de caseína, da mesma forma que o 

nitrogênio na forma de cloreto de amônio. Os carbonatos foram utilizados como fonte de 

alcalinidade do sistema e o fósforo através do fosfato (LIMA, 2018). 

Alguns micronutrientes foram adicionados na preparação do efluente, sendo eles 

apresentados no quadro 4 (LIMA, 2018). 

Quadro 4 - Micronutrientes presentes na composição do efluente sintético e suas respectivas concentrações. 

Substância  Concentração (mg/L) 

EDTA 50000 

(NH4)6MO7O24 1036 

MnCl2 3220 

ZnSO4 12354 

CaCla2 5540 

CoCl2 880 

CuSO4 1004 

FeSO4 2728 
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4.2. Procariotos  

4.2.1 Quantificação 

4.2.1.1. Hibridização in situ Fluorescente (FISH) 

Segundo Medeiros (2013), a técnica de Hibridização in situ Fluorescente (FISH) é 

uma ferramenta molecular que pode ser aplicada em estudos de detecção, identificação e 

quantificação da microbiota presente na água, solo, esgotos. É uma técnica rápida e simples, 

surgindo como alternativa aos principais métodos de identificação baseados no isolamento por 

meio de cultivos em meio de cultura apropriado. Fundamenta-se na existência de sequências 

conhecidas e específicas do rRNA de um organismo, as quais permitem que se desenhe uma 

sequência complementar à primeira. Esta sequência específica é conhecida como sonda. A 

sonda fluorescente é comumente uma sequência pequena de 15 a 30 nucleotídeos de DNA de 

fita simples, ligada a fluoróforos, que reconhece sequências complementares de rRNA nas 

células previamente fixadas (para estabilizar a morfologia celular e permeabilizar a membrana 

celular para a hidrização) e as hibridiza in situ (combinação de DNA-RNA). Assim, as células 

contendo a sequência desejada irão reter a sonda hibridizada e devido ao grande número de 

ribossomos entre as células ativas, se tornam marcadas fluorescentemente, podendo ser 

acessados por microscopia de fluorescência (BASSIN et al., 2011). 

No Laboratório de Controle de Poluição das Águas (COPPE/UFRJ) fixou-se um 

volume de 15 mL de amostra para centrifugação, com o objetivo de separar a biomassa 

suspensa do líquido, a qual foi então transferida para um eppendorf e ocorreu novamente o 

processo de centrifugação para remoção da água residual. Logo após, a amostra foi lavada três 

vezes com solução de PBS (x1), e foi mantida em refrigeração por um período de uma a três 

horas na presença de 1 mL de paraformaldeído (4x). Em seguida, ocorreu nova lavagem com 

PBS (x1) e adicionou-se etanol 99% em quantidade equivalente a três vezes o volume de 

células. Conservou-se em geladeira até o processamento das amostras fixadas (LIMA, 2018). 

As amostras fixadas foram levadas para o Laboratório de Ecologia e Biologia 

Molecular de Micro-organismos (LEBIOMM) da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde 

foram processadas. 

Foi realizada uma amostra para cada regime operacional, totalizando 11 amostras, 

sendo que cada uma era composta por tréplicas. Sendo assim, o procedimento descrito a 

seguir foi aplicado para cada tréplica. 
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Inicialmente, diluiu-se 0,5 mL de amostra com 5 mL de água destilada. Essa diluição 

foi imersa em gelo e sonicada usando o Vibra Cell VCX130PB (Sonics & Materials, USA), a 

uma amplitude de 90%, três vezes com pulsos de duração de 60 segundos e intervalos de 60 

segundos entre cada pulso, para desprender as bactérias das partículas através de ondas de 

comprimento de onda máximo de 110,7 µm. Em seguida, montou-se as lâminas; cada uma 

continha seis circunferências que foram marcadas com caneta hidrofóbica; colocou-se 30 µL 

de amostra dentro de cada circunferência e levou à estufa a 42ºC por 20 minutos. Logo após a 

retirada da estufa adicionou-se as sondas, na quantidade de 28 µL em cada circunferência; as 

lâminas então foram colocadas dentro das respectivas câmaras de hibridização e levadas à 

estufa a 42°C por aproximadamente 12 horas; passado este tempo, foram retiradas da estufa e 

lavadas com solução tampão de lavagem, em seguida retornaram à estufa por mais 15 minutos 

a 48°C. Adicionou-se DAPI em cada circunferência e deixou corar por 3 min; após coradas 

foram lavadas sutilmente com etanol 80%, esperou-se secar à temperatura ambiente e 

finalizou-se a montagem das lâminas com a adição de Glicerol PBS sobre as mesmas e 

colocação da lamínula. 

As células bacterianas nas lâminas foram observadas em microscópio de 

epifluorescência Olympus BX 60, com a metodologia de quantificação de dez quadrículas 

aleatórias para contagem de células coradas com a sonda específica e com DAPI, para cada 

amostra. Dessa forma, a densidade média e os desvios padrões foram calculados, ressaltando 

que todas as contagens foram corrigidas, através da subtração do valor encontrado por sonda 

pelo obtido no controle negativo. 

As sondas, por possuírem características específicas, possibilitam a identificação em 

diferentes níveis taxonômicos, desde Domínio até espécies. Dessa forma, as dezesseis sondas 

utilizadas estão descritas no quadro 5. 
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Quadro 5 - Sondas utiliadas na técnica FISH. 

Nome Sequência (5'-3') Especificidade Categoria Referência 

Nso 1225 
CGC CAT TGT ATT 

ACG TGT GA  

Bactérias oxidadoras 

de amônia - 

Betaproteobactéria 

Bactéria oxidadora 

de amônia (BOA)  

Mobarry et 

al. (1996) 

Nso 190 
CGA TCC CCT GCT 

TTT CTC C 

Bactérias oxidadoras 

de amônia - 

Betaproteobactéria 

Bactéria oxidadora 

de amônia (BOA)  

Mobarry et 

al. (1996) 

Nit 3 
CCT GTG CTC CAT 

GCT CCG  
Nitrobacter spp. 

Bactéria oxidadora 

de nitrito (BON) 

Wagner et 

al. (1996) 

Ntcoc 206 
CGG TGC GAG CTT 

GCA AGC  
Nitrococcus mobilis 

Bactéria oxidadora 

de nitrito (BON) 
ProbeBase 

Ntspa 712 
CGC CTT CGC CAC 

CGG CCT TCC 

Maioria dos 

membros do filo 

Nitrospirae 

Bactéria oxidadora 

de nitrito (BON) 
ProbeBase 

Alf 968 
GGT AAG GTT CTG 

CGC GTT  

Alphaproteobacteria, 

com exceção de 

Rickettsiales 

Níveis 

taxonômicos 

elevados 

NEEF 

(1997) 

Bet 42a 
GCC TTC CCA CTT 

CGT TT  
Betaproteobacteria 

Níveis 

taxonômicos 

elevados 

MANZ et al 

., (1992) 

EUB338 I 
GCT GCC TCC CGT 

AGG AGT  

Maioria das 

Bactérias 

Níveis 

taxonômicos 

elevados 

Amann et al. 

(1990) 

EUB338 II 
GCA GCC ACC CGT 

AGG TGT  
Planctomycetales 

Níveis 

taxonômicos 

elevados 

Daims et al. 

(1999) 

EUB338 

III 

GCT GCC ACC CGT 

AGG TGT 
Verrucomicrobiales 

Níveis 

taxonômicos 

elevados 

Daims et al. 

(1999) 

Arc 915 
GTG CTC CCC CGC 

CAA TTC CT  
Archaea 

Níveis 

taxonômicos 

elevados 

Stahl e 

Amann 

(1991) 

Eury 498 
CTT GCC CRG CCC 

TT 

Maioria das 

Euryarchaeota 

Níveis 

taxonômicos 

elevados 

Burggraf et 

al., 1994 

MB 311 
ACC TTG TCT CAG 

GTT CCA TCT CC  
Methanobacteriales 

Archaea 

metanogênica 
ProbeBase 

MSMx 

860 

GGC TCG CTT CAC 

GGC TTC CCT  

Methanosarcinales 

(todas 

Methanosarcina e 

Methanosaeta) 

Archaea 

metanogênica 
ProbeBase 

NON 
ACT CCT ACG GGA 

GGC AGC  
Controle negativo ---------------------- 

Manz et al., 

(1992) 
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4.3 Eucariotos 

4.3.1 Quantificação 

4.3.1.1 Câmara de Sedgwick-Rafter 

A análise quantitativa foi realizada através da contagem dos micro-organismos em 

câmara de Sedgwick-Rafter utilizando microscópio Olympus® BX43 com aumento de 200x. 

Esta câmara tem formato retangular (50mmx20mm), com 1 mm de profundidade, área de 

1.000 mm² e volume de 1 mL (CETESB, 1985). 

No Laboratório de Controle e Poluição das Águas (COPPE/UFRJ) foi realizada uma 

amostra para cada regime operacional, totalizando 11 amostras, sendo que cada uma era 

composta por tréplicas. Para cada tréplica foi adicionado 1 mL de amostra e uma gota de 

solução de Lugol em eppendorf de 2 mL; homogeneizado e mantido refrigerado em geladeira 

até a contagem (D’AGOSTO & CARNEIRO, 1999). 

Após a homogeneização da amostra fixada com Lugol em eppendorf de 2 mL, uma 

alíquota de 0,5 mL foi diluída em 1,5 mL de água mineral, apresentado fator de diluição igual 

a quatro e, com auxílio de uma pipeta de Pasteur, 1 mL dessa diluição foi utilizado para 

preencher lentamente a câmara de quantificação. As contagens seguiram padrão de 100 

campos de 1 mm² de área, distribuídos aleatoriamente (CETESB, 1985). 

A equação (6) utilizada para o cálculo do número de micro-organismos/mL segue 

abaixo (CETESB, 1985). 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑚𝐿 =
𝐶∗1000 𝑚𝑚 ³ 𝑚𝐿 ∗𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟  𝑑𝑒  𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖 çã𝑜

𝐴∗𝐷∗𝐹
                                             (6) 

 

Onde  

C = número de micro-organismos contados; 

A = área de um campo em mm²; 

D = profundidade da câmara em mm; 

F = número de campos contados. 
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4.3.2. Identificação 

Na análise qualitativa, com o intuito de identificar os ciliados presentes nos dois 

sistemas, foram coletadas amostras no Laboratório de Controle de Poluição das Águas 

(COPPE/UFRJ) e encaminhadas para análise ao Laboratório de Protozoologia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 

As coletas foram realizadas em tubos Falcon de 20 mL e um dia após cada uma 

realizou-se cultivos do material coletado em placa de Petri, utilizando aproximadamente, 14 

mL deste material, água mineral e grãos de arroz com casca macerados, visando aumento do 

número e o excistamento dos ciliados. Em seguida os ciliados presentes nos cultivos foram 

observados in vivo (FOISSNER, 2002) sob microscópio estereoscópico Olympus®, e, 

posteriormente, ocorreu a triagem destes ciliados com o auxílio de uma micropipeta de vidro 

de fabricação própria do Laboratório de Protozoologia - UFJF para montagem de lâminas. As 

mesmas foram observadas sob microscópio óptico Olympus® BX 51, com contraste 

interferencial diferencial (DIC) e câmera acoplada; imagens utilizando o programa Image Pro-

Plus 5.0 Olympus® foram obtidas. A identificação foi realizada usando guia ilustrado, para 

ecossistemas dulcícolas, elaborado por FOISSNER & BERGER (1996). 

Com vistas à identificação, essa técnica permite evidenciar características de 

importante valor taxonômico como, por exemplo, cristas e sulcos ectoplasmáticos, 

morfologia, posicionamento do(s) vacúolo(s) contrátil (eis), comprimento dos cílios e das 

membranas ondulantes, entre outros.  

 

5. RESULTADOS 

5.1. Procariotos (Bactérias e Arqueias) 

As densidades de bactérias e arqueias foram heterogêneas ao longo da diminuição da 

idade do lodo. As densidades de bactérias variaram entre 1,40x10
10

 e 1,56x10
9
 cel/mL 

enquanto as densidades de arqueias variaram entre 1,22x10
8
 cel/mL e 1,61x10

7
 cel/mL  

(figura 6).  
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Figura 6 - Gráfico monolog da densidade de bactérias e arqueias durante a redução gradual da idade do lodo. 

As Arqueias representaram cerca de 0,33% a 4,90% dos indivíduos totais 

encontrados, ocorrendo uma pequena flutuação destes valores nas diferentes idades do lodo, 

enquanto as bactérias representaram valores acima de 95% para todas as idades do lodo 

(figura 7). 

 

Figura 7 - Proporção de Arqueias e Bactérias no lodo ativado submetido à redução gradual da idade do lodo. 
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 Dentre as arqueias encontradas, duas ordens de metanogênicas foram analisadas 

conforme figura 8.  

As Arqueias metanogênicas estiveram presentes em todas as idades do lodo; a ordem 

Methanobacteriales apresentou uma flutuação ao longo das idades do lodo, esteve ausente 

apenas na idade do lodo correspondente a oito dias, nas idades de dez e dois dias respondeu 

em quedas seguidas por um crescimento, ao final do processo apresentou queda gradual; a 

ordem Methanosarcinales apresentou valores superiores às Arqueias totais na idade do lodo 

de vinte dias, valor este superestimado, com flutuações de redução seguidas de aumento 

gradual ao longo das idades do lodo. A ordem Methanosarcinales esteve mais presente e em 

maior quantidade do que a ordem Methanobacteriales em todo o processo. 

 

Figura 8 – Gráfico monolog de Arqueias totais e Arqueias metanogênicas durante redução da idade do lodo. 

As bactérias oxidadoras de amônia (BOAs) apresentaram um aumento gradual no 

início do processo atingindo seu valor máximo na idade do lodo de oito dias, com um 

crescimento de 51% seguido de um decaimento no sentido da diminuição da idade do lodo, 

apresentando seu valor mínimo na idade do lodo de 0,33 dias, com redução do número de 

células/mL de 95%. As bactérias oxidadoras de nitrito (BONs) apresentaram crescimento 

gradual de 81% até atingir seu valor máximo, seguido de leve decaimento ao final do 

processo atingindo uma redução de 94% destas bactérias, nas idades do lodo menores    

(figura 9).  
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Figura 9 – Gráfico monolog de bactérias totais, BOA, BON na redução gradual da idade do lodo. 

Proporcionalmente, as BOAs estiveram em maior quantidade em comparação com as 

BONs, as primeiras apresentaram valores variando de 0,9 a 11,4% do total de bactérias e as 

segundas de 0,3 a 10,8%. Somadas, as bactérias consideras nitrificantes correspondem a 

somente de 1,3 a 21,7% do total de bactérias no lodo (figura 10). 

 

Figura 10 – Relação de proporção entre bactérias totais, BOA e BON durante redução gradual da idade do lodo. 
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5.2. Eucariotos (microfauna) 

5.2.1. Quantificação 

 A quantificação de protozoários foi realizada baseada em três grandes grupos, as 

tecamebas, os ciliados e os metazoários.  

As tecamebas apresentaram uma redução de organismos/mL de 90,55% com a 

diminuição da idade do lodo. Os ciliados também apresentaram uma redução na sua 

densidade com valor máximo de 3,41x10
4
 org./mL na idade do lodo de quinze dias e valor 

mínimo de 2,57x10
3 

org./mL na idade do lodo de um dia, já na idade do lodo de 0,5 dia 

ocorreu um pico destes organismos. Os metazoários se encontraram de forma instável durante 

o processo, com pico de crescimento, decaimentos e períodos constantes (figura 11). 

 

Figura 11 - Gráfico monolog de densidade da microfauna presente no sistema de lodo ativado de bancada com 

redução gradual da idade do lodo. 

Na análise dos protozoários de forma mais restrita, os ciliados livre natantes 

apresentaram valores superiores aos demais ciliados, apenas na idade do lodo de 0,5 dia o 

valor de ciliados sésseis foi superior. De forma geral, as tecamebas se mantiveram com maior 

densidade de organismos/mL durante todo o processo; os ciliados sésseis apresentaram uma 
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mantiveram uma constância, com oscilações de crescimento e decaimento ao longo do 

processo; os ciliados livre natantes tiveram um crescimento, com pico de 3,39x10
4
 org./mL na 

idade do lodo de dez dias, e depois uma tendência de queda até o final; os rotíferos 

apresentaram uma variedade de densidade ao longo da diminuição da idade do lodo, com 

ausências nas idades do lodo de um e 0,3 dia; os nematóides estiveram ausentes apenas na 

idade do lodo de 0,3 dia, com oscilações de crescimento seguidas de decaimento e assim 

sucessivamente (figura 12). 

 

Figura 12 - Gráfico monolog dos grupos de micro-organismos componentes da microfauna do lodo ativado de 

um sistema de bancada submetido à redução gradual da idade do lodo. 

5.2.2. Identificação 

Como resultado da identificação da microfauna presente no lodo ativado do reator de 

bancada submetido à redução gradual da idade do lodo, obteve-se uma tabela de presença-

ausência e abundância relativa (pouco, médio e muito abundante) para cada idade do lodo 

(tabela 3). Percebe-se que o número de táxons diminui no sentido da diminuição da idade do 

lodo. Ciliados livre natantes como Colpoda sp. 1 e Colpoda sp. 2 se apresentam em baixa 

1,0E+00

1,0E+01

1,0E+02

1,0E+03

1,0E+04

1,0E+05

20 15 10 8 6 4 2 1 0,8 0,5 0,3

D
e

n
si

d
ad

e
 (

o
rg

an
is

m
o

s/
m

L)

Idade do lodo (dias)

Tecamebas Ciliados Sésseis Ciliados Rastejantes Ciliados Livre Natantes Rotíferos Nematóides



44 
 

abundância nas idades do lodo intermediárias, diminuindo a mesma encontram-se ausentes os 

indivíduos deste grupo de ciliados. Ciliados rastejantes representados por Spirotrichea 

(morfoespécies de 1 a 8) apresentaram abundância nas idades do lodo de vinte e quinze dias 

com ausência em grande parte das idades do lodo seguintes, outros representantes deste grupo 

são os Euplotes aediculatus e Euplotes eurystomus, que apresentaram alta abundância em 

idades do lodo elevadas a médias (20 dias, 15 dias, 10 dias e 8 dias) seguida de uma redução 

no sentido de diminuição da idade do lodo. Os sésseis Vorticella spp. se fizeram presentes em 

grande abundância nas idades do lodo de oito e seis dias, sendo que as outras idades não 

apresentaram relevância significativa, já Epistylis plicatilis apresentou baixa abundância na 

idade do lodo de dez dias e ausência nas demais, Epistylis sp. apresentou abundância de média 

a alta durante idades do lodo de vinte, oito, seis, 0,8, 0,5 e 0,3 dias ou seja, de forma geral 

apresentou uma abundância significativa no processo como um todo. As amebas Arcella spp., 

Centropyxis spp. e Euglypha spp. se fizeram presentes em duas idades do lodo cada, a 

primeira nas idades quinze e quatro dias, a segunda nas idades vinte e 0,8 dias e a terceira nas 

idades vinte e quinze dias, todas com abundância de média a alta. Por fim, os 

micrometazoários Rotifera e Gastrotricha se fizeram presentes com abundância baixa em 

apenas uma idade do lodo cada, sendo elas, vinte dias e oito dias, respectivamente; já os 

Nematoda se apresentaram com abundância média nas idades do lodo iniciais de vinte a dez 

dias, ausência seguida de abundância baixa nas idades dois e 0,8 dias. 

Um quadro de média e desvio padrão dos grandes grupos da microfauna e das sondas 

utilizadas na técnica FISH se encontra no apêndice A do presente trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 
Tabela 3 – Presença e abundância relativa de morfotipos encontrados nos cultivos do lodo ativado do reator de 

bancada submetido à redução gradual da idade do lodo. 

 

 Legenda: +: abundância baixa; ++: abundância média; +++: abundância alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 13) 20 15 10 8 6 4 2 1,5 1 0,8 0,5 0,3

Arcella  spp. A ++ +++

Centropyxis  spp. B ++ ++

Euglypha  spp. C ++ +

Peranema  spp. D + +

Colpoda  sp. 1 E + +

Colpoda  sp. 2 F ++ ++

Euplotes aediculatus G +++ +++ +++ ++ ++ ++ + ++

Euplotes eurystomus H +++ +++ ++ +++ ++ ++ + +

Epistylis plicatilis I +

Epistylis  sp. J ++ + +++ +++ + +++ ++ ++

Spirotrichea (morfoespécie 1) K ++

Spirotrichea (morfoespécie 2) L + +

Spirotrichea (morfoespécie 3) M +

Spirotrichea (morfoespécie 4) N ++ + ++

Spirotrichea (morfoespécie 5) O ++

Spirotrichea (morfoespécie 6) P ++ +

Spirotrichea (morfoespécie 7) Q ++

Spirotrichea (morfoespécie 8) R +

Vorticella  sp. 1 S +

Vorticella  sp. 2 T +++ +++

Vorticella  sp. 3 U ++

Vorticella  sp. 4 V +++

Vorticella microstoma X ++

Rotifera Z +

Nematoda W ++ ++ ++ + + +

Gastrotricha Y +

11 12 5 10 4 5 3 2 1 4 2 1NÚMERO TOTAL DE TÁXONS

Idade do Lodo (dias)

Morfotipos

Amebozoa

Euglenida

Ciliophora

Micrometazoários
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Figura 13 (A-I) – Fotomicrografias in vivo da microfauna presente em lodo ativado de um reator de bancada, 

alimentado com efluente sintético, sob redução da idade do lodo. Legenda: A - Arcella spp.; B - Centropyxis 

spp.; C - Euglypha spp.; D - Peranema spp.; E - Colpoda sp. 1; F - Colpoda sp. 2; G - Euplotes aediculatus; H - 

Euplotes eurystomus; I - Epistylis plicatilis. Barras: A-C=20µm, D=10µm, E-H=15µm, I=45µm. 
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Figura 13 (J-R) – Fotomicrografias in vivo da microfauna presente em lodo ativado de um reator de bancada, 

alimentado com efluente sintético, sob redução da idade do lodo. Legenda: J - Epistylis sp.; K - Spirotrichea 

(morfoespécie 1); L - Spirotrichea (morfoespécie 2); M1,2 - Spirotrichea (morfoespécie 3); N - Spirotrichea 

(morfoespécie 4); O - Spirotrichea (morfoespécie 5); P - Spirotrichea (morfoespécie 6); Q - Spirotrichea 

(morfoespécie 7); R - Spirotrichea (morfoespécie 8). Barras: J=60µm, K-R=40µm. 
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Figura 13 (S-Y) – Fotomicrografias in vivo da microfauna presente em lodo ativado de um reator de bancada, 

alimentado com efluente sintético, sob redução da idade do lodo. Legenda: S - Vorticella sp. 1; T - Vorticella sp. 

2; U - Vorticella sp. 3; V - Vorticella sp. 4; W - Nematoda; X - Vorticella microstoma; Y - Gastrotricha; Z - 

Rotifera. Barras: S-X=30µm, W=35µm, Z=60µm, Y=50µm. 
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6. DISCUSSÃO 

A idade do lodo ou tempo de residência celular pode ser dado pela massa de sólidos no 

sistema em razão da massa de sólidos retirada do sistema por unidade de tempo, ou seja, está 

intimamente relacionado com o crescimento dos micro-organismos, determinando seus 

tempos de permanência dentro reator (VON SPERLING, 2011). Dessa forma, era esperado 

que para idades do lodo longas (20 dias, 15 dias) a densidade de bactérias apresentasse 

valores elevados, da mesma forma que para idades do lodo curtas (> 2 dias) era esperado que 

esta densidade de bactérias sofresse uma queda e apresentasse valores reduzidos. Este 

comportamento decrescente se verificou ao longo do processo de redução do tempo de 

residência celular, confirmando a hipótese levantada (figura 6). 

As Arqueias representaram de 0,3% a 5% do total de células encontradas e, apesar de 

informações sobre elas em tratamentos por lodos ativados serem escassas, um estudo 

realizado por Fredriksson (2012) apresentou valores em torno de 1,6%, corroborando com os 

valores encontrados (figura 7). Destas, a grande maioria se refere ao grupo das 

metanogênicas, que realizam a transformação da matéria orgânica, na ausência de oxigênio, 

em gás metano e dióxido de carbono. O processo de lodos ativados é aeróbio, no entanto, de 

acordo com Fredriksson (2012), nas partes mais internas dos flocos biológicos formados 

podem existir microambientes anóxicos, que permitem o crescimento de micro-organimos 

anaeróbios, contribuindo na estrutura do floco. Observa-se que a densidade de arqueias 

metanogênicas no lodo ativado foi expressiva quando em relação à de arqueias totais, 

indicando a presença de metanogênese dentro do reator apesar de mantido a aeração constante 

(figura 8), comprovando a assertiva de Fredriksson (2012). No entanto, como as arqueias 

constituem parte pequena das células totais quando comparadas às bactérias heterotróficas 

presentes nestes sistemas de tratamento, a relação de degradação da matéria orgânica através 

de respiração aeróbia é consideravelmente maior que através da metanogênse, tendo esta 

última uma parcela quase inexistente de contribuição nesta degradação. Sabe-se agora que 

Archaea pode constituir uma pequena, porém constante e integral parte do lodo ativado, 

podendo, portanto, ser incluída em estudos futuros de lodo e suas propriedades. 

A nitrificação é a transformação da amônia a nitrito e este a nitrato sob condições 

aeróbias, e os responsáveis por esse processo são as bactérias e arqueias. Dividida em duas 

etapas, a nitrificação tem a fase de nitritação que é a transformação de amônia a nitrito por 
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bactérias oxidadoras de amônia (BOA) e a nitratação que é a transformação de nitrito a nitrato 

por bactérias oxidadoras de nitrito (BON). Por motivos de limitação da energia disponível, as 

bactérias nitrificantes apresentam crescimento lento (VON SPERLING, 2011). Dessa forma, 

um sistema de tratamento de efluentes com objetivo de remoção de nitrogênio deve levar em 

consideração na fase de projeto, condições necessárias ao desenvolvimento dessas bactérias, 

adotando como medida idades do lodo mais longas, com vistas a evitar o arraste dessas 

bactérias para fora do reator. Estudo realizado por Henze et al. (2008) indica o efeito da idade 

do lodo na nitrificação, apontando que idades do lodo menores que quatro dias alteram a 

remoção de nitrogênio amoniacal.  

Assim sendo, o processo de transformação da amônia em nitrito ocorre na fase inicial 

da nitrificação, esperava-se dessa forma, que as BOAs estivessem em maior densidade nas 

idades do lodo iniciais, devido à grande quantidade de substrato disponível e tempo hábil para 

crescimento e desenvolvimento das mesmas, o que foi comprovado (figura 9). Levando em 

consideração que a taxa de entrada de compostos de nitrogênio no sistema é constante, na 

forma de cloreto de amônio, as BOAs deveriam permanecer constantes, no entanto, com a 

redução da idade de lodo, o tempo de retenção da celular fica menor que o tempo de 

duplicação celular, ocasionando na diminuição das bactérias no sistema e comprometendo a 

nitrificação. É possível perceber que a partir da idade do lodo de quatro dias como no estudo 

de Henze et al. (2008) as BOAs começam a decair até atingirem densidade mínima na idade 

de 0,33 dia (figura 9). 

O nitrito transformando em nitrato é a segunda etapa da nitrificação, esperava-se então 

que a densidade de BONs fosse maior no meio do processo. Ao ocorrer a degradação da 

amônia a nitrito, este está disponível para as BONs realizaram o processo chamado de 

nitratação, que é a transformação de nitrito a nitrato. Como visto, o cloreto de amônio é 

introduzido constantemente no reator e assim que entra no sistema de tratamento já é 

transformado em nitrito pelas BOAs. Dessa forma, teoricamente, a densidade de BONs 

deveria ser aproximadamente igual à de BOAs, entretanto isso não ocorre, porque a taxa de 

crescimento específico de BOAs é maior que a de BONs, segundo Pambrum et al. (2007). A 

hipótese foi confirmada (figura 9). Proporcionalmente, a relação entre as bactérias 

heterotróficas totais e as nitrificantes (BON e BOA), apresenta uma oscilação ao longo da 

redução da idade do lodo, sendo que as primeiras se apresentam em maior densidade do que 

as segundas. Tal fato ocorre em virtude da taxa específica máxima de crescimento para as 

nitrificantes ser menor que a mesma para as heterotróficas (METCALF & EDDY, 2003), 
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além da competição por oxigênio no sistema. Dessa forma, a proporção de bactérias 

heterotróficas em relação às nitrificantes apresenta uma grande diferença, principalmente 

quando a idade do lodo é curta (0,5 dia, 0,3 dia) por não haver tempo suficiente para as 

nitrificantes se reproduzirem, justificando a porcentagem alta de heterotróficas e baixa de 

nitrificantes; entre estas últimas a proporção mais alta de BOA em relação a BON ocorre pelo 

fato acima citado, em que a taxa de crescimento específico de BOA é maior que a de BON 

(figura 10). 

Avaliou-se a diminuição de BOAs e BONs no final do processo e verificou-se que, 

esta ocorreu devido ao tempo de retenção celular ficar menor que o tempo de duplicação 

celular, ocasionando o fenômeno chamado de washout, que é a saída de biomassa do reator, 

reduzindo sua densidade de células/mL (figura 9). 

A idade do lodo ou tempo de residência celular por ser a massa de sólidos no sistema 

em razão da massa de sólidos retirada do sistema por unidade de tempo, está intimamente 

relacionado com o crescimento dos micro-organismos, determinando seus tempos de 

permanência dentro reator (VON SPERLING, 2011). Sendo assim, esperava-se que a 

microfauna do sistema deveria reduzir com a redução da idade do lodo, o que de fato ocorreu 

(tabela 3), confirmando a hipótese apresentada neste trabalho. O número de táxons reduziu de 

12 para apenas 1, diminuindo a abundância e diversidade de organismos, provavelmente em 

virtude do tempo de retenção celular ficar menor que o tempo de duplicação celular, 

ocasionando o fenômeno chamado de washout.  

De acordo com Madoni (1994), os protozoários ciliados são numerosos em todos os 

tipos de sistemas de tratamento biológico aeróbio de efluentes, são normalmente encontrados 

com densidades de cerca de 10.000 células/mL, estando de acordo com o encontrado neste 

estudo (apêndice A). Segundo o mesmo autor, a maioria dos ciliados se alimenta de bactérias 

dispersas no sistema, podendo contribuir para uma diminuição da densidade de bactérias 

dentro do reator. O conhecimento de relações de top-down e bottom-up auxiliam no 

entendimento dessa dinâmica do processo; quando níveis tróficos mais altos determinam o 

tamanho dos níveis tróficos abaixo deles, é chamado controle top-down, já quando o tamanho 

do nível trófico é determinado pela taxa de produção de seu alimento, é conhecido como 

controle bottom-up (RICKLEFS, 2003). Nutrientes e outros compostos podem influenciar 

nessa cascata trófica, para isto a análise de parâmetros físico-químicos se faz necessária, a fim 

de entender qual seria o fator limitante e o papel de cada organismo no funcionamento do 

sistema.  
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A estrutura da microfauna é um indicador válido do desempenho de processos de 

lodos ativados, sendo eficientes sistemas com características de elevada densidade da 

microfauna, composta por, principalmente, ciliados rastejantes e sésseis e quase ausência de 

flagelados (MADONI, 1994), conforme se verifica na tabela 3. Segundo Madoni (1994), 

como indicativo de boa remoção de matéria orgânica e efluente clarificado é a presença de 

ciliados com densidade superior a 10
7
 organismos/L, valores encontrados neste trabalho, 

mínimos (2,6x106 org./L) e máximos (3,4x10
7
 org./L), para densidade de ciliados corroboram 

a afirmação do autor. 

Normalmente, os grupos que dominam em sistemas de lodo ativado são os ciliados 

rastejantes e os sésseis, por seus hábitos alimentares serem diferentes, não havendo 

competição entre os mesmos (MADONI, 1994). Dessa forma, foi possível observar que na 

figura 12 os ciliados em maior densidade foram os livre-natantes, diferindo do que afirma 

Madoni em seu estudo; contudo, ao analisar a tabela 3, percebe-se que os dados encontrados 

estão de acordo com o proposto pelo autor. Essa diferença pode ocorrer em virtude do 

encistamento dos ciliados em determinadas condições ambientais e, por consequência, do seu 

desencistamento em diferentes momentos. Devido a essa característica do ciclo de vida destes 

organismos, é imprescindível a determinação e execução de uma metodologia conhecida e 

acreditada no meio científico. 

A predominância de Arcella spp. na idade do lodo de quatro dias pode indicar uma boa 

depuração do efluente do sistema (tabela 3), segundo Bento et al. (2005) e a presença de 

amebas tecadas de forma constante, em densidades elevadas, ao longo da redução da idade do 

lodo, aponta para uma boa depuração em todo o processo (figura 12). De acordo com Madoni 

(1994), Vorticella microstoma está presente em sistema de tratamento por lodos ativados 

durante a primeira fase de colonização dos micro-organismos, sendo substituída por outras 

espécies à medida que o sistema vai se tornando estável, estando de acordo com o entrando 

neste trabalho (tabela 3) para primeira idade do lodo (20 dias) sendo em seguida substituída 

por espécies de Vorticella sp.2, Vorticella sp.3 e Vorticella sp.4.  

Segundo Bento et al. (2005), a presença de tecamebas e micrometazoários indica uma 

idade do lodo alta (>20 dias), que se verifica no presente estudo (tabela 3). A microfauna 

corroborou os resultados encontrados anteriormente para as bactérias, visto que as presenças 

de Arcella spp. e Euglypha spp. ocorreram nas idades do lodo em que a taxa de remoção de 

nitrogênio amoniacal apresentou seus valores máximos, segundo Madoni (2011) estes gêneros 

de tecameba são normalmente encontrados em tanques de aeração de lodo ativado com 
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remoção de nitrogênio, sendo estes sistemas caracterizados por uma longa idade do lodo e alta 

taxa de oxigênio. 

A presença de Paranema spp., grande flagelado, é raramente observada no lodo 

ativado, estando relacionada a características de matéria orgânica muito diluída, como 

representado na idades do lodo de quinze dias e 8 dias, com abundância baixa (tabela 3). De 

forma geral, os flagelados costumam estar presentes em tratamentos por lodos ativados em 

pequenas densidades (MADONI, 1994).   

O presente estudo apresenta novos dados sobre a proporção da arqueias dentre os 

procariotos de sistema de tratamento por lodos ativados e ressalta necessidade de investigar 

este grupo de micro-organismos em maior detalhe, descreve a dinâmica da proporção de 

bactérias oxidadoras de amônia (BOA) em relação às oxidadoras de nitrito (BON) conforme 

diminuição da idade do lodo e demonstra clara redução na riqueza de espécies e abundância 

da microfauna (tecamebas, ciliados e micrometazoários) conforme diminuição da idade do 

lodo. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Foi possível concluir que, para idades do lodo curtas, a tendência é de redução tanto da 

microbiota quanto da microfauna presente em reator de sistema de lodo ativado. 

Entretanto, é preciso estudos nas áreas de interações das comunidades microbianas, 

suas cadeias tróficas e relações de top-down e bottom-up em tratamentos aeróbios do 

tipo lodo ativado, para melhor compreensão do processo como um todo. 

 

 As arqueias se fizeram presentes em todas as idades do lodo em diferentes densidades, 

contudo, em pequena proporção quando em comparação com as bactérias totais. Suas 

maiores representantes foram as metanogênicas, no entanto, estudos sobre estes 

organismos em lodos ativados ainda é escasso, sendo importante a realização de 

pesquisas futuras para melhor compreensão da dinâmica deste domínio no processo de 

tratamento. 

 

 Através das análises dos micro-organismos presentes em cada idade do lodo, 

verificou-se que a nitrificação foi comprometida quando em idades do lodo curtas (≥ 4 

dias). As bactérias oxidadoras de amônia (BOA) apresentaram-se em densidades 
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maiores que as bactérias oxidadoras de nitrito (BON) em quase todas as idades do 

lodo, contudo, ambas obtiveram queda ao longo do processo de redução da idade do 

lodo causadas pelo fenômeno de washout. 

 

 Os ciliados estiveram presentes em valores altos de densidade, indicando uma boa 

depuração do sistema e efluente clarificado. Desta forma, alguns grupos destes 

protozoários representaram condições de operação do sistema de lodo ativado. 

Tecamebas como Arcella spp. e Euglypha spp. indicaram um sistema com remoção de 

nitrogênio. 

 

  Os dados biológicos juntos com dados físicos, químicos e hidráulicos do projeto irão 

elucidar de forma mais detalhada a dinâmica do processo de remoção de nitrogênio 

deste sistema, bem como subsidiar aprimoramento técnico e maior eficiência do 

processo de tratamento de efluentes por lodos ativados. 
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APÊNDICE A – QUADRO DE MÉDIA E DESVIO PADRÃO DE SONDAS PARA FISH E DE GRANDES GRUPOS DE 

EUCARIOTOS EM SISTEMA DE LODO ATIVADO. 

 

20 15 10 8 6 4 2 1 0,8 0,5 0,3

Geral

Dapi 14,02 ± 3,97 7,90 ± 0,74 2,91 ± 1,29 6,53 ± 2,43 7,40 ± 0,48 2,50 ± 0,36 2,90 ± 1,70 2,67 ± 0,77 1,62 ± 0,34 6,90 ± 4,87 2,24 ± 2,51

Eubactéria

Nso 1225, 190 19,86 ±9,15 26,88 ± 20,42 32,84 ± 1,69 40,51 ± 2,01 36,95 ± 15,37 25,90 ± 9,34 15,64 ± 1,91 16,22 ± 21,51 12,38 ± 5,93 6,20 ± 3,57 1,96 ± 1,42 

Nit 3 1,58 ± 0,12 2,20 ± 2,05 2,58 ± 2,90 2,58 ± 1,99 2,53 ± 3,54 2,91 ± 0,25 1,47 ± 0,82 0,33 ± 0,36 0,38 ± 0,21 0,22 ± 0,25 0,11 ± 0,05

Ntcoc 1,66 ± 1,75 0,25 ± 0,25 0,82 ± 0,28 1,82 ± 1,96 1,25 ± 1,07 0,49 ± 0,59 0,63 ± 0,41 1,22 ± 0,79 4,68 ± 1,73 0,71 ± 0,17 0,76 ± 0,61

Ntspa 712 1,63 ± 1,15 2,39 ± 2,03 0,98 ± 0,99 0,03 ± 0,29 5,33 ± 4,15 22,34 ± 1,56 14,83 ± 3,40 3,13 ± 2,11 8,40 ± 3,97 1,52 ± 0,90 0,71 ± 0,59

Alf 968 3,05 ± 1,11 0,63 ± 0,31 0,74 ± 0,93 6,99 ± 1,28 1,80 ± 0,71 9,50 ± 7,73 1,01 ± 1,11 0,38 ± 0,24 0,74 ± 0,43 12,65 ± 17,04 0,63 ± 0,61

Bet 42a 9,14 ± 7,59 8,33 ± 0,90 2,48 ± 1,75 4,24 ± 2,29 8,54 ± 3,80 25,87 ± 4,43 5,93 ± 4,01 2,78 ± 0,94 2,91 ± 1,66 1,80 ± 1,44 1,09 ± 0,74

EUB 338 I, II, III 11,56 ± 5,60 9,41 ± 5,63 2,07 ± 2,07 9,85 ± 3,72 7,70 ± 1,72 10,56 ± 4,34 3,89 ± 2,42 3,97 ± 1,38 6,37 ± 2,76 4,90 ± 5,39 3,43 ± 1,79

Archaea

Arc 915 4,63 ± 3,25 3,21 ± 0,52 3,21 ± 0,87 3,92 ± 1,67 7,48 ± 1,50 12,24 ± 0,73 10,04 ± 5,88 4,08 ± 2,26 5,36 ± 3,03 2,78 ± 1,10 1,61 ± 2,00

Eury 498 1,82 ± 1,16 2,18 ± 1,17 5,50 ± 1,44 10,31 ± 0,71 9,66 ± 2,89 5,90 ± 0,95 4,46 ± 1,73 0,71 ± 0,05 1,55 ± 0,22 0,35 ± 0,13 0,16 ± 0,36

MB 311 1,54 ± 1,39 1,00 ± 0,78 0,12 ± 0,08 -0,03 ± 0,16 1,41 ± 0,25 4,00 ± 1,42 0,49 ±0,62 0,98 ± 0,82 0,79 ± 0,99 0,57 ± 0,23 0,29 ± 0,48

MSMx 860 9,28 ± 7,25 1,66 ± 1,19 1,09 ± 0,40 0,60 ± 0,12 2,67 ± 0,29 6,77 ± 0,73 2,39 ± 1,97 2,12 ± 1,75 3,32 ± 1,84 2,58 ± 1,40 1,36 ± 0,41

Microfauna

Tecamebas 20,87 ± 3,88 50,09 ± 11,40 36,61 ± 6,93 16,81 ± 7,80 5,97 ± 1,35 8,64 ± 1,37 8,96 ± 1,43 3,77 ± 0,00 6,67 ± 0,00 5,91 ± 3,00 4,73 ± 0,00

Ciliados sésseis 0,17 ± 0,15 0,09 ± 0,08 0,23 ± 0,05 0,48 ± 0,17 0,37 ± 0,12 0,15 ± 0,10 0,41 ± 0,13 0,25 ± 0,42 2,16 ± 0,35 12,76 ± 7,36 2,31 ± 0,44

Ciliados rastejantes 1,20 ± 0,18 0,79 ± 0,39 0,05 ± 0,06 0,17 ± 0,02 0,09 ± 0,05 0,27 ± 0,16 0,53 ± 0,34 0,05 ± 0,09 0,39 ± 0,12 0,39 ± 0,24 0,01 ± 0,02

Ciliados livre natantes 6,69 ± 2,15 12,29 ± 3,78 33,85 ± 4,68 8,77 ± 1,98 4,64 ± 1,02 7,11 ± 1,67 4,72 ± 0,28 2,27 ± 1,84 2,36 ± 0,80 5,72 ± 1,09 3,69 ± 0,93

Rotíferos 0,81 ± 0,30 0,75 ± 0,40 0,07 ± 0,08 0,23 ± 0,08 0,07 ± 0,05 0,04 ± 0,03 0,08 ± 0,11 0,00 ± 0,00 0,61 ± 0,19 0,01 ± 0,02 0,00 ± 0,00

Nematóides 0,32 ± 0,00 0,48 ± 0,14 1,04 ± 0,36 0,03 ± 0,02 0,09 ± 0,05 0,13 ± 0,10 0,04 ± 0,03 0,08 ± 0,11 0,03 ± 0,00 0,13 ± 0,11 0,00 ± 0,00

GRUPOS DE 

MICRORGANISMOS

IDADE DO LODO

x(10 9̂) cel/mL

x(10^7) cel/mL

x(10^7) cel/mL

x(10^3) organismos/mL


