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RESUMO

O processo de tratamento de esgotos por lodos ativados é um dos mais utilizados no mundo, devido à qualidade final do efluente obtido. 
Entretanto, trata-se de processo biológico dependente da atividade microbiana para estabilização do substrato orgânico nos efluentes. Este 
estudo visou a caracterização da microfauna presente em lodos ativados coletados em estações de tratamento de esgoto (ETE) doméstico e 
industrial, sendo correlacionada também ao desempenho das estações estudadas. A caracterização da microfauna por análise de imagem 
representa atualmente ferramenta rápida para o gerenciamento e operação de ETE, verificando as características qualitativas e quantitativas da 
biota microbiana que podem auxiliar ou prejudicar a eficiência do sistema. Foram estudadas 6 plantas de tratamento por lodo ativados, sendo 2 
(A e B) estações de efluentes doméstico, 4 estações de efluentes industrias (C, D, E e F). As amostras foram coletadas na entrada e saída da ETE e 
uma amostra de lodo ativado na saída do tanque de aeração para estudo da microfauna presente. O transporte das amostras até o laboratório foi 
realizado em ambiente refrigerado (isopor com gelo) com a finalidade de retardar a decomposição do conteúdo orgânico pelos microrganismos. A 
determinação da DQO (Demanda Química de Oxigênio) foi realizada através do método colorimétrico e para DBO (Demanda Biológica de 
Oxigênio) foi utilizado o método manométrico. As demais análises para caracterização dos parâmetros globais foram executadas conforme os 
procedimentos analíticos do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Na amostra de lodo ativado coletada foram 
analisados o Índice Volumétrico de Lodo (IVL) e a série de sólidos voláteis para avaliação da concentração de biomassa presente nos flocos. O 
sistema de aquisição de imagem é formado por um microscópio óptico Axiostar Plus (Zeiss, Göttingen, Germany), sobre o qual é conectada uma 
câmara modelo SDC-312 (Samsung, Korea). A imagem é digitalizada para o computador através de uma placa de aquisição Pinnacle Sudio Movie 
Box HD. Uma gota da amostra foi depositada sobre uma lâmina e visualizada em um microscópio óptico em campo claro com uma ampliação de 
até 40 vezes. Para a aquisição das imagens dos flocos foi usada uma câmera de vídeo fixada sobre o microscópio e conectada a um computador 
por carta de aquisição. As amostras do lodo ativado foram colocadas num reator e mantidas este aerado por difusores para que se aproximasse 
ao máximo das condições da estação e alimentado este sistema com um efluente sintético para que os micro-organismos permanecessem vivos, 
preparado com 240g de caldo de carne (de uso alimentício), 50g de sacarosa (C12H22O11), 28g de cloreto de amônio (NH4Cl) e 4 mL de ácido 
fosfórico (H3PO4) em 1L de água destilada. Seguindo a Resolução Nº 430 do CONAMA de 2011 para lançamentos de efluentes (BRASIL, 2011). A 
Indústria F foi a que apresentou o maior índice volumétrico de lodo (IVL) de 750 mL/g, onde o IVL representa o volume em mL ocupado por um 
grama de sólido em suspensão, indicando qualitativamente os padrões de sedimentabilidade do lodo. Os micro-organismos presentes nas ETE´s 
das Indústrias C e D apresentaram melhores contribuições para o desempenho das estações. Com destaque para as coletas da Indústria C no dia 
24/10/2014 apresentou uma remoção de 95,63% e no dia 22/07/2015 uma remoção de 98,78% em termos de DQO. Para Indústria D no dia 
13/03/2015 apresentou uma remoção de 96,14% e no dia 17/08/2015 uma remoção de 95,09% em termos de DQO. A Indústria A apresentou 
micro-organismos que não são bons para o tratamento do efluente, conseguindo remover apenas 66,22% em termos de DQO, ela também 
apresentou uma DQO final elevada.
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