
 A metodologia para análise microbiológica de lodos ativados se

mostrou eficiente para determinar a presença da microfauna no

sistema de lodos ativados de dejetos suínos;

 Em futuros estudos uma análise mais aprofundada dos aspectos

físico-químicos pode ser interessante para uma melhor interpretação

dos dados e correlação com a microbiologia.
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 Os ciliados andarilhos, os ciliados carnívoros e os rotíferos são bio-

indicadores de efluentes com alta idade de lodo;

 Tanto ciliados livres-natantes como ciliados carnívoros indicam

ambiente com uma carga orgânica reduzida e ambiente em

estabilização;

 Nas amostras analisadas em que não estavam presentes estes

microrganismos, pode-se inferir problemas operacionais no RBA,

tais como: pouco oxigênio dissolvido e pH ácido.

Agradecimentos

Apoio Promoção

 Predominantemente de grande dimensão, fracos, irregulares, com

aspecto difuso e ausência de bactérias filamentosas;

 Lodo bastante leve, com flocos muito difíceis de medir.

Microfauna Ausentes (%) Raros (%) Poucos (%) Médio (%) Médio a muitos (%) Muitos (%)

Ciliados livre-

natantes
55,6 16,6 16,6 5,6 0 5,6

Ciliados andarilhos 88,9 5,6 0 0 0 5,6

Ciliados carnívoros 88,9 11,1 0 0 0 0

Rotíferos 61,1 16,7 0 5,5 0 16,7

Figura 1. Imagens obtidas com microscópio óptico (aumento de 100x), em amostras de dejetos de suínos, 

do RBA da ETDS (Estação de Tratamento de Dejetos de Suínos). Em detalhes: a) micrometazoário 

rotífero; b) ciliado livre-natante; c) ciliado andarilho; d) ciliado carnívoro; e) floco caracterizado como 

irregular, difuso, fraco e grande, maior que 500 µm.

OBJETIVO: Avaliar uma metodologia para analisar a microbiologia de 

lodos ativados, por microscopia óptica

Ecossistema constituído 

principalmente por bactérias, 

protozoários e micrometazoários

Sensíveis às alterações nas condições físico-

químicas do efluente e ambientais

LODOS ATIVADOS 

CLASSIFICAÇÃO DOS FLOCOS

Objetiva de 10x

Ocular de 10x

Totalizando um aumento de 100x

Amostras de lodo foram coletadas de um sistema de 

tratamento de dejetos suínos

Reator biológico aeróbio (RBA, Sistema de lodos ativados)

Tabela 1. Porcentagem de microrganismos encontrados nas análises,

Localizado na Embrapa Suínos e Aves (Concórdia/SC)


