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A importância da análise microscópica no
monitoramento de sistemas biológicos de

tratamento de efluentes

Você sabe para que serve a análise microscópica?

A maioria dos laboratórios das estações de tratamento com sistemas biológicos
possuem um microscópio, porém raramente este instrumento de trabalho é utilizado
na rotina analítica diária.  Isso ocorre por  causa da  complexidade do sistema a ser
observado  e  a  falta  de  treinamento  do  responsável  nos  aspectos  básicos  de
microscopia óptica, que muitas vezes não sabe o que fazer com os resultados obtidos.

“Observar a vida microscópica de uma gota d’água para a maioria das pessoas
pode parecer um passatempo inútil. No entanto, é pela observação dos organismos
microscópicos  que  iniciou,  no  século  XVII,  uma  verdadeira  revolução  nas  ciências
naturais que nos trouxe descobertas importantíssimas no setor da saúde humana e
nas biotecnologias industriais” (SAAR, 2015). 

É  importante  saber  que  em  sistemas  biológicos  de  tratamento,  os  micro-
organismos são os  responsáveis  pela remoção da poluição dissolvida nos  efluentes
líquidos  e  a  observação microscópica das  formas de vida  presentes nesse sistema,
associada às análises físico-químicas, pode nos trazer informações valiosas como: 

 Tendências do processo;

 A eficiência do desempenho da estação de tratamento;

 Condições de sedimentação do lodo formado;

 Se há sobrecarga orgânica;

 As condições de aeração no tanque biológico;

 Se o descarte de lodo está sendo realizado corretamente;

 A qualidade do efluente final

 E muito mais…
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Como e onde realizar a amostragem para a análise microscópica?

Para realizar a análise microscópica não é necessário muita amostra, afinal para
cada análise será necessário somente uma gota. O recipiente para coleta pode ser de
qualquer material  atóxico, porém é importante não preenchê-lo até a boca pois os
organismos precisam de oxigênio para respirar, 10 a 20% do volume do frasco já será
mais do que suficiente.  Além disso,  os  organismos mais  evoluídos são inibidos  em
temperaturas  baixas,  por isso é indicado não refrigerar  os frascos.  Caso a amostra
precise  ser  deslocada por  grandes distâncias,  recomenda-se  transportá-la  em caixa
térmica com gelo, porém protegendo o frasco com papel filme ou jornal para que a
amostra fique em temperatura a cima de 10°C. Lembre-se, o ideal é que entre a coleta
e a análise não passe mais de 24 horas. 

Quanto a coleta, a amostra deve ser retirada de dentro do tanque biológico
aerado, escolhendo-se um lugar onde há uma boa mistura do efluente. Nunca coletar
amostras  no  retorno  de  lodo,  neste  local  a  amostra  encontra-se  concentrada,
inviabilizando a contagem dos micro-organismos.

O que procurar em uma análise microscópica?

Ao  realizar  uma  análise  microscópica  de  uma amostra  do  tanque  biológico
aerado de uma estação de tratamento procura-se pela presença de flocos biológicos,
formados  95%  por  bactérias,  bactérias  livres  e  filamentosas,  algas,  protozoários  e
metazoários.

 Floco biológico – na caracterização básica do floco, devem ser observados a
forma, o tamanho e a densidade do floco.

 

    Floco biológico pouco denso                  Floco biológico denso e bem formado
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 Bactérias – são os principais agentes de remoção da poluição dissolvida em
efluentes  líquidos.  Podem  ser  encontradas  nadando  livremente  no  sistema
aquoso (bactérias livres), formando flocos biológicos (bactérias formadoras de
floco) ou ainda formando filamentos compridos (bactérias filamentosas).

Bactérias livres Bactérias filamentosas

 Protozoários  –  sua  principal  função  é  a  clarificação  do  efluente,  pois  se
alimentam  de  bactérias  livres  e  partículas  em  suspensão,  diminuindo
consideravelmente  a  turbidez  do  efluente  tratado.  Exemplos:  Amebas,
flagelados e ciliados.

Tecameba          Flagelados          Ciliado livre     Ciliados fixos

 Metazoários  –  são  organismos  multicelulares  com  característica  de
crescimento mais devagar, sua presença indica um lodo estabilizado com idade
mais elevada. A complexidade de sua estrutura celular os deixa mais suscetíveis
a impactos ambientais. Exemplos: rotíferos, nematóides, anelídeos, tardígrados
e microcrustáceos.

Rotífero          Nematóide Anelídeo – Aelosoma Tardígrado
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 Algas –  são organismos  unicelulares  ou filamentosos,  que usam a  energia
solar e nutrientes inorgânicos como, por exemplo, amônia, nitrato e fosfato,
como fontes de alimento. São encontradas geralmente em sistemas de lagoas
facultativas e aeradas. 

                     Algas filamentosas       Algas uni e oligocelular                            Algas unicelular

Ainda não possui um microscópio disponível para conhecer essa incrível
diversidade de organismos presentes em sua estação de tratamento? 

A Umwelt oferece análises de microscopia onde realiza a quantificação e
o registro fotográfico dos organismos presentes na sua amostra,

tornando possível que você conheça e entenda melhor o desempenho
do seu processo de tratamento.

Interessado em ser treinado para monitorar em seu próprio
laboratório a microbiologia presente em sua estação? Conheça

nosso CURSO TEÓRICO | PRÁTICO OPERAÇÃO DE ETE COM
FOCO EM LODOS ATIVADOS 

Caso queira saber mais sobre a microbiologia de sistemas

biológicos de tratamento de efluentes, o livro

“Microbiologia dos lodos ativados” escrito pelo Dr.
Jörg Henri Saar, PhD é uma ótima leitura.

Referência: SAAR, J.H. Microbiologia dos lodos ativados. Porto Alegre: Gênese, 2015.
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