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RESUMO
Efluentes de celulose são caracterizados pela presença de gran-

de variedade de compostos químicos complexos, dentre os quais 
há os que podem ter efeito danoso a microrganismos responsáveis 
pelo tratamento biológico do efluente. Dentre as características dos 
efluentes de celulose, já se sabe haver existência de toxidade, que 
pode causar perturbações no desempenho do tratamento do efluen-
te por via de mudanças na sua composição. Disso podem resultar 
significantes reduções na população de bactérias e de protozoários 
ou inibição do processo metabólico.

A presença de toxicidade no efluente avaliado neste estudo foi 
identificada de forma indireta, por meio de medições de condutivi-
dade, sabendo-se que valores elevados de condutividade no efluente 
alteram o transporte de espécies químicas entre o meio e o interior 
da célula microbiana, provocando mudanças no metabolismo e efei-
tos inibitórios (Dan et al., 2003). 

Durante os meses de setembro e outubro, a fim de complementar a 
avaliação microscópica do lodo biológico, foram também analisados 
os principais parâmetros físicoquímicos do efluente que interferem 
no desenvolvimento da microbiota. O aumento da condutividade no 
efluente não tratado pode ter impactado tanto no desenvolvimento 
das bactérias quanto dos protozoários e metazoários, uma vez que 
os demais parâmetros físicoquímicos encontravam-se dentro de fai-
xas consideradas adequadas ao tratamento biológico. O aumento 
da condutividade também pode ter originado efeitos negativos no 
desempenho da ETE, visto ter sido constatada redução da eficiência 
de remoção de DBO e registrado aumento de sólidos sedimentáveis 
e sólidos suspensos totais no efluente tratado.

Palavras-chave: condutividade, efluente celulose, microrganis-
mos, tratamento biológico.

INTRODUÇÃO
Os sistemas de tratamento biológico de efluentes por lodos ativa-

dos são os mais amplamente empregados no mundo todo, principal-
mente por sua alta eficiência associada à pequena área de implan-
tação requerida em comparação a outros sistemas de tratamento. O 
princípio do processo baseia-se na oxidação bioquímica dos compos-
tos orgânicos e inorgânicos presentes nos esgotos, mediada por uma 
população microbiana diversificada e mantida em suspensão num 
meio aeróbio (Bento, 2000). 

O lodo biológico em sistemas de tratamento biológico de efluentes 
compõe-se, basicamente, de bactérias e protozoários, sendo 95% e 
5% da massa ativa, respectivamente (Jenkins et al., 2004). As bac-
térias denominadas formadoras de flocos aglomeram-se geralmente 
sob a forma de flocos bacterianos, vindo a constituir um microssis-
tema complexo formado por bactérias, fungos, protozoários e micro-
metazoários. Em torno desses flocos, e no líquido, além das bactérias 
livres encontram-se protozoários e metazoários. Esses grupos pos-
suem relações de predação, competição e canibalismo (Canler et al., 
1999). A presença dos protozoários é fundamental para o bom de-
sempenho da estação, pois além de reduzirem a turbidez do efluente 
final estimulam o crescimento bacteriano, promovem a floculação e 
algumas espécies eliminam a poluição (Gerardi et al., 1995; Curds et 
al., 1968).

Dentre os fatores que influem diretamente na composição da mi-
crofauna do efluente tem-se a toxicidade como um dos parâmetros 
mais estudados, que é sabida como causadora de danos aos micror-
ganismos que realizam o tratamento. A toxicidade, além de causar 
mudanças na comunidade microbiana, pode influenciar na biodegra-
dação microbiana de determinados produtos químicos, e consequen-
temente reduzir a qualidade do efluente tratado (Madoni et al., 1996; 
Forney et al., 2001; Dalzell et al., 2002).
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Furley et al. (2001) citam que os compostos tóxicos podem resultar 
em significantes reduções no número de determinada população de 
bactérias do tratamento secundário, tendo como resultado a altera-
ção da eficiência de biodegradação de substâncias e da qualidade 
final do efluente tratado.

A resposta de uma ETE aos compostos químicos pode variar devi-
do à carga orgânica variável, à concentração de biomassa, ao tempo 
de residência hidráulica e a uma possível adaptação biológica dos 
organismos do efluente (Strotmann et al., 1995). 

Dentre as ferramentas químicas usadas para avaliar um efluen-
te, a condutividade é parâmetro que vem sendo muito utilizado por 
numerosas indústrias por sua facilidade e confiabilidade de medi-
ção e por ser indicador de alterações na qualidade do efluente. Já 
se sabe que elevados valores de condutividade no efluente alteram 
o transporte de compostos químicas entre o meio e o interior da 
célula microbiana, provocando mudanças no metabolismo e efeitos 
inibitórios (Dan et al., 2003), contribuindo para redução da eficiência 
do tratamento biológico do efluente. Sendo assim, os valores de con-
dutividade no efluente a ser tratado podem estar relacionados com 
seu grau de toxicidade, e este parâmetro tem forte potencial para ser 
usado como ferramenta de controle de toxicidade de um afluente.

OBJETIVO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da condu-

tividade sobre a microbiota de um efluente industrial com tratamen-
to biológico pelo processo de lodos ativados.

MATERIAIS E MÉTODOS 
O lodo biológico avaliado neste estudo é proveniente de uma Es-

tação de Tratamento de Efluentes (ETE) de planta de celulose com 
processo de tratamento biológico do tipo lodo ativado. As coletas 
das amostras de lodo biológico foram feitas na entrada e na saí-
da do reator biológico durante dois meses, em períodos quinzenais. 
Depois de coletadas, as amostras foram acondicionadas em frascos 
plásticos identificados com capacidade de 1 L, mantidas refrigeradas 
em caixas de isopor para assegurar a conservação das características 
microbiológicas e transportadas até o laboratório da APLYSIA, onde 
as análises de microscopia são realizadas.

Para a análise microbiológica do lodo foram examinadas lâminas 
da amostra fresca de cada ponto do reator biológico, em microscópio 
óptico Leica DMLS com contraste de fase nos aumentos de 100 e 

400x. As imagens microscópicas foram registradas mediante máqui-
na digital Nikon e trabalhadas utilizando o programa de imagens da 
Leica. A observação microscópica do efluente do início e da parte 
final do reator biológico foi feita segundo metodologia de Jenkins 
et al. (2004) para avaliação dos flocos biológicos (tamanho e morfo-
logia) e dos protozoários e metazoários (densidade e riqueza), a fim 
de se diagnosticar o efeito da condutividade nas características do 
lodo biológico.

Com a avaliação microscópica do lodo foram também analisados 
os dados físicoquímicos medidos nos efluentes de entrada e tratado 
da ETE. Foram realizadas as seguintes análises físicoquímicas: tem-
peratura, pH, condutividade no efluente de entrada, OD no início e 
na parte final do reator biológico, concentração de sólidos sedimen-
táveis, sólidos suspensos totais e nutrientes N-NH

3 e PO4 no efluente 
tratado e eficiência de remoção de DBO.

RESULTADOS 

Avaliação Microscópica do Lodo
Com relação a tamanho, observa-se na Figura 1 que os flocos 

permaneceram com tamanho predominantemente pequeno em to-
das as análises realizadas, não sendo observadas variações signifi-
cativas quanto ao tamanho durante os dois meses de estudo. Já em 
relação à classificação morfológica dos flocos da entrada e da saída 
do reator verifica-se, na Tabela 1, que este parâmetro variou signifi-
cativamente durante o período de análises.

Figura 1. Variação temporal da porcentagem de tamanhos dos flocos 
biológicos encontrados na entrada e na saída do reator biológico durante 
setembro e outubro

Tabela 1. Características morfológicas dos flocos do início e da porção final do reator biológico nos meses de setembro e outubro

Data da análise Firmeza Contorno Compatibilidade

3 de setembro Firmes Redondos
Compactos

17 de setembro
Fracos a firmes

Irregulares
Difusos a compactos

 30 de setembro
Fracos a firmes

Irregulares Difusos a compactos

15 de outubro
Fracos

Irregulares Difusos

29 de outubro
Fracos

Irregulares Difusos
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Na análise do dia 3 de setembro os flocos biológicos dos dois pon-
tos de análise apresentaram-se firmes, redondos e compactos (Figu-
ra 2). Nas análises realizadas em 17 de setembro e 30 de setembro 
foi constatada piora na qualidade morfológica dos flocos dos dois 
pontos analisados, uma vez que estes se apresentavam mais fracos, 
mais difusos e também com contorno irregular (Figuras 3 e 4). Além 
disso, foi observada redução na quantidade de bactérias formadoras 
de flocos nas duas últimas análises do mês de setembro.

Em outubro, a qualidade morfológica dos flocos piorou ainda mais, 
tanto na entrada quanto na saída do efluente do reator biológico. 
Nas análises desse mês os flocos foram classificados em fracos, ir-
regulares, difusos e com pouca quantidade de bactérias formadoras 
de flocos, como se observa nas Figuras 5 e 6.

Nas análises microscópicas realizadas durante o mês de setembro 

verificou-se que a densidade total de protozoários e metazoários do 
reator biológico apresentou-se com valores acima de 30, considera-
dos muito bons para efluentes de celulose e representam quantidade 
satisfatória desses organismos no lodo biológico 

Por outro lado, as análises realizadas no mês de outubro 
evidenciaram uma significativa redução na quantidade de pro-
tozoários e metazoários, uma vez que os valores de densidade 
desses organismos estiveram abaixo de 5 (pouca quantidade), 
como se observa na Figura 7. 

Dentre todos os grupos de microrganismos que podem ser encon-
trados em tratamentos biológicos do tipo lodo ativado, alguns po-

Figura 2. Flocos firmes, redondos e compactos (quantidade média de 
bactérias formadoras de flocos) encontrado na entrada (1) e saída (2) do 
reator biológico em 3 de setembro

Figura 3. Flocos fracos a firmes, irregulares e difusos a compactos (pouca 
quantidade de bactérias formadoras de flocos) encontrados na entrada 
(1) e saída (2) do reator biológico em 17 de setembro

Figura 4. Flocos fracos a firmes, irregulares e difusos a compactos (pouca 
quantidade de bactérias formadoras de flocos) encontrados na entrada 
(1) e saída (2) do reator biológico em 30 de setembro

Figura 5. Flocos fracos, irregulares e difusos (pouca quantidade de 
bactérias formadoras de flocos) encontrados na entrada (1) e saída (2) do 
reator biológico em 15 de outubro

Figura 6. Flocos fracos, irregulares e difusos (pouca quantidade de 
bactérias formadoras de flocos) encontrados na entrada (1) e saída (2) do 
reator biológico em 29 de outubro

Figura 7. Densidade total e parcial de protozoários e metazoários 
encontrados no reator biológico em setembro e outubro
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dem ser classificados como indicadores de boa qualidade do efluen-
te. De acordo com as afirmações de vários autores (Jenkins et al., 
2004; Cingolani, 1996; Schuyler, 1997) existem 6 grupos indicadores 
da boa qualidade do efluente, sendo eles: os ciliados grandes (Para-
mecium sp.), ciliados andarilhos, ciliados carnívoros, ciliados fixos, as 
suctórias e os rotíferos. 

Ao longo deste estudo foram registrados, na entrada e saída do re-
ator biológico, os seguintes gêneros de protozoários e metazoários:

Protozoários:
• Os flagelados Monas sp.. Heteronema sp. e  Peranema sp.
• Os ciliados andarilhos Aspidisca costata. 
• Os ciliados fixos Vorticella sp.
• Os ciliados carnívoros Trachelophilum pusillum e Litonotus lamela.
• As Suctórias Podophrya sp. e Tokophrya sp.

Metazoários:
• Rotíferos Ephipanes sp., Philodinavus paradoxus e Philodina sp.

No que diz respeito à riqueza dos protozoários e metazoários en-
contrados no efluente do reator biológico nos dois meses de estudo, 
observou-se que a melhor condição de desenvolvimento desses or-
ganismos foi observada na análise do dia 3 de setembro, quando se 
encontrou a maior riqueza de protozoários e metazoários deste es-
tudo. Nesta análise foram registrados cinco dos seis grupos caracter-
ísticos de efluente com boa qualidade citados por Cingolani (1996), 
que seriam: andarilhos, ciliados fixos, carnívoros, suctórias e rotíferos 
(Figuras 8 a 10).

Nas análises seguintes do mês de setembro, a riqueza dos proto-
zoários e metazoários tendeu a reduzir, sendo encontrados quatro e 
três grupos indicadores de efluente com boa qualidade nos dias 17 e 
30 de setembro, respectivamente.

Dentre os grupos de protozoários e metazoários presentes no eflu-
ente do reator biológico nas análises de outubro deve-se destacar a 
predominância dos flagelados em todas as amostras, e a presença 
de um a no máximo dois grupos indicadores de efluente com boa 
qualidade, evidenciando baixa riqueza desses organismos no eflu-
ente nesse mês.

Avaliação Físicoquímica
Os parâmetros temperatura, pH e condutividade no efluente de 

entrada e teor de OD no reator biológico são os principais fatores 
que influem no desenvolvimento da microbiota do lodo biológico, 
sendo que para que os microrganismos responsáveis pelo tratamen-
to biológico do efluente estejam presentes e de forma ativa, é neces-
sário que o ambiente possua condições ideais de temperatura, pH, 
OD e que esteja com toxicidade tolerável a esses microrganismos.

Durante o período do estudo, todos esses parâmetros apresenta-
ram-se dentro de suas faixas, não afetando o desenvolvimento da 
biota, com exceção da condutividade no efluente de entrada (Figura 
11), da qual foi observado aumento de valores entre os dias 20 de 
setembro e 3 de outubro, quando a condutividade esteve acima de 
3400 mS/cm. Em outubro, apesar da ocorrência de valores mais bai-
xos em relação aos picos registrados no final de setembro, a conduti-
vidade permaneceu elevada (entre 2200 e 2500 mS/cm).

Ressalta-se que a eficiência de remoção de DBO da ETE foi re-
duzida para valores abaixo de 90% após a data de 5 de outubro 
evidenciando queda de desempenho da planta neste período. Além 

Figura 8. Protozoário ciliado andarilho (1) e ciliados fixos (2) encontrados 
no reator biológico em setembro

Figura 9. Protozoário ciliado carnívoro (1) e suctória (2) encontrados no 
efluente do reator biológico em setembro

Figura 10. Metazoário rotífero encontrado no reator biológico em 
setembro
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disso, notou-se aumento nos resultados do índice volumétrico do 
lodo (IVL), denotando baixa qualidade morfológica dos flocos. Con-
comitantemente, a avaliação da concentração de sólidos sedimen-
táveis no efluente tratado revelou indícios de arraste de flocos para 
o mesmo. A presença de sólidos no efluente tratado sugere a má 
formação dos flocos biológicos e evidencia uma decantação precária 
do lodo no decantador secundário. 

As análises realizadas no mês de setembro indicam baixa quan-
tidade de sólidos sedimentáveis no efluente tratado, permane-
cendo sua quantidade abaixo de 1,0 mg/L, que é valor estipulado 
como limite máximo de lançamento para o corpo receptor em 
diversas indústrias (Figura 12). Sendo assim, pode-se aferir que 
em setembro a separação do lodo no decantador ocorreu de for-
ma eficiente nesta ETE.

Por outro lado, as análises realizadas em outubro indicam ocorrên-
cia de arraste de lodo para o efluente tratado em diversas ocasiões, 
quando os valores dos sólidos sedimentáveis foram registrados aci-
ma de 1,0 mg/L.

Comportamento semelhante foi encontrado para a quantidade 
de sólidos suspensos totais (Figura 13), que apresentou tendência 
em aumentar no decorrer das análises destes dois meses de estudo, 
tendo sido encontrados valores bastante elevados a partir de 7 de 
outubro (acima de 40 mg/L).

A experiência da APLYSIA revela que o efeito tóxico aos microrga-
nismos protozoários e metazoários do efluente, e consequente preju-
ízo do seu tratamento biológico, ocorre quando a condutividade do 
efluente de entrada da ETE situa-se acima de 1800 mS/cm. No caso 
do efluente em estudo, esses resultados também são constatados, 
tendo em vista que o aumento dos valores de condutividade em ní-
veis acima de 1800 mS/cm, a partir da análise microscópica de 3 de 
setembro, já acarretaram em prejuízos na morfologia dos flocos e na 
riqueza dos protozoários.

Os diversos compostos químicos causadores de toxicidade aos 
organismos tratadores de efluente podem desencadear respostas 
específicas, identificáveis através da observação dos protozoários e 
metazoários. Segundo Jenkins et al. (2003), a toxicidade pode desen-
cadear os seguintes efeitos, podendo se limitar apenas a algum ou a 
todos, segundo o grau de toxicidade, conforme posto a seguir:
a) primeiramente, ocorre impacto nos ciliados e rotíferos, com con-

sequente redução da atividade;
b) posteriormente, os grupos predominantes dão lugar a flagelados 

pequenos e pequenos ciliados, podendo ocorrer “bloom” desses 
organismos;

c) os flocos quebram, aumentando a turbidez (pelo aumento das 
células livres);

d) por fim, ocorre a morte desses organismos.

Os microrganismos protozoários e metazoários são responsá-
veis principalmente pela clarificação do efluente, enquanto que 
as bactérias fazem a depuração propriamente dita. Porém, os pri-
meiros são utilizados como indicadores biológicos do bom funcio-
namento de ETEs por serem mais facilmente identificáveis do que 
as bactérias unicelulares (CETESB, 1980) e serem mais sensíveis 
à toxicidade do meio. 

Em relação aos protozoários e metazoários indicadores de efluente 
com boa qualidade, observou-se que esses foram reduzidos com o 
aumento da condutividade. Além disso, o aumento da condutividade 
foi acompanhado pelo predomínio do grupo dos flagelados, que pas-
saram a predominar em relação aos indicadores de efluente com boa 
qualidade nas análises do mês de outubro. Os Flagelados podem dar 

Figura 11. Variação temporal da condutividade medida no efluente de 
entrada do reator biológico em setembro e outubro

Figura 13. Variação temporal dos sólidos suspensos totais medidos no 
efluente tratado em setembro e outubro

Figura 12. Variação temporal dos sólidos sedimentáveis medidos no 
efluente tratado em setembro e outubro
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uma indicação de efluente ruim (Shuyler, 1997), má depuração, so-
brecarga orgânica, baixo teor de OD e/ou presença de toxicidade 
(CETESB, 1992, Jenkins et al., 2003), sendo considerados, por isso, 
organismos indicadores de efluente com baixa qualidade.

Cabe ressaltar que além do grupo dos flagelados estiveram tam-
bém presentes os metazoários rotíferos em baixa densidade nas 
duas análises microscópicas de outubro. De acordo com os experi-
mentos de Cingolani (1996) e segundo Jenkins et al. (2003), os rotífe-
ros podem ser encontrados em melhores condições do efluente e por 
isso são considerados indicadores de efluente com boa qualidade. 
Entretanto, se mostram um pouco mais resistentes que os demais 
microrganismos encontrados em casos de toxicidade dada sua maior 
complexidade, por se tratar de microrganismos multicelulares.

Já se sabe que em casos de toxicidade, a biodegradação de subs-
tâncias e a eficiência dos processos biológicos podem ser afetadas 
(Liss & Allen, 1992). Esse resultado foi comprovado pela redução da 
eficiência de remoção de DBO para valores abaixo de 92%, que reve-
lam problemas com a atividade da microbiota tratadora de efluente. 
Além disso, observou-se aumento da ocorrência de arraste de lodo 
ao longo do mês de outubro, o que corrobora com a baixa qualidade 
dos flocos biológicos encontrados neste mesmo período, e  aumen-
to de sólidos suspensos totais no efluente tratado, resultado este 

relacionado com a baixa atividade dos protozoários e metazoários, 
principais removedores de sólidos no efluente.

CONCLUSÃO
A avaliação microscópica do lodo biológico na entrada e saída do 

reator biológico durante os meses de setembro e outubro, associada 
à análise dos principais dados físicoquímicos que interferem na so-
brevivência da microbiota responsável pelo tratamento biológico do 
efluente, indicou que a atividade desses organismos foi prejudicada 
ao longo desses dois meses em função do aumento da condutividade 
observada no efluente de entrada do reator biológico.

O aumento da toxicidade, avaliada indiretamente pelo aumento 
da condutividade no efluente, provavelmente impactou o desenvol-
vimento das bactérias formadoras dos flocos e também a densidade 
e a riqueza dos protozoários e metazoários do efluente, sendo obser-
vada redução da eficiência de remoção de DBO e aumento de sólidos 
sedimentáveis e suspensos no efluente tratado, evidenciando piora 
no desempenho da ETE.

 Dessa forma, a condutividade pode ser usada como uma impor-
tante ferramenta de controle operacional das ETEs, tendo em vista 
que se relaciona diretamente com a atividade dos microrganismos do 
efluente, revelando indícios de toxicidade a esses organismos.  n
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