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RESUMO

A tecnologia de reatores anaeróbios para o tratamento de esgoto sanitário vem
sendo extensivamente desenvolvida no Brasil, e hoje encontra-se praticamente
consolidada. Apresentando diversas vantagens, como baixos custos de
construção e operação, e baixa produção de lodo, os reatores anaeróbios são
uma alternativa bastante atrativa para a mitigação dos problemas de saneamento
básico urbano, e também das áreas rurais. Os filtros anaeróbios vêm sendo
bastante aplicados no Brasil. Sua utilização produz um efluente com baixa
concentração de matéria orgânica e sólidos suspensos, além de conservar os
nutrientes, sendo por isso muito bom para irrigação com fins produtivos, desde
que sejam resguardados os cuidados com a presença de organismos patogênicos.
Este trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência de filtros anaeróbios na
remoção de coliformes fecais e ovos de helmintos, e verificar se os mesmos
atendem às recomendações sanitárias para reuso em irrigação, segundo a
Organização Mundial de Saúde - OMS (WHO, 1989). Para enumeração dos ovos
de helmintos foi utilizada a técnica de Bailenger modificada (Ayres e Mara, 1996),
que deu origem à metodologia atualmente recomendada pela OMS para avaliação
de águas residuárias brutas e tratadas. Para determinação de coliformes fecais foi
utilizado o método da membrana filtrante. Foram analisados três diferentes
sistemas de tratamento de esgoto compostos por filtros anaeróbios. Numa análise
geral dos resultados, observou-se que todos os sistemas pesquisados atingiram
eficiência maior que 93% para remoção de ovos de helmintos, resultando em um
efluente final com valor médio menor que 1 ovo/L. Um dos sistemas, o Sistema
RN, alcançou uma remoção maior que 99%, confirmando o bom desempenho dos
filtros anaeróbios na remoção de ovos de helmintos. Mesmo com baixas
concentrações de ovos no afluente, os filtros foram capazes de remover
eficientemente este parâmetro. Em relação à contagem de coliformes fecais, foi
observado, para todos os sistemas pesquisados um efluente final com cerca de
106 UFC/100mL. As altas concentrações de coliformes fecais no efluente dos
filtros permitem a reutilização apenas para irrigação restrita, de acordo com as
diretrizes da OMS. Apesar dos sistemas pesquisados não removerem eficazmente
coliformes fecais, os resultados encontrados no presente estudo indicaram uma
boa eficiência dos filtros anaeróbios na remoção de ovos de helmintos.

PALAVRAS-CHAVE: Filtros Anaeróbios, Tratamento de Esgotos, Ovos de
Helmintos, Coliformes Fecais.
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ABSTRACT

The technology of anaerobic reactors for sanitary wastewater treatment has been
extensively developed in Brazil, and today it is practically consolidated. They
present several advantages, such as low construction and operating costs, and low
sludge production, the anaerobic reactors are an attractive alternative to minimize
problematic lack of basic sanitation in urban areas, and also of the rural areas. The
anaerobic filters have been widely used in Brazil. It produces an effluent with low
concentration of organic matter and solids suspended, besides conserving the
nutrients, therefore, it is good for use in irrigation, but the practice must be
associated with knowledge of the pathogens presence. The main objective of this
study was to evaluate the efficiency of anaerobic filters in removal faecal coliforms
and helminth eggs, and to verify if the effluent can be used for agricultural
purposes, according to the World Organization of Health (WHO, 1989). The
protocol used to enumerate helminths eggs was the modified Bailenger method,
(Ayres and Mara, 1996) recommended by WHO for evaluation of raw effluent and
treated effluent. The membrane filtration method was utilized to determine the
concentrations of faecal coliforms. Three different systems of sewer treatment
composed by anaerobic filters were analyzed. The results, in a general analysis,
showed that all the researched systems reached a larger removal than 93% to
helminth eggs, resulting in an effluent with smaller average than 1 egg/L. One of
these systems, Sistema RN, reached a larger removal than 99%, confirming the
good performance of the anaerobic filters in removal helminths eggs. Even with low
concentrations of eggs in the influent, the filters were capable to remove this
parameter efficiently. About faecal coliforms, it was observed for all the researched
systems an effluent with 106 CFU/100mL. The high concentrations to faecal
coliforms in the effluent just allow reuse for restricted irrigation, in agreement with
the guidelines of WHO.  Although the researched systems have not removed
faecal coliforms efficiently, the results indicated a good efficiency of the anaerobic
filters in removal helminth eggs.

KEY-WORDS: anaerobic filters, wastewater treatment, helminth eggs, faecal
coliforms.
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1 INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios do Brasil refere-se à melhoria do saneamento

básico fornecido a sua população. Entre os serviços de saneamento básico, o

esgotamento sanitário é o que tem menor presença nos municípios brasileiros.

Segundo o IBGE (2000), 47,8% dos municípios brasileiros não têm coleta de

esgoto. O Norte é a região com a maior proporção de municípios sem coleta

(92,9%), seguido do Centro-Oeste (82,1%), do Sul (61,1%), do Nordeste (57,1%) e

do Sudeste (7,1%). Apenas 52,2% dos municípios apresentam serviço de coleta, e

desse percentual, somente 20,2% dos municípios tratam o esgoto (IBGE, 2000).

Se a cobertura do serviço de esgotamento sanitário é reduzida e o

tratamento do esgoto coletado não é abrangente, o destino final do esgoto

sanitário contribui ainda mais para um quadro precário do serviço. Do total de

distritos que não tratam o esgoto sanitário coletado, a grande maioria (84,6%)

despeja o esgoto nos rios, comprometendo a qualidade da água utilizada para o

abastecimento, irrigação e recreação, sendo os distritos das Regiões Norte e

Sudeste os que mais se utilizam desta prática (IBGE, 2000). Este quadro

alarmante agrava os problemas de saúde pública e ambiental, e sua melhoria

depende, em grande parte, do desenvolvimento de sistemas de tratamento

simples, eficientes e adaptáveis às condições econômicas e estruturais do Brasil.

É dentro desse contexto que se inserem os reatores anaeróbios: sistemas

simples; que trazem a vantagem de não consumir energia elétrica, já que não

constitui um sistema mecanizado; ocupam pequena área; produzem pouco lodo  e

têm  baixo custo quando comparados aos reatores aeróbios.

Os reatores anaeróbios mais utilizados no país são: lagoas anaeróbias,

tanques sépticos ou decanto-digestores, filtros anaeróbios, reatores anaeróbios de

manta de lodo (UASB), e reatores anaeróbios de leito expandido ou fluidificado

(CAMPOS et al., 1999).
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Este trabalho deteve-se apenas aos filtros anaeróbios, reatores biológicos

constituídos por um tanque contendo material de enchimento ou outro material

inerte que serve de suporte para aderência e desenvolvimento de microrganismos.

Os primeiros trabalhos acerca de filtros anaeróbios que tiveram grande

divulgação foram realizados na década de 60 por Young e McCarty, e, desde

então, os filtros anaeróbios têm tido aplicação crescente (CHERNICHARO, 1997).

Os filtros apresentam as vantagens de produzir pouco lodo, resistir bem às

variações de vazão afluente, permitir grande liberdade de projeto, ter operação e

construção bastante simples. As desvantagens são decorrentes do risco de

entupimento do leito (colmatação dos interstícios), e do custo adicional ocasionado

pelo preenchimento do filtro com o material de enchimento (ANDRADE NETO,

2006).

Sistemas completamente anaeróbios, compostos por filtros anaeróbios,

podem remover, na prática, mais de 80% da matéria orgânica, o quê em grande

parte, dependendo da capacidade do corpo receptor ou do uso dado ao efluente,

resolveria os problemas causados pelos esgotos; além de que, quando esses

sistemas anaeróbios são antecedidos de decanto-digestor ou reator de manta de

lodo, podem propiciar efluentes com concentrações médias de DBO (demanda

bioquímica de oxigênio) abaixo de 60 mg/L e de sólidos suspensos abaixo de 20

mg/L, propriedades estas, que facilitam a desinfecção, com ótimo aspecto visual e

sem problemas de maus odores (CHERNICHARO et al., 2001).

O efluente de um filtro anaeróbio é bastante claro, tem relativamente baixa

concentração de matéria orgânica e sólidos suspensos, inclusive, mantém os

nutrientes, como fósforo e nitrogênio, além de outros macro e micronutrientes,

sendo por isso, muito bom para irrigação com fins de produção vegetal, desde que

sejam resguardados os cuidados com a presença de organismos patogênicos

(ANDRADE NETO et al., 1999a ).

A Organização Mundial de Saúde reconhece dois tipos de organismos

indicadores da qualidade microbiológica de efluentes de estações de tratamento
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de esgoto para uso agrícola: coliformes fecais (UFC/100mL) e ovos de helmintos

(nº de ovos/L) (WHO, 1989). A concentração desses organismos indicadores

abaixo de um certo limite indica que o esgoto tratado tem  qualidade satisfatória

para o uso pretendido.

Quanto à segurança sanitária, pouco se tem estudado a respeito da

remoção de patógenos em reatores anaeróbios, mas sabe-se que não é

satisfatória. Contudo, este fato não inviabiliza o uso de reatores anaeróbios, até

por que os reatores aeróbios compactos, à custa de mecanização e energia

elétrica, geralmente também não são eficientes na remoção de patógenos

(tratamento terciário).

Ademais, as pesquisas mais recentes têm indicado que os filtros

anaeróbios são eficientes na remoção de ovos de helmintos, e que as baixas

concentrações de sólidos suspensos facilitam a desinfecção. Doses de cloro na

ordem de 10 mg/L, aplicadas em efluentes de filtros anaeróbios com tempo de

contato superior a 25 minutos, podem propiciar alta eficiência na remoção de

coliformes fecais (termotolerantes) e de E. coli (ANDRADE NETO, 2006).

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de filtros anaeróbios na

remoção de ovos de helmintos e coliformes fecais, tendo como objetivos

específicos:

� Comparar os mecanismos de remoção de ovos de helmintos e de

coliformes fecais nos filtros anaeróbios;

� Verificar se os efluentes tratados atendem às exigências para reuso em

irrigação.

Tal avaliação poderá assegurar aos filtros anaeróbios uma posição de

destaque, não só pela remoção de matéria orgânica e sólidos suspensos, fatos

que já foram constatados em outros estudos, mas sim, pela remoção de

patógenos, o qual significará um passo importante na busca da preservação do

meio ambiente e na proteção da saúde pública.
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3 MATERIAL E MÉTODOS:

Neste estudo foram pesquisados três diferentes sistemas de tratamento de

esgoto contendo filtros anaeróbios. Cada sistema é descrito em seguida:

3.1 SISTEMAS PESQUISADOS:

3.1.1 Decanto-digestor  e filtro anaeróbio (Sistema RN):

O sistema em estudo está localizado no Campus Central da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. O esgoto afluente é proveniente das

Residências Universitárias I e II, Restaurante do Campus, Pouso Universitário e

do Departamento de Educação Física. È, portanto, essencialmente doméstico.

O sistema compõe-se de um tanque séptico prismático retangular, com

duas câmaras em série, seguido de um pequeno filtro de pedras acoplado ao

tanque séptico com comunicação direta, e quatro filtros anaeróbios descendentes

afogados que ladeiam o tanque séptico. Atualmente estão em funcionamento

apenas dois filtros anaeróbios, denominados  F10 e F15.

A Figura 5 e 6  mostram o Sistema RN, e as Figuras 7 e 8,

respectivamente, cortes transversais esquemáticos do tanque séptico com o

pequeno filtro acoplado e dos filtros anaeróbios afogados que ladeiam o tanque

séptico.

FIGURA 1: O sistema RN - Tanque séptico modificado seguido de filtro

anaeróbio
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FIGURA 2: O sistema piloto da UFRN: tanque séptico seguido de filtros
anaeróbios

Fonte:ANDRADE NETO et al., 2001

FIGURA 3:Tanque séptico com o filtro acoplado

                                                                                      Fonte: ANDRADE NETO et al., 1999b

Fonte: ANDRADE NETO et al., 2000b
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O decanto-digestor tem volume total de 8,82 m3, inclui, acoplado ao último

compartimento, um filtro de pedras (brita nº 4) de fluxo ascendente com 0,60 m de

espessura da camada suporte e volume total de 0,84 m3 (Figura 7), que comunica-

se com o tanque séptico através de um fundo falso inclinado, facilitando o retorno

do lodo e impedindo a colmatação do leito. A importância deste filtro está na

retenção de sólidos suspensos, chegando aos filtros anaeróbios um efluente com

maior parcela dissolvida (ANDRADE NETO  et al., 2001).

FIGURA  4: Filtro anaeróbio descendente afogado

                                                                                             Fonte: ANDRADE NETO et al., 1999a

Nos filtros anaeróbios o esgoto é distribuído e coletado através de tubos

perfurados, colocados sobre e sob o meio filtrante (leito) (Figura 8).

O objetivo destes filtros é a remoção da matéria orgânica dissolvida e de

sólidos de pequenas dimensões, para complementar o tratamento por ação

biológica anaeróbia. Os filtros também favorecem o decaimento de ovos de

helmintos.

Eles funcionam em paralelo, todos recebendo o mesmo afluente,

proveniente do tanque séptico, onde a vazão é dividida em partes iguais

destinadas a cada um dos filtros, recebendo cada filtro a vazão de 7,5m3/dia, e

operando com TDH de 9,5 horas. Apresentam 4,00 m de comprimento por 0,70 m

de largura e profundidade média de 1,20 m, foram construídos em alvenaria de

tijolos revestidos. O filtro denominado F10 é preenchido com conduit cortado, e o

F15 com peças de plástico próprias para enchimento de filtros.
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Após o filtro há um compartimento (figura 8) com várias finalidades: permite

a drenagem do excesso de lodo; dá acesso aos tubos perfurados do fundo do

filtro; serve, eventualmente, para tratamento complementar; e mantém o filtro

afogado. Este compartimento é importante também para facilitar o esgotamento

dos filtros. O lodo em excesso é removido automaticamente, através dos tubos

perfurados, quando se esgota o compartimento a jusante dos filtros, porque isso

provoca velocidades de fluxo bastante elevadas nos interstícios do leito.

As amostras coletadas foram: o esgoto afluente, o efluente do tanque

séptico acoplado ao filtro de pedras e o efluente de cada filtro anaeróbio.

As análises foram realizadas no período de abril até setembro de 2006, com

coletas quinzenais. Após um mês as coletas tornaram-se semanais, para os

parâmetros de coliformes fecais e ovos de helmintos.

3.1.2 ETE anaeróbia compacta:

A ETE anaeróbia compacta (Figura 9) fica localizada no Campus Central da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte -UFRN, em Natal, RN. O esgoto

afluente é o mesmo do Sistema RN, descrito anteriormente.

O sistema consiste de uma unidade compacta, fabricada em plástico

reforçado com fibra de vidro (PRFV). É composta por um digestor anaeróbio, que

aproveita funções dos decanto-digestores e dos reatores de manta de lodo em um

mesmo reator com separador de fases, seguido por um filtro anaeróbio com

enchimento de anéis de eletroduto corrugado de plástico e com fluxo ascendente.

O esgoto chega ao digestor anaeróbio pela parte superior, através de

tubulação em PVC, e é direcionado para o fundo do mesmo através de um tê com

prolongador, garantindo assim a submergência na camada de lodo ativo e

forçando um fluxo ascendente. As partículas sólidas decantam, formando uma

camada de lodo que é estabilizada pela ação dos organismos anaeróbios. O

esgoto afluente, ao seguir um fluxo ascendente, sofre a ação da manta de lodo,

propiciando a remoção da matéria orgânica. Enquanto não há formação da manta
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de lodo, o reator funciona como decanto-digestor. Em seguida o esgoto é

conduzido para polimento no filtro anaeróbio (BRITO et al., 2005a).

O sistema funcionou com a vazão de 2,5 m
3
/dia; operando com um tempo

de detenção total de 19,6 horas, sendo 13 horas no reator anaeróbio e 6,6 horas

no filtro anaeróbio.

Os pontos de coleta estavam localizados na entrada da ETE compacta

(esgoto bruto) e na saída da ETE compacta. Inicialmente a ETE foi monitorada

com coletas quinzenais, e após um mês as coletas passaram a ser semanais,

para as análises de coliformes fecais e ovos de helmintos.

FIGURA 5:Vista da ETE anaeróbia compacta

3.1.3 Filtro Anaeróbio-Parelhas:

O sistema estudado fica localizado na cidade de Parelhas, Estado do Rio

Grande do Norte. O tratamento de esgotos do município conta com uma unidade

de tratamento preliminar constituída por grade de barras e caixa de areia, para

remoção de sólidos grosseiros e areia. Segue para uma lagoa facultativa primária

com volume de 6500 m3, e tempo de detenção hidráulico de aproximadamente 5

dias. Parte do efluente segue para dois filtros anaeróbios de fluxo descendente,

que foram objeto deste estudo.
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Os filtros apresentam dimensões de 4,10m x 1,00m x 1,225m

(comprimento, largura, altura útil) perfazendo um volume útil de 10 m3,

preenchidos com anéis de eletroduto corrugado (BRITO et al., 2005b).

Trabalharam com a vazão de 30m3/dia e operaram com tempo de detenção

hidráulico da ordem de 8 horas na primeira fase de monitoramento. Já na segunda

fase os filtros trabalharam com a vazão de 15 m3/dia e tempo de detenção

hidráulico da ordem de 16 horas.

O sistema foi monitorado entre os meses de julho a dezembro de 2004,

correspondendo a primeira fase; e entre março a setembro de 2005,

correspondendo a segunda fase de monitoramento.As coletas eram realizadas

quinzenalmente  para as análises de coliformes fecais e de ovos de helmintos.

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

As análises laboratoriais realizadas foram: enumeração de ovos de

helmintos e contagem de coliformes fecais.

3.2.1 Ovos de helmintos:

Para enumeração de ovos de helmintos foi utilizado a Técnica de Bailenger

modificada (Ayres e Mara, 1996), que deu origem à metodologia atualmente

recomendada pela Organização Mundial de Saúde para a enumeração de ovos de

helmintos em águas residuárias brutas e tratadas. Este método foi escolhido em

função de sua simplicidade e baixo custo e por propiciar a recuperação de uma

ampla faixa de ovos de helmintos de gêneros diferentes,  particularmente ovos de

nematodas (Ascaris sp., Trichuris sp. e Ancilostomídeos) que são os indicadores

parasitológicos especificados no guia da Organização Mundial de Saúde para

reuso na agricultura.

Segundo o método, as amostras de esgotos a serem processadas passam

pelas etapas de: sedimentação, centrifugação e flutuação.
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� Procedimento para enumeração dos ovos:

a) Coletar uma amostra de esgoto de volume conhecido - usualmente 1 litro para

esgoto bruto ou parcialmente tratado e 10 litros para esgoto tratado;

b) deixar sedimentar por 1 a 2 h, pois os ovos apresentam diferentes velocidades

de sedimentação;

c) remover 90 % do sobrenadante através de sifonamento e transferir o restante

(10 %) para um ou mais tubos e centrifugar a 1000 g por 15 min, não se

esquecendo de enxaguar com solução detergente o recipiente.

e) Após a primeira centrifugação, descartar o sobrenadante; transferir todos os

sedimentos para um único tubo e centrifugar novamente a 1000 g por 15 minutos;

f)descartar o sobrenadante e ressuspender o sedimento com igual volume de

solução tampão aceto-acética, pH = 4,5. Se o volume do concentrado for inferior a

2 mL, colocar solução tampão até resultar 4 mL para facilitar o descarte do

sobrenadante.

g)Adicionar um volume de éter correspondente a duas vezes o volume do

sedimento e homogeneizar a amostra com equipamento tipo Vortex .

h)Centrifugar a 1000 g por 15 minutos. Após a centrifugação a amostra

apresentará três fases distintas:

i) no fundo do tubo se concentrará  o material não gorduroso e fragmentos

pesados, incluindo os ovos de helmintos, larvas e cistos de protozoários;

ii) uma fase intermediária contendo a solução tampão, que deverá ser

clara (transparente); e

iii) uma fase superior contendo gordura e outros materiais, que juntamente

com o éter (ou acetato de etila) formam uma camada espessa e de cor

escura.

i) anotar o volume do sedimento que contém os ovos, e desprezar o restante do

sobrenadante com um único movimento firme e rápido. Se for necessário para

soltar o tampão presente na superfície, primeiro perfurar suavemente ao redor do

tubo com uma agulha fina;
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j) ressuspender o sedimento com 5 volumes de solução de sulfato de zinco

(ZnSO4 densidade 1,18). Anotar o volume final do produto (sedimento + ZnSO4) e

homogeneizar a amostra com equipamento tipo Vortex.

k) Remover uma alíquota da amostra final com uma pipeta Pasteur e transferir

para a câmara McMaster para exame final; deixar a câmara de contagem em

repouso por 5 minutos para permitir que os ovos flutuem e atinjam a superfície da

grelha de contagem.

l) Examinar no microscópio em objetivas de 10x e de 40x . Para uma melhor

precisão na enumeração dos ovos, deve-se fazer a leitura de mais de uma

câmara, preferencialmente três, e calcular a média aritmética das contagens

obtidas .

m) calcular o número de ovos por litro utilizando a equação:

� Expressão dos resultados:

O número final de ovos da amostra de esgotos deve ser calculado por meio

da seguinte equação:

VP

XA
N

×

×
=

onde:

N = número de ovos  (nº  de ovos/litro)

A = número médio de ovos contados nas câmaras de McMaster (nº de ovos)

X = volume do produto final (sedimento + ZnSO4)

P = volume da câmara de McMaster (para câmara de duas grelhas  P = 0,30 mL;

para câmara de uma grelha P = 0,15 mL)

V = volume original da amostra
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� Identificação de ovos de helmintos:

Os critérios para identificação dos ovos de helmintos são  baseados,

principalmente, no tamanho e nas características morfológicas  específicas dos

ovos, tais como:

� Tamanho: os ovos de helmintos variam em comprimento de pequenos (18

µm) a grandes (150 µm ou maiores) e possuem diâmetros de 12 a 14 µm

(como é o caso de alguns ovos de trematodas) a 90 µm ou mais (caso dos

maiores ovos de trematodas)

� Forma: os ovos de helmintos podem ser de forma esférica ou oval,  embora

alguns poucos possam ser assimétricos

� Conteúdo interno: os ovos recentemente excretados apresentam estágios

de desenvolvimento que são característicos para cada espécie. Em sua

maioria, os ovos de nematodas não apresentam-se embrionados quando

liberados com as fezes.

� Várias modificações da estrutura dos ovos também se constituem

ferramentas importantes de identificação, a exemplo de: protuberâncias,

espinhos, rolhas polares e opérculos.

Diversos métodos para a enumeração de ovos de helmintos em águas

residuárias tem sido descritos na bibliografia especializada, cada um com suas

vantagens e desvantagens.

Passamani et al., (2000), ao comparar dois métodos utilizados para

enumeração de helmintos, concluiu que a Técnica do Corante Biológico permite

não só quantificar e identificar os ovos de helmintos, mas também visualizar os

ovos viáveis. Embora a técnica de Bailenger modificada por Ayres e Mara (1996)

não apresente este atributo, de visualizar a  viabilidade dos ovos, o método

apresentou contagens de ovos de helmintos mais elevadas, ou seja, um

percentual de recuperação de ovos superior ao da técnica do Corante Biológico,

além deste apresentar  custo inferior.
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3.2.2 Coliformes Fecais:

Para coliformes fecais  foi utilizado o método da membrana filtrante, uma

técnica bastante útil para analisar grandes volumes de amostras e que

proporciona resultados rápidos. O teste baseia-se na filtração de um volume

conhecido de amostra (ou diluições da mesma) através de uma membrana estéril

de poros muito pequenos (0,22µm -0,45µm de diâmetro), que retêm as bactérias

em sua superfície.

Após a filtração, a membrana é transferida assepticamente à placa com

meio de cultura m FC Agar e incubada à temperatura específica, durante 24 horas

(Figura 9). Cada bactéria retida pelos poros da membrana se desenvolve

localmente e forma uma pequena colônia. Assume-se que cada colônia foi

produzida apenas por uma bactéria, portanto, a contagem de colônias indicam o

número original de bactérias presente na amostra. Os coliformes fermentam a

lactose, ocorrendo acidificação do meio, que é evidenciada pela coloração azul

das colônias, decorrente da viragem do indicador (anilina azul). Uma solução de

ácido rosólico é adicionada ao meio com a finalidade de suprimir o crescimento de

outras bactérias. Sem o efeito inibitório desta substância, pode ocorrer um

crescimento substancial de colônias atípicas.

Após o período de incubação, efetua-se a contagem das colônias típicas de

coliformes fecais (com coloração azul) e seus resultados são expressos em UFC

(Unidade Formadora de Colônia) /100 ml de água.

)(

100º

100 diluiçãoxfiltradoVolume

xcolôniasden

ml
UFC =
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FIGURA 6:Aspectos metodológicos da técnica de membrana de filtração

1) Placa contendo o
meio de cultura

2) Colocação da membrana
no suporte do filtro

3) Filtração de um
volume da amostra

4) Incubação
24h/44 °C

5) Contagem de Coliformes
fecais



18

3.3 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS:

A análise e interpretação dos resultados obtidos no presente estudo foram

realizadas com o auxílio do Programa STATISTIC 6.0 para Windows.

Para a análise estatística básica (estatística descritiva) dos dados de

coliformes fecais e ovos de helmintos, foram obtidos valores de tendência central

e valores de dispersão.

Com o objetivo de verificar a normalidade dos dados foram realizados

testes estatísticos específicos, tais como Kalmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk’s,

juntamente com as interpretações gráficas através de histogramas de freqüência.

Foi, ainda, realizada a aplicação da ANOVA (Análise de Variância) para

verificar diferenças entre as médias de coliformes fecais e ovos de helmintos para

o esgoto bruto e o tratado.
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