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RESUMO
A reutilização de águas residuárias é uma estratégia para a conservação dos
recursos hídricos. A presença de bactérias do grupo coliforme termotolerantes indica
contaminação fecal e provável presença de microrganismos intestinais patogênicos,
que devem ser eliminados. Assim, esse trabalho teve por objetivo avaliar o potencial
de reuso da água residuária da Estação de Tratamento de Esgoto do Campus do
Pici da Universidade Federal do Ceará quanto à evolução e caracterização de
indicadores microbiológicos. Durante doze meses, amostras de diferentes pontos da
estação de tratamento foram coletadas trimestralmente, e as populações de
coliformes totais e termotolerantes e de bactérias facultativas mesófilas foram
determinadas. Colônias diferentes foram selecionadas e caracterizadas quanto ao
Gram e morfologia. Os resultados revelaram 24,8 x 105 NMP/100 mL de coliformes
totais e 3,6 x 105 NMP/100 mL de coliformes termotolerantes no esgoto bruto. Após
a cloração foram registrados valores <3 NMP/100 mL. A concentração de bactérias
anaeróbias facultativas mesófilas do esgoto bruto foi de 2,0 x 106 UFC/mL. Após as
passagens pelos tanques de aeração e sedimentação houve uma redução de
aproximadamente dois ciclos logarítmicos. De cada etapa do tratamento foram
selecionadas em média 10 colônias diferentes, perfazendo um total de 54 isolados,
59% Gram-negativas e 41% Gram-positivas. Após a cloração a contagem de
bactérias foi 12 UFC/mL. Doze colônias culuralmente diferentes foram
caracterizadas como bacilos Gram-positivos esporulados. Os resultados para
coliformes termotolerantes indicaram que o sistema de tratamento funciona. No
entanto, bactérias capazes de esporular podem persistir no ambiente limitando uso
desta água sem tratamento adicional.
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POTENTIAL OF WATER REUSE OF A SEASON WASTEWATER SEWAGE
TREATMENT: EVOLUTION AND CHARACTERIZATION OF BACTERIAL
POPULATION
ABSTRACT
Reuse of wastewater is a strategy for the conservation of water resources. The
presence of coliform bacteria indicates fecal contamination and likely presence of
pathogenic intestinal microorganisms which should be eliminated. Thus, this study
aimed to evaluate the potential for reuse of wastewater of Treatment Plant from Pici
Campus of Federal University of Ceará regarding the evolution and characterization
of microbiological indicators. For twelve months, samples from different points of the
wastewater treatment plant (WTP) were quarterly collected and the populations of
total and thermotolerant coliforms and mesophilic facultative bacteria were
determined. Different colonies were selected and characterized by Gram and
morphology. The results showed 24.8 x 105 NMP/100mL of total coliforms and 3.6 x
105 NMP/100 mL of fecal coliform in raw sewage. After chlorination values < 3
NMP/100mL were recorded. The concentration of facultative anaerobic mesophilic
bacteria from raw sewage was 2.0 x 106 CFU/mL. After the passages by aeration and
sedimentation tanks this count was reduced by approximately two log cycles. From
each step were selected on average 10 colonies a total of 54 isolates, 59 % Gramnegative and 41 % Gram-positive. After the chlorination process were detected 12
CFU/mL. Twelve culturally different colonies were characterized as Gram-positive
spore forming bacilli. The results for coliforms indicated that the treatment system is
efficient. However, bacteria capable of sporulation may persist in the environment by
limiting the use of this water without further treatment.
KEYWORDS: mesophilic bacteria, wastewater, reutilization, coliforms
INTRODUÇÃO
A crescente escassez de água no planeta está associada ao aumento da
poluição e desperdício na sua utilização, resultante da falta de conscientização da
sociedade e de uma política ambiental ainda incipiente. Assim, embora a reutilização
de águas residuárias não seja um conceito novo, a demanda crescente por esse
bem tem feito do reuso da água um tema atual e de grande importância (OLIVEIRA
et al., 2012).
Águas residuárias são provenientes de esgotos domésticos e industriais. Os
primeiros, também chamados de sanitários, contêm cerca de 99,9% de água, 0,01%
de sólidos orgânicos e inorgânicos e carreiam dejetos de origem humana, os quais
podem conter microrganismos patogênicos. Assim, o lançamento de esgotos não
tratados em corpos aquáticos são vetores de poluição e contaminação e
responsáveis pela disseminação de doenças entéricas (AL-JASSER, 2011). Nessa
perspectiva, o principal objetivo do tratamento de esgotos é a prevenção da
poluição, mas, o reaproveitamento dessas águas também é uma questão de vital
importância (CUNHA et al., 2011).
A utilização de esgotos tratados na indústria e na agricultura é uma realidade
em muitos países (QADIR et al., 2010, ALFARRA et al., 2011). No Brasil,
especificamente na região Nordeste, a utilização de águas residuárias se destaca
como uma promissora técnica de convivência com a seca (SOUSA et al., 2006).
Águas residuárias tratadas podem ser usadas para fins agrícolas, florestais,
industriais, urbanos e ambientais (BAKOPOULOU et al., 2011, CUNHA et al., 2011,
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SANTOS et al., 2011,). No entanto, o uso de esgotos tratados destacou-se na
agricultura, haja vista ser este uma fonte natural de fertilizante, que garante uma boa
produtividade das culturas irrigadas (PEDRERO & ALARCÓN, 2009, PEDRERO et
al., 2010, SOUZA et al., 2010, BAKOPOULOU et al., 2011, XU et al., 2010,
KALAVROUZIOTIS et al., 2011, BARROSO & WOLFF, 2011, ADROVER et al.,
2012, BAGHAPOUR et al., 2013, EL-NAHHAL et al., 2013, FREITAS et al., 2013).
As maiores vantagens do aproveitamento da água residuária para fins agrícolas
residem na conservação da água disponível e na possibilidade de aporte e
reciclagem de nutrientes, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos e
contribuindo para a preservação do meio ambiente (SIMÕES et al., 2013). O
principal agravante na utilização de esgoto na agricultura é o aspecto sanitário, uma
vez que os mesmos apresentam uma grande variedade de microrganismos
patogênicos (PALESE et al., 2009).
Políticas e regulamentos sobre a reutilização da água foram estabelecidos
para ajudar a proteger o meio ambiente de potenciais efeitos adversos das
descargas de águas residuárias. No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), classifica as águas doces, salobras e salinas do Território Nacional
segundo seus usos preponderantes, em nove classes (BRASIL, 1986). Em todas as
classes o parâmetro de controle microbiológico é a concentração de bactérias
coliformes termotolerantes.
O tratamento convencional de águas residuárias é uma combinação métodos
físicos, químicos e biológicos tendo como etapa final a desinfecção com diferentes
agentes químicos. O cloro, em suas várias formas, é a substância mais usada dada
a sua eficácia contra microrganismos, o baixo custo e facilidade de utilização
(SOUZA et al., 2012). A poluição por bactérias de origem fecal introduz
microrganismos patogênicos, transformando a água num veículo de transmissão de
doenças infecciosas. Assim, o controle bacteriológico nas estações de tratamento de
esgotos é fundamental para reutilização das águas, pois quando os padrões de
qualidade bacteriológica não são respeitados, os indivíduos em contato com tais
águas correm risco de saúde. A possível presença de organismos patogênicos é
determinada através das bactérias coliformes termotolerantes, especialmente a
espécie Escherichia coli, pois sua presença indica contaminação fecal e provável
presença de microrganismos intestinais patogênicos. Os coliformes são usados
como indicadores de contaminação fecal, por se apresentar em grande quantidade
nas fezes humanas, ter resistência similar à maioria das bactérias patogênicas
intestinais, e pela técnica de identificação e contagem ser rápida e econômica
(KHAMKURE et al., 2013).
Tendo em vista que a reutilização de águas residuárias é uma forma de
amenizar a escassez de água, este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial
de reuso da água residuária da Estação de Tratamento de Esgotos do Campus do
Pici da Universidade Federal do Ceará quanto à evolução e caracterização de
indicadores microbiológicos.
MATERIAL E MÉTODOS
No período 12 meses foram realizadas cinco coletas (novembro de 2011 a
novembro 2012) para contagem de células viáveis em placas de bactérias
heterotróficas e duas (novembro 2011 e maio 2012) para contagem de coliformes
totais e termotolerantes. Foram amostrados os seguintes pontos: esgoto bruto (A),
tanque de aeração (B), tanque de sedimentação (C), tanque de pré-cloração (D) e
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tanque de cloração (E) da Estação de Tratamento de Esgotos do Campus do Pici
(ETE-PICI) da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza-CE que segundo
MOTA et al. (1997) recebe águas residuárias com características de esgoto
doméstico. As coletas foram realizadas em triplicatas e sempre entre 12:00 e 14:00
horas (horário de Brasília). Aproximadamente 200 mL de cada amostra foram
acondicionadas em frascos previamente esterilizados, mantidos em gelo e
transportados para o Laboratório de Microbiologia Ambiental (LAMAB) do
Departamento de Biologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), onde procedeuse as análises. Além disso, foi medido o pH das amostras imediatamente após a
coleta em pHmetro Tecnal.
Para contagem de coliformes totais e termotolerantes foi usada a técnica do
Número Mais Provável (NMP) ou fermentação em tubos múltiplos (APHA, 2005). O
teste presuntivo consistiu na inoculação de volumes fixos das amostras no meio
Caldo Lauril Sulfato Triptose em séries de três tubos e incubação por 48 horas a 37
ºC. Foram utilizadas as diluições 10-3, 10-4 e 10-5 para as amostras de esgoto bruto e
do tanque de aeração; 10-2, 10-3 e 10-4 para amostras do tanque de sedimentação e
do esgoto tratado não clorado. Para as amostras provenientes do tanque de
cloração foi empregado 10mL, 1mL e 0,1mL da amostra pura. Após o período de
incubação, a presença de gás no interior do tubo de Durham, caracterizou um
resultado positivo. Para o teste confirmativo foi realizada a inoculação em meio
Caldo Lactose Bile Verde Brilhante, a partir dos tubos positivos do teste presuntivo.
Decorrido o tempo de incubação, 48 horas a 37 ºC, os resultados foram positivos
para coliformes totais quando foi detectada a presença de gás nos tubos de Durham.
Para a determinação de coliformes termotolerantes foi efetuada a transferência a
partir dos tubos positivos do teste confirmativo, para o meio de cultura Caldo
Escherichia coli (EC) e incubação em banho de água regulado termostaticamente a
44,5 ± 0,1 ºC, por 24 horas. A positividade também foi conferida pela produção de
gás. Os resultados finais foram obtidos com a utilização da tabela de Hoskins e
expressos em Número Mais Provável (NMP)/100mL.
A população de bactérias mesófilas facultativas foi determinada pela
contagem padrão em placas (APHA, 2005). Foram preparadas diluições de 10-1a 105
. Para as amostras de esgoto bruto e do tanque de aeração foram usadas as
diluições 10-3, 10-4 e 10-5, para as do tanque de sedimentação e do esgoto tratado
não clorado foram utilizadas as diluições 10-2, 10-3 e 10-4 enquanto que para o
esgoto tratado e clorado as diluições usadas foram 10-1, 10-2 e 10-3.. Após a
distribuição do inóculo, as placas com o meio Plate Count Ágar (PCA) foram
incubadas em estufa bacteriológica a 37 ºC por 48 horas. Decorrido este período, as
diluições que apresentaram entre 30 e 300 colônias foram selecionadas para
contagem e o resultado expresso em Unidade Formadora de Colônia por mililitro
(UFC)/mL. Todas as contagens foram feitas em triplicatas.
Foram selecionadas placas que apresentaram contagens mais homogêneas e
de melhor distribuição, correspondendo às diluições de 10-4 das amostras de esgoto
bruto e do tanque de aeração, 10-3 do tanque de sedimentação e do esgoto tratado
não clorado e 10-1 do esgoto tratado e clorado. Foram selecionadas em média 10
colônias de cada amostra, com características culturais distintas, perfazendo um
total de 54 isolados, que foram sucessivamente transferidas para placas de Ágar
Nutritivo (AN) e incubadas por 24 h à temperatura 37 ºC. Em seguida, procedeu-se a
caracterização cultural e morfológica dos isolados através da coloração de Gram e
coloração de esporos.
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As análises estatísticas foram realizadas utilizando a versão GraphPad Prism
5.0 (GraphPad Software *, San Diego, CA), com níveis de confiança de 95%. Os
dados das contagens de bactérias heterotróficas, coliformes totais e termotolerantes
originais foram transformados em logaritmo decimal. Os resultados foram analisados
pelos testes não paramétricos de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis seguido do
teste de comparação múltipla de Dunn.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta os valores de pH nos pontos de coleta da ETE - Pici

TABELA 1 Medidas de pH em diferentes pontos da Estação de Tratamento de
Águas Residuárias do Pici (ETE-Pici)
Pontos de coleta
pH
Esgoto bruto
7.00
Tanque de aeração
6.75
Tanque de sedimentação
6.00
Tanque de precloração
6.60
Cloração
6.60
O controle do pH é um fator crítico no tratamento de águas residuárias, pois
reduz o uso de produtos químicos, aumentando a rentabilidade do processo. No
tratamento de esgotos, as bactérias operam de forma mais eficiente em valores de
pH entre 6,8-7,2. Quando este valor cai para abaixo de 6,0 ou sobe acima de 8,5, a
atividade bacteriana sofre drástica redução. Durante o processo de tratamento de
águas residuárias a tendência é ocorrer uma redução no pH, porque o dióxido de
carbono que é liberado no processo de decomposição reage com a água produzindo
ácido carbônico (HUGHES et al., 2007). Esse fato foi comprovado no presente
estudo onde o valor do pH medido no esgoto bruto, sofreu gradual redução,
acompanhado de um aumento e posterior estabilização (Tabela 1). Constatou-se
que durante todo o processo o pH manteve-se na faixa considerada satisfatória para
o metabolismo bacteriano.
Embora os coliformes totais e os termotolerantes sejam considerados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) como indicadores ideais de poluição, por
habitarem o trato intestinal de humanos e outros animais de sangue quente
(FONTES et al., 2008), as bactérias heterotróficas são importantes como indicadoras
do aporte e decomposição de compostos orgânicos (KOLAREVIĆ et al., 2012). A
evolução quantitativa da população de bactérias heterotróficas nas diferentes etapas
da ETE-PICI está representada na Figura 1.
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FIGURA 1. Evolução quantitativa da população de bactérias
heterotróficas em Log UFC/mL nas diferentes
etapas da Estação de Tratamento de Esgoto do
Campus do Pici (ETE-PICI) da Universidade
Federal do Ceará (UFC). A (esgoto bruto); B
(tanque de aeração); C (tanque de sedimentação),
D (tanque pré-cloração); E (esgoto tratado)
No presente estudo não foi constatada variação significativa (p>0,05) entre as
contagens de bactérias heterotróficas no esgoto bruto durante o período de coleta
(Figura 1). Esse resultado indica que o aporte de nutrientes orgânicos não variou no
referido período. Tendo em conta que este parâmetro é fortemente dependente das
variações pluviométricas, é possível discutir essa invariabilidade como reflexo dos
longos períodos de estiagem prevalentes na região Nordeste, mais especificamente
no Estado do Ceará, onde o trabalho foi realizado. A variação pluviométrica nos
meses considerados, segundo a Estação Meteorológica da UFC, Campus do Pici, foi
de ausência de registro de chuva em novembro de 2010 a 456,4 mm em fevereiro
de 2011 (FUNCEME, 2014).
A Figura 1 também mostra, de modo geral, uma redução gradual, na
contagem total de bactérias heterotróficas ao longo dos pontos analisados na ETE
da UFC, para todos os períodos estudados. Os resultados do teste Kruskal-Wallis
não acusaram diferenças significativas (p=0.7295, K-W=2.04) entre as médias nos
pontos analisados a cada três meses.
Na Figura 2 pode-se observar a redução gradual da população de bactérias
heterotróficas onde o valor médio da contagem de bactérias mesófilas do esgoto
bruto da ETE-PICI foi cerca de 2,00 x 106 UFC/mL. Após as passagens pelos
tanques de aeração e sedimentação essa população foi reduzida para 1,1 x 106 e
7,3 x 105 UFC/mL, atingindo valores de 7,0 x 104 UFC/mL e 12 UFC/mL, antes e
depois da desinfecção com cloro, respectivamente.
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FIGURA 2. Evolução quantitativa dos valores médios em
UFC/mL da população de bactérias heterotróficas
nas diferentes etapas da Estação de Tratamento
de Esgotos do Campus do Pici (ETE-PICI) da
Universidade Federal do Ceará (UFC). A (esgoto
bruto); B (tanque de aeração); C (tanque de
sedimentação), D (tanque pré-cloração); E (esgoto
tratado)

HOWARD et al. (2004) reportaram valores semelhantes ao deste estudo para
a concentração de bactérias heterotróficas a partir de 59 amostras coletadas do
esgoto bruto, do tanque de decantação e do esgoto tratado da ETE municipal em
Granada na Espanha. JALAL et al. (2006) também registraram resultados similares
em estações de tratamento de esgoto da Malásia.
Bactérias quimiorganotróficas se constituem um dos maiores grupos de
microrganismos que participam dos processos circulação da matéria e de energia
em ecossistemas aquáticos; elas contribuem para a biodegradação e transformação
da matéria orgânica, e, assim, participam de forma ativa no processo de autopurificação da água (KOLAREVIĆ et al., 2012). Nesse sentido, o declínio da
população total de bactérias heterotróficas no esgoto final da ETE-Pici, antes da
cloração está relacionado com a redução da disponibilidade de substrato, que
usualmente é o carbono orgânico. Com base nesta relação é possível sugerir que as
bactérias, por serem os microrganismos mais importantes na estabilização da
matéria orgânica cumpriram seu papel na depuração do esgoto (MONTIEL et al.,
2001).
As colônias isoladas de cada etapa do tratamento foram caracterizadas como
brilhantes, cremosas, brancas ou com produção de pigmentos amarelos e
morfologia colonial variável. Ressalte-se que do tanque de cloração foram
selecionados 12 isolados com morfologias coloniais distintas, grandes (≥ 3mm),
creme ou brancas, bordos irregulares, algumas mucoides fortemente sugestivas da
produção de exopolissacarídeos. Foi caracterizado um total de 54 isolados
bacterianos, sendo 41% Gram-positivos (bacilos e cocos) e 59% Gram-negativos
(bacilos) (Tabela 2). Todos os isolados selecionados foram identificados como
bacilos Gram-positivos, esporulados e classificados segundo HOLT et al. (1994)
como do gênero Bacillus, que se caracteriza por elevada resistência ao estresse
ambiental.
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A Tabela 2 apresenta o percentual de bactérias Gram-positivas e Gramnegativas isoladas dos diferentes pontos de coleta da ETE-Pici.
TABELA 2 Percentual de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas isoladas da
ETE do Campus do Pici (UFC)
Pontos de coleta
Isolados
Gram-positivas Gram-negativas
Esgoto bruto
12
4
8
Tanque de aeração
11
3
8
Tanque de sedimentação
09
0
9
Tanque de pre-cloração
10
3
7
Tanque de cloração
12
12
0
Total/percentagem
54
22/41%
32/59%
A predominância de bactérias Gram-negativas em estação de tratamento de
águas residuárias também foi detectada por RESENDE et al. (2009) e SOUZA et al.
(2012). Por outro lado, JALAL et al. (2006) reportaram um percentual discretamente
maior de bactérias Gram-positivas em relação às Gram-negativas. Entretanto, assim
como a quantidade, a diversidade da microbiota pode variar com as condições de
funcionamento da estação, com o clima, estações do ano, hábitos sanitários da
população e incidência de doenças (WANG et al., 2012). No presente estudo, o
predomínio das bactérias Gram-negativas em relação ás Gram-positivas sugere que
a composição química do esgoto bruto foi mais favorável para o crescimento desse
grupo bacteriano. Essa predominância persistiu até a etapa de pré-cloração,
sugerindo também a maior resistência das bactérias Gram-negativas as condições
ambientais prevalentes na ETE-Pici, em comparação com as Gram-positivas.
Com exceção das amostras referentes ao esgoto tratado, onde o número de
coliformes totais e termotolerantes foi inferior a 1,0 NMP 100 mL-1, a concentração
dos dois grupos nas diferentes etapas, manteve-se em torno 105-106 NMP 100 mL-1
nos meses de novembro de 2010 e maio de 2011 (Figura 3), indicando que o grupo
de coliformes termotolerantes é predominante na ETE-Pici.

FIGURA 3. Evolução quantitativa da população de coliformes totais e coliformes
termotolerantes em Log NMP/mL nas diferentes etapas da Estação de
Tratamento de Esgoto do Campus do Pici (ETE-PICI) da Universidade
Federal do Ceará (UFC). A (esgoto bruto); B (tanque de aeração); C
(tanque de sedimentação), D (tanque pré-cloração); E (esgoto tratado)
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Assim como para as bactérias heterotróficas, os resultados do teste Mann
Whitney não acusaram diferenças significativas entre as médias dos coliformes
totais e termotolerantes nos meses analisados. Em geral, a concentração de ambos
grupos de coliformes, foi dez vezes menor no tanque de sedimentação que no
esgoto bruto e, após a cloração, os mesmos não foram mais detectados, garantindo
que sob o aspecto de saúde pública essa água poderia ser reutilizada. Esses
resultados diferem dos encontrados por EL AYNI et al. (2012) que ao avaliarem a
contagem de coliformes totais e termotolerantes em águas residuárias tratadas na
Tunísia concluíram que a mesma representava elevado risco de saúde para os seus
usuários, mesmo com a finalidade de irrigação.
A concentração bacteriana pode ser reduzida por meio de procedimentos de
desinfecção. Vários métodos são usados para inativar os microrganismos em água e
os desinfetantes mais utilizados são cloro, dióxido de cloro, ozônio e cloraminas
(ANTUNES et al., 2007). Na ETE-Pici, a cloração é a etapa final do tratamento,
antes a água ser liberada em corpos hídricos receptores.
O mecanismo de desinfecção do cloro é atribuído à formação do ácido
hipocloroso, que atravessa a membrana celular e reage com o conteúdo plasmático.
O ácido hipocloroso se caracteriza ainda, por sua elevada capacidade oxidante
(SOUZA et al., 2012). Os resultados do presente estudo confirmaram a eficiência do
cloro, por meio da redução da população de bactérias heterotróficas de 7,0 x 104
UFC/mL, no tanque de sedimentação, para 12 UFC/mL. A caracterização
macroscópica, microscópica, morfológica e bioquímica de isolados dessa etapa
mostrou tratar-se de bactérias do gênero Bacillus com capacidade de esporular.
Esse resultado está de acordo com MIR et al. (1997), para esses autores, embora o
cloro seja utilizado para destruir ou inativar microrganismos patogênicos de origem
fecal, a sua utilização não garante a completa destruição de todos os organismos
vivos. Embora muitas espécies do gênero Bacillus sejam utilizadas em indústrias,
agricultura e saúde, é importante destacar que algumas espécies, tais como o
Bacillus anthracis e o Bacillus cereus se constituem uma ameaça à saúde pública se
liberadas diretamente no ambiente (JANSE et al., 2010, BANERJEE et al., 2011). O
Bacillus anthracis é o agente causador do carbúnculo, zoonose infecto contagiosa
que afeta principalmente bovinos. No homem provoca infecção cutânea. O Bacillus
cereus é um patógeno responsável produtor de toxinas responsáveis por severas
gastroenterites no homem (AUGER et al., 2009).
Segundo BERTONCINI (2008) no Brasil e em muitos outros países, a
legislação sobre reuso de águas é inexistente, muito branda ou muito restritiva. Em
2005, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) lançou a Resolução No 54,
que incentiva a prática do reuso em diversas modalidades, mas não estabelece
parâmetros específicos para seu emprego.
Em 2006, a CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental)
do Estado de São Paulo lançou a Instrução Técnica no 31, que estabelece critérios
mínimos para disciplinar o reuso de água proveniente de Estação de Tratamento de
Esgoto Sanitário na agricultura. Entre os parâmetros microbiológicos, os valores
permitidos de coliformes termotolerantes estão 103 a 106 por 100 mililitros de
efluente. Assim, o efluente tratado da ETE-Pici, poderia ser usado para atividades
agrícolas no que tange ao aspecto microbiológico.
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CONCLUSÕES
A não detecção de coliformes termotolerantes no efluente final da ETE-Pici
indica que, sob o aspecto microbiológico, a água tratada pode ser reusada. No
entanto, considerando que algumas espécies do gênero Bacillus são patogênicas
torna-se necessário a identificação das linhagens isoladas, pois as mesmas podem
persistir no ambiente limitando uso desta água sem tratamento adicional para
eliminar esses endósporos. Esse trabalho reforça a importância de discussões e
estudos para o estabelecimento de parâmetros específicos que disciplinem o reuso
de águas residuárias.
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