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RESUMO 
 

HIRASAWA, J. S. (2003) Avaliação da comunidade microbiana anaeróbia em reator 

sulfetogênico utilizando a hibridação in situ com sondas fluorescentes (FISH),  

Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo 

 

Neste trabalho foi realizada a caracterização microbiana anaeróbia de reatores 

anaeróbios diferenciais horizontais e em batelada, operados sob condições sulfetogênicas e 

mesofílicas (30°C). Os reatores diferenciais foram preenchidos com diferentes materiais 

suportes (espuma de poliuretano, carvão vegetal, polietileno reciclado de baixa densidade e 

cerâmica porosa à base de alumina) visando a seleção do suporte adequado para otimização 

do processo sulfetogênico, para a relação DQO/sulfato de aproximadamente 0,67. Os reatores 

diferenciais foram alimentados diariamente com esgoto sintético, contendo aproximadamente 

1000mg/L de DQO e 1500mg/L de sulfato, durante 28 dias de operação. A caracterização 

microbiana foi realizada através da técnica de hibridação in situ fluorescente (FISH), 

microscopia óptica e eletrônica de varredura. Foram realizadas quantificações, em termos de 

porcentagens, de microrganismos pertencentes ao Domínio Bacteria (EUB338), Domínio 

Archaea (ARC915) e bactérias redutoras do íon sulfato (BRS) da subdivisão delta de 

Proteobacteria (SRB385). Nos reatores diferenciais, houve predomínio de bactérias em todos 

os suportes estudados. Os reatores diferenciais operados com espuma e carvão apresentaram 

maiores porcentagens de BRS, com valores iguais a 57,6% e 69,7%, respectivamente. A 

cerâmica foi o material que apresentou melhor equilíbrio de bactérias e arqueas 

metanogênicas, com 59,6% e 40,9%, respectivamente. Os reatores em batelada foram 

operados com espuma de poliuretano e carvão vegetal com relação DQO/sulfato de 

aproximadamente 3. As porcentagens de BRS quantificadas pelo FISH foram iguais a 65,3% 

e 69,1% para espuma e carvão, respectivamente. Em ambos os reatores o carvão vegetal foi o 

material mais favorável à sulfetogênese. 

 

 

Palavras-chave: FISH, material suporte, bactérias redutoras de sulfato, arqueas 

metanogênicas, sulfetogênese 

 



 
    

ix
 
 

ABSTRACT 
 

HIRASAWA, J. S. (2003) Evaluation of anaerobic microbial community in sulfidogenic 

reactor using fluorescent in situ hybridization (FISH),  Dissertação de Mestrado, Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo 

 

This research reports an anaerobic microbial characterization of both, a horizontal 

differential anaerobic and a batch reactors, operated at sulfidogenic and mesofilic conditions 

at 30°C. The differential reactors were filled with four support materials (polyurethane foam, 

vegetable coal, recycled polyethylene of low density and alumin based porous ceramic) 

aiming the selection of a more appropriated support for optimization of sulfidogenic processes 

(ratio COD/sulfate of approximately 0.67). Differential reactors were fed daily with synthetic 

sewage, containing approximately 1000mg.l-1 of COD and 1500mg.l-1 of sulfate 

concentrations, during 28 days of operation. Microbial characterization was accomplished 

using fluorescent in situ hybridization (FISH), optic and scanning electronic microscopy. It 

was realized a quantification, in percentages, of microorganisms belong to Bacteria Domain 

(EUB338), Archaea Domain (ARC915) and sulfate-reducing bacteria (SRB) of delta 

subdivision Proteobacteria (SRB385). Differential reactors have shown predominance of 

bacteria in all the support materials studied. Differential reactors operated with foam and coal 

presented the greatest percentages of SRB, with values equal to 57.6% and 69.7%, 

respectively. The ceramic was the material that presented the best equilibrium of bacteria and 

methanogenic archaea, with 59.6% and 40.9%, respectively. Batch reactors were operated 

with polyurethane foam and vegetable coal with COD/sulfate ratio of approximately 3. 

Percentages of SRB quantified by FISH were equals to 65.3% and 69.1% for foam and coal, 

respectively. In both reactors the vegetable coal have shown to be the most favorable material 

to sulfidogenesis. 

 

 

Keywords: FISH, support material, sulfate-reducing bacteria, methanogenic archaea, 

sulfidogenesis 
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1. Introdução 

As etapas do processo de digestão anaeróbia, tais como metanogênese, sulfetogênese, 

desnitrificação e redução de ferro, são extensamente estudadas devido às vantagens do 

tratamento anaeróbio de águas residuárias em relação ao aeróbio (GUPTA et al., 1994). Em 

geral, os sistemas anaeróbios apresentam baixa produção celular microbiana, ou seja, 

quantidades reduzidas de lodo. Dentre as etapas do processo anaeróbio, a metanogênese é 

particularmente atraente devido à conversão de resíduos orgânicos em gás metano, um 

produto de alto valor energético. 

A metanogênese e a sulfetogênese, quando ocorrem, são etapas essenciais no processo 

de degradação anaeróbia de compostos orgânicos, efetuadas por grupos específicos de 

microrganismos, principalmente arqueas metanogências e bactérias redutoras do íon sulfato 

(BRS), respectivamente. As arqueas metanogênicas são anaeróbias estritas e utilizam limitado 

número de substratos orgânicos para a redução a metano e dióxido de carbono. As BRS 

também são anaeróbias estritas, porém mais versáteis, capazes de utilizar diferentes tipos de 

substratos, incluindo a cadeia de ácidos graxos voláteis, diversos ácidos aromáticos, 

hidrogênio, metanol, etanol, glicerol, açúcares, aminoácidos e vários compostos fenólicos 

(MADIGAN et al., 1997). 

 A redução de sulfato geralmente é um processo não desejado, porque poderá inibir a 

produção de metano e produzir sulfeto de hidrogênio, que causa problemas de corrosão, 

toxicidade e mal odor. Porém, em algumas aplicações do processo, a máxima redução de 

sulfato é desejada para a remoção de compostos oxidados de enxofre ou metais pesados (Van 

HOUTEN et al., 1994).  

O sulfato, como aceptor final de elétrons, essencial para as bactérias redutoras do íon 

sulfato (BRS), não é inibitório para a metanogênese na concentração que não altere o 

potencial de oxi-redução. Na realidade, ocorre competição entre arqueas metanogênicas e 

BRS pelo substrato orgânico disponível, quando na presença dessa fonte de enxofre. Por outro 

lado, o problema freqüente em relação aos sistemas de tratamento de resíduos contendo 

sulfato é a produção de sulfeto de hidrogênio. Portanto, em tais condições nutricionais poderá 
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ocorrer o predomínio de determinada comunidade microbiana com conseqüente alteração do 

metabolismo no sistema biológico.  

As tecnologias de tratamento anaeróbio de águas residuárias têm melhorado 

significativamente através da melhor compreensão do processo, da fisiologia e da ecologia 

dos diferentes grupos microbianos envolvidos. Dentre eles, o maior entendimento foi 

alcançado pelos vários métodos de obtenção de alta retenção celular no reator anaeróbio 

através de imobilização da biomassa ativa (GIJZEN & KANSIIME, 1996). A imobilização é 

um fenômeno que ocorre em ambientes naturais ou artificiais e consiste no agrupamento de 

diversos tipos de microrganismos. A retenção de biomassa nos reatores de filme fixo é feita 

pela imobilização celular usando material suporte, aumentando o período de contato entre a 

biomassa e o resíduo. Assim, as características do material suporte usado pode determinar a 

eficiência do processo de tratamento (HARENDRANATH et al., 1996).  

A degradação anaeróbia de material orgânico é um processo complexo realizado por 

diversas populações microbianas que interagem como uma rede alimentar. Embora os estudos 

em relação às comunidades anaeróbias tenham aumentado em anos recentes, a compreensão 

dos sistemas naturais e artificiais é ainda limitado (RASKIN et al., 1996). A identificação e 

quantificação das populações presentes em tais ambientes, bem como a descrição entre a 

estrutura metabólica e a função populacional não estão ainda bem estabelecidas. Essas 

considerações se relacionam com limitações das técnicas microbiológicas tradicionais para 

anaeróbios estritos, as quais incluem os enriquecimentos e cultivos em meios seletivos, 

isolamento de culturas, estimativa do Número Mais Provável (NMP) e caracterizações 

fenotípicas de microrganismos. Além disso, utilizando tais metodologias pode ocorrer a 

seleção de tipos microbianos de acordo com as fontes nutricionais dos meios de cultivo e que, 

provavelmente, pode não ser tão relevante no sistema anaeróbio em estudo, seja sedimento 

lacustre, lodo granulado ou biofilme.  

As técnicas de Biologia Molecular para visualização direta da presença de 

microrganismos em seu ambiente natural vêm sendo desenvolvidas e utilizadas para auxiliar a 

compreensão do comportamento microbiano sem as alterações provocadas pelos cultivos 

celulares em laboratório. Por exemplo, àquelas baseadas em análises de DNA e RNA 

ribossomal (RNAr) podem complementar a abordagem microbiana convencional, na 

determinação da presença e distribuição de espécies individuais em comunidades complexas 

(AMANN et al., 1992; RASKIN et al., 1996). A combinação dessas técnicas com exames 
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microscópicos e determinações de atividades metabólicas podem servir para maior 

compreensão entre a estrutura microbiana e sua função fisiológica (RASKIN et al., 1996). 

 As sondas de oligonucleotídeos complementares às regiões específicas do RNAr são 

usadas, por exemplo, para quantificar populações microbianas naturais e identificar novos 

isolados, contribuindo para aumentar a precisão no isolamento da cultura e identificação 

fenotípica (RASKIN et al., 1996).   

Neste projeto de pesquisa foi avaliada a estrutura da comunidade microbiana 

(porcentagem, diversidade e morfologia) de reatores diferenciais horizontais e em batelada 

seqüencial operados sob condições sulfetogênicas, com ênfase na aplicação da técnica de 

hibridação in situ com sondas fluorescentes (FISH – “Fluorescent in situ Hybridization”). 

Foram determinadas as porcentagens de bactérias (sonda EUB338), arqueas metanogênicas 

(sonda ARC915) e bactérias redutoras do íon sulfato (BRS) da subdivisão delta de 

Proteobacteria (sonda SRB385) nos diferentes suportes de imobilização.  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

Aplicar a técnica de hibridação in situ fluorescente (FISH) para a caracterização 

microbiana dos reatores anaeróbios diferenciais horizontais e em batelada seqüencial, 

alimentados com esgoto sintético, sob condições sulfetogênicas e mesofílicas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Determinar as porcentagens de bactérias, arqueas metanogênicas e bactérias redutoras 

do íon sulfato (BRS) da subdivisão delta de Proteobacteria, dos reatores diferenciais 

operados com quatro diferentes materiais suportes, sob condições sulfetogênicas para a 

relação DQO/sulfato de aproximadamente 0,67; 

• 

• 

• 

• 

Determinar as porcentagens de bactérias, arqueas metanogênicas e BRS da subdivisão 

delta de Proteobacteria de dois reatores em batelada operados com relação 

DQO/sulfato de aproximadamente 3, utilizando espuma de poliuretano e carvão 

vegetal como material suporte para imobilização da biomassa anaeróbia; 

Caracterizar morfologicamente os microrganismos crescidos nos materiais suportes 

dos reatores diferenciais e em batelada; 

Caracterizar microscopicamente os materiais suportes utilizados na imobilização da 

biomassa. 
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3. Revisão Bibliográfica 

3.1 Metanogênese e Sulfetogênese 

 O paradigma clássico de predominância de bactérias redutoras do íon sulfato (BRS) ou 

arqueas metanogênicas em ambientes com alta e baixa concentração de sulfato, 

respectivamente, foi estabelecido através do acúmulo de resultados obtidos, desde meados de 

1970 (WIDDEL, 1988). Mais recentemente, a coexistência e competição entre esses 

organismos foram observadas na presença de concentrações ilimitadas de sulfato (RASKIN et 

al., 1996). Estas observações foram atribuídas às limitações da transferência de massa 

(NIELSEN, 1987), diferenças na colonização microbiana e propriedades de adesão (ISA et 

al., 1986), ou toxicidade em relação ao sulfeto (HILTON & OLESZKIEWICZ, 1988; 

PARKIN et al., 1990). Além disso, a presença de populações de BRS foi observada em 

ambientes sem sulfato (WU et al., 1992). Essas observações estão relacionadas às interações 

sintróficas entre BRS e arqueas metanogênicas. As primeiras, responsáveis pela degradação 

de lactato, etanol, propionato, fumarato e piruvato, na ausência de sulfato; e as últimas, 

responsáveis pela utilização de hidrogênio e formiato.  

 As BRS representam um grupo amplo de microrganismos com características diversas 

em relação às atividades metabólicas, morfologia e afinidades específicas pelos substratos 

orgânicos. Na presença de sulfato, o acetato pode ser oxidado a dióxido de carbono por 

algumas culturas puras. Propionato, butirato e outros ácidos graxos voláteis podem ser 

oxidados completamente a dióxido de carbono ou convertidos a acetato, isobutirato, 

isovalerato e 2-metilbutirato. Hidrogênio e formiato podem ser utilizados por muitas BRS 

como doadores de elétrons para redução de sulfato. O metanol pode ser degradado a dióxido 

de carbono através da redução de sulfato em co-cultura de Desulfovibrio vulgaris e várias 

homoacetogênicas. Algumas BRS tais como, Desulfovibrio sp. podem crescer sintroficamente 

com metanogênicas, convertendo etanol ou lactato em acetato. A existência de associações 

sintróficas entre BRS produtoras de hidrogênio e metanogênicas hidrogenotróficas foi 

evidenciada em sedimentos de lagos (WIDDEL, 1988). 
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 WU et al. (1991) avaliaram o desempenho metabólico de grânulos de reator UASB 

proveniente do tratamento de águas residuárias de cervejaria, contendo principalmente etanol, 

propionato e acetato, como fontes de carbono, nas concentrações de 0,6 a 1,0mM sob 

condições mesofílicas (35°C). Exames microscópicos mostraram tipos distintos de 

microrganismos no interior dos grânulos, com  predomínio de Methanosaeta sp. e raros 

bacilos semelhantes a Methanobacterium sp. Outros tipos morfológicos foram semelhantes a 

organismos acetogênicos sintróficos. As velocidades máximas de conversão de substrato, na 

ausência de sulfato, foram iguais a 45,1, 8,0, 4,1 e 5,7mmol/gSSV.dia para etanol, acetato, 

propionato e glicose, respectivamente. A adição de sulfato (7,7 a 8,6mg/L), aumentou em 

30% a velocidade de degradação de propionato, atingindo 5,4mmol/gSSV.dia. Nos demais 

substratos a adição de sulfato não alterou significativamente as velocidades de degradação. 

Sob tais condições, as BRS não desempenharam papel significativo no metabolismo do 

hidrogênio, formiato e acetato. 

De acordo com WU et al. (1991), a utilização de propionato e etanol foi realizada 

principalmente pelas BRS. No entanto, hidrogênio, formiato e acetato foram consumidos 

pelas arqueas metanogênicas. Na degradação de etanol, os autores observaram a formação 

intermediária de ácido acético, ácido fórmico e hidrogênio, sendo posteriormente, convertidos 

a metano. Verificaram ainda, o acúmulo de propionato, devido provavelmente à ação 

metabólica de alguma BRS. Segundo WIDDEL (1988), Desulfobulbus propinicus realizam 

metabolismo fermentativo com etanol, produzindo propionato e lactato, na ausência de 

sulfato.  

UEKI et al. (1992) investigaram a relação entre metanogênese e sulfetogênese na 

digestão anaeróbia de lodo de esgoto municipal, sob condições mesofílicas. O lodo continha 

até 19,2mg/L de sulfato, 1,5mM de sulfeto e 2mM de acetato. A concentração de arqueas 

metanogênicas, estimada através da técnica do Número Mais Provável (NMP), atingiram 

concentrações da ordem de 104 e 106 organismos/mL, na presença de hidrogênio e acetato, 

respectivamente. As BRS foram quantificadas pelo método do roll tube e foram da ordem de 

105 UFC (unidade formadora de colônia)/mL, na presença de hidrogênio, acetato, propionato 

e lactato como substratos orgânicos. Portanto, apesar da baixa concentração de sulfato, esse 

lodo apresentou populações relativamente significativas de BRS e arqueas metanogênicas. 

De acordo com os autores (op. cit.), a adição de sulfato (960mg/L) aumentou a 

redução de sulfato sem afetar significativamente a metanogênese. A adição de H2 (H2/N2 

40/60, v/v) no lodo suplementado com sulfato aumentou tanto a atividade metanogênica 
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quanto a sulfetogênica. A presença de acetato (20mM) favoreceu a metanogênese, mas sem 

afetar a redução de sulfato. No entanto, a adição de propionato (20mM) favoreceu ambas as 

atividades. Os autores observaram que a degradação de propionato dependeu essencialmente 

da redução de sulfato, ocorrendo acúmulo de acetato quando a metanogênese foi inibida. 

Portanto, no lodo estudado, o acetato foi degradado via metanogênese, mas H2 foi utilizado 

pela metanogênese e sulfetogênese, indicando que houve competição por este substrato. 

Portanto, as BRS desempenharam papel essencial como degradadora de propionato no lodo. 

Conhecer os tipos de BRS que desempenham o papel de degradadoras de propionato é um 

interessante problema que permanece sem solução. 

O’FLAHERTY & COLLERAN (1999) investigaram o efeito da adição de sulfato 

(4g/L) em reator anaeróbio híbrido tratando água residuária contendo propionato, butirato e 

etanol (DQO 1:1:1; DQO total do meio 12g/L), sem sulfato, operados durante 495 dias sob 

condições mesofílicas e pH 8. Esse reator, em escala de laboratório, possuía manta de lodo 

granulado na seção inferior e era preenchido na seção superior com anéis de polietileno 

(diâmetro 10mm). A adição de sulfato, após 72 dias de operação, resultou na completa 

inibição da atividade sintrófica na degradação de propionato e severa inibição da atividade 

metanogênica acetoclástica, atingindo eficiência de remoção de DQO de 60%. Antes da 

adição de sulfato, a eficiência de conversão atingiu valores superiores a 80% em apenas 25 

dias. Isto indicou que as BRS cresceram fermentativa e acetogenicamente em lodos adaptados 

a etanol e outros ácidos graxos voláteis, mas sem sulfato. A sua habilidade em se adaptar aos 

sistemas metabólicos alternativos explicou a resposta rápida obtida no reator alimentado com 

sulfato quando da adição deste composto. 

Os autores (op. cit.) observaram oscilações nas concentrações de sulfato e sulfeto de 

hidrogênio (H2S) no efluente do reator alimentado com sulfato. A concentração de H2S 

oscilou entre 400 e 1100mg/L. Algumas estratégias de remediação foram aplicadas nesse 

reator para reduzir a concentração de H2S. Inicialmente, foi bombeado gás nitrogênio a 

70L/dia, levando à variação de 700 a 900mg H2S/L durante 30 dias subseqüentes. Não houve 

alteração na eficiência de remoção de DQO nem na concentração de propionato, porém foi 

observada redução de 10% na concentração de acetato. O aumento no fluxo de nitrogênio, 

reduziu ainda mais a concentração de H2S, entre 200 e 550mg/L, e as oscilações cessaram. 

Nessas condições, a remoção de DQO aumentou para 65%, provavelmente devido ao 

aumento na degradação de acetato. 
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Posteriormente, os autores (op. cit.) re-inocularam os mesmos reatores com 2 litros 

(25g SSV/L) de lodo proveniente de digestores anaeróbios, em escala real, do tratamento de 

águas residuárias de produção de ácidos cítricos. Nestas condições, não foi observada 

degradação de propionato, indicando que as condições não favoreceram o crescimento de 

bactérias sintróficas degradadoras de propionato presentes nesse lodo. Quando adicionaram 2 

litros de mesmo lodo adaptado a sulfato observaram rápida recuperação do desempenho do 

reator, atingindo remoção de DQO superior a 95% com aumento do tempo de retenção. 

Nessas condições, ocorreu ainda, redução de sulfato, diminuição na concentração de 

propionato e acetato. 

 Outros experimentos foram realizados usando reator anaeróbio de fluxo ascendente 

com manta de lodo (UASB) e culturas puras de BRS. O’FLAHERTY1 (1997) apud 

O’FLAHERTY & COLLERAN (1999) evidenciou dificuldades de inoculação de biomassa 

não-granulada contendo duas culturas de BRS, Desulfobulbus propionicus e 

Desulfotomaculum acetoxidans, em reator UASB. OMIL et al. (1997) inocularam 

Desulforhabdus amnigenus em sistema semelhante alimentado com acetato. Ambas as 

tentativas fracassaram, aparentemente devido à lavagem do inóculo. Isto porém é um 

contraste aos resultados de AHRING et al. (1992), na qual a adição de Desulfomonile tiedje 

auxiliou no tratamento de água residuária contendo organoclorado em reator UASB. 

Segundo O’FLAHERTY & COLLERAN (1999), a vantagem do reator híbrido 

anaeróbio, em termos de adição de biomassa, pode estar relacionada com a formação do 

biofilme que, por existência de barreira física, pode prevenir a lavagem das células e auxiliar 

no estabelecimento da biomassa recém-introduzida no leito do reator. A adição de biomassa 

nos reatores anaeróbios de leito fixo, na forma de culturas enriquecidas ou isoladas, poderá 

fornecer nova abordagem para a remoção de compostos recalcitrantes. Porém, isto exigirá 

estratégias bem sucedidas de inoculação. Na ausência de tais procedimentos, o 

desenvolvimento de lodos sementes adaptados adequadamente é de suma importância. 

FUKUI et al. (2000) avaliaram a sulfetogênese e a metanogênese em três digestores 

anaeróbios de sistemas de tratamento de água residuária municipal contendo diferentes 

concentrações de sulfato, da ordem de 1,2, 1,7 e 2,6mg/L. O consumo de substrato pelos 

grupos microbianos foi caracterizado através de velocidades de acúmulo de substrato, 

principalmente propionato e acetato, após adição de inibidores específicos, ou seja, 20mM de 

                                                 
1 O’FLAHERTY, V. (1997). Microbial interactions during anaerobic treatment of sulphate-containing 
wastewaters. PhD thesis, National University of Ireland.  
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molibdato para sulfetogênese e 0,01% (v/v) de clorofórmio para metanogênese. As 

velocidades de redução de sulfato e produção de metano, no digestor contendo 2,6mg/L de 

sulfato, foram iguais a 321±15,5μmoles/L.h e 118±5,8μmoles/L.h, respectivamente. No 

entanto, sob a concentração de 1,2mg/L ocorreu processo inverso com valor superior para a 

metanogênese, com 226±10,2μmoles/L.h e 408±15,8μmoles/L.h, respectivamente.  

Os autores (op. cit.) observaram acúmulo de propionato, butirato, acetato e H2 após a 

inibição da metanogênese. Propionato e butirato são substratos utilizados pelas bactérias 

acetogênicas sintróficas. Esses ácidos graxos voláteis são degradados a acetato e H2 somente 

quando o H2 formado é continuamente removido pelos microrganismos hidrogenotróficos, 

tais como BRS e metanogênicas. Portanto, esses resultados sugeriram três caminhos para a 

metanogênese: (1) através de interespécies na transferência de H2, juntamente com 

acetogênicas sintróficas a partir de ácidos graxos voláteis, tais como propionato e butirato; (2) 

diretamente a partir de H2 e do acetato e (3) diretamente a partir de H2 e CO2. 

 FUKUI et al. (2000) demonstraram, ainda, que a sulfetogênese e a metanogênese 

foram processos essenciais na mineralização do carbono nos digestores anaeróbios de esgoto 

municipal, indicando a coexistência de BRS e metanogênicas nas concentrações de sulfato 

estudadas. As BRS utilizaram ainda outros substratos, além de acetato e propionato nesses 

digestores. Segundo WIDDEL (1988), outros possíveis substratos para BRS são aminoácidos, 

etanol, componentes aromáticos e piruvato. Estes componentes não são usados diretamente 

pelas metanogênicas. O conteúdo de Carbono Orgânico Total (TOC) no digestor contendo 

1,2mg/L de sulfato foi significativamente menor (111mg/L) do que nos demais digestores 

(592 e 357mg/L para digestores contendo 1,7 e 2,6mg/L de sulfato, respectivamente). Assim, 

as BRS contribuíram significativamente na mineralização global de carbono nos digestores de 

esgoto municipal, sob condições anaeróbias. 

 

A presença de sulfato provoca alterações das rotas metabólicas no reator anaeróbio 

porque ocorre competição por substrato entre BRS, microrganismos fermentativos, 

acetogênicos e metanogênicos. Essa competição está relacionada ao pH do meio e a relação 

entre demanda química de oxigênio e concentração de sulfato (DQO/sulfato) na água 

residuária (CHERNICHARO, 1997).  

A quantidade de DQO removida pela sulfetogênese pode ser estimada através da 

Equação 1. Verifica-se que um mol de sulfeto (S2-) requer dois moles de oxigênio (O2) para 
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sua oxidação a sulfato (SO4
2-). Portanto, cada 96 gramas de SO4

2- da água residuária 

consomem 64 gramas de DQO (razão 1,5 SO4
2-:1,0 DQO, ou seja, DQO/SO4

2- ≈ 0,67). 

2
2 O2S +−  

 
−2

4SO  (1)

A produção de sulfetos pode reduzir a atividade metanogênica e a capacidade do reator 

anaeróbio. Na prática, ocorre inibição mais acentuada da metanogênese quando a razão 

DQO/sulfato é menor do que 0,67, porém com forte dependência do pH. 

Portanto, se o objetivo do tratamento de uma água residuária com relação DQO/sulfato 

menor que 0,67 for a completa remoção de sulfato, devem ser adicionadas fontes externas de 

substrato orgânico (LENS et al., 1998). 

McCARTNEY & OLESZKIEWICZ (1993) investigaram os efeitos de diferentes 

relações DQO/sulfato na degradação anaeróbia de lactato usando inóculos adaptados e não-

adaptados. A degradação de lactato foi dependente do grau de adaptação para várias relações 

DQO/sulfato. A razão de 3,7g DQO/g sulfato resultou na produção de propionato e acetato 

pelas bactérias não-redutoras de sulfato. Na razão de 1,67g DQO/g sulfato, as BRS 

produziram apenas acetato como produto orgânico. As alterações nos caminhos metabólicos 

mudaram a relativa sensibilidade de arqueas metanogênicas e BRS pelo sulfeto.  

OMIL et al. (1997) estudaram a competição entre BRS e metanogênicas num reator 

UASB tratando acetato e sulfato (DQO/sulfato: 0,5) a 30°C. As atividades sulfetogênicas e 

metanogênicas foram iguais a 69% e 33%, respectivamente. Na ausência de sulfato, a 

atividade metanogênica específica foi muito maior, cerca de 80%. 

CADAVID (1997) estudou o efeito da relação DQO/sulfato no desempenho do reator 

anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF), operados a 25°C, tratando substrato sintético 

contendo glicose, acetato de amônio e metanol como fontes de carbono. O reator foi 

preenchido com matrizes cúbicas de espuma de poliuretano (5mm de lado, 20kg/m3 de 

densidade aparente) para imobilização da biomassa. O sistema foi inoculado com lodo 

granulado proveniente de reator UASB tratando esgoto doméstico e submetido a 

concentrações de sulfato (NaSO4) de forma a resultar em relações DQO/sulfato de 249, 66, 

19,9 e 4,3. A concentração de DQO no afluente foi mantida aproximadamente constante em 

2169±242mg/L. Após rápida partida do reator nas condições estudadas, não foram observadas 

variações significativas na eficiência de remoção de DQO, com médias acima de 85 e 90% 

em termos de DQO bruta e filtrada, respectivamente. Nas relações DQO/sulfato de 19,9 e 4,3, 

o autor observou eficiência média de redução de sulfato de 86 e 87%, respectivamente. 
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O autor (op cit.) esperava que a redução de sulfato afetasse o processo metanogênico, 

porém não observou efeito prejudicial no desempenho global do reator. Sob microscopia 

óptica foram observados microrganismos metanogênicos e redutores de sulfato, indicando que 

o sintrofismo pode ter sido a relação predominante para as relações DQO/sulfato estudadas. O 

autor ressaltou que não foi possível avaliar o efeito do desempenho do RAHLF para relações 

DQO/sulfato menores, devido ao entupimento e à formações de caminhos preferenciais. 

 

3.2 Materiais inertes para imobilização da biomassa anaeróbia 

Um dos fatores importantes na configuração de reatores anaeróbios é a existência de 

condições favoráveis para a retenção e imobilização da biomassa microbiana (CAMPOS, 

1999). A imobilização é um fenômeno que ocorre em ambientes naturais ou artificiais e 

consiste no agrupamento de diversos tipos de microrganismos. No tratamento de águas 

residuárias é necessário o desenvolvimento e agregação de diferentes grupos microbianos, 

cada qual sendo responsável pelo metabolismo específico. Portanto, o uso de reatores 

anaeróbios contendo biomassa imobilizada pode ser considerado decisivo nos processos de 

tratamento anaeróbio (VARESCHE et al., 1997).  

Para o tratamento de águas residuárias, através de imobilização de células com 

materiais suportes deve-se levar em conta as seguintes características: insolubilidade, não-

biodegradabilidade, alta estabilidade mecânica, alta difusibilidade, procedimento de 

imobilização simples, alta retenção de biomassa, mínima aderência de microrganismos 

heterotróficos e preferencialmente de baixo custo (LEENEN et al., 1996). 

A retenção da biomassa nos reatores de filme fixo é feita pela imobilização através de 

meio suporte, aumentando o período de contato entre a biomassa e o resíduo. Assim, as 

características do material suporte usado pode determinar a eficiência do processo de 

tratamento (HARENDRANATH et al., 1996). 

HARENDRANATH et al. (1996) investigaram vários materiais suportes, relatados na 

literatura, comumente usados para imobilização de biomassa. Os autores utilizaram a 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) para analisar estruturalmente os materiais, a fim 

de facilitar a avaliação e seleção do meio suporte para uso em biorreatores. Dentre os 

materiais suportes estudados estão: (a) naturais – areia, palha, juta, pedra, pedregulho, caule 

de arroz (corte transversal), solo, argila granulada, pedras, cerâmica, concha, tijolo refratário, 

terra de diatomácea e semente de casuarina; (b) sintéticos – cloreto de polivinila (PVC), vidro, 
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polipropileno, tubo peristáltico, cerâmica, náilon, carvão ativado em pó, carvão ativado 

granulado, espuma de poliuretano e porcelana. Os materiais foram classificados em liso, 

áspero e poroso.  

De acordo com os autores (op. cit.), os materiais com superfícies lisas não mostraram 

característica estrutural favorável para adesão e crescimento microbiano, como por exemplo, 

PVC, carvão ativado em pó e porcelana. Materiais com superfícies irregulares, como palha, 

caule de arroz, náilon, areia, pedra e vidro, apresentaram como características, rugas, fendas, 

projeções lisas e angulares, mas sem poros. Pedra e areia têm sido usados há muitos anos em 

filtros, devido ao baixo custo e disponibilidade. Embora a existência de maior aspereza nos 

materiais favoreça mais a adesão microbiana e proteja contra o cisalhamento do que os 

materiais de superfícies lisas, esses materiais não previnem totalmente a biomassa contra as 

forças de cisalhamento mais severas. Portanto, a velocidade de crescimento dos 

microrganismos deve ser maior do que a velocidade de cisalhamento para a formação do 

biofilme.  

Para materiais porosos em seção transversal, HARENDRANATH et al. (1996) 

observaram superfícies irregulares com poros de geometrias e distribuições variáveis. O meio 

poroso mostrou maior área superficial do que materiais de superfície lisa. A superfície porosa 

de concha, por exemplo, mostrou claramente maior área superficial do que a porcelana. 

Carvão ativado granulado e espuma de poliuretano apresentaram grande número de poros 

para crescimento e retenção de microrganismos. HUYSMAN et al. (1983) observaram que a 

colonização de materiais porosos depende primariamente do tamanho dos poros e do grau de 

porosidade. 

GIJZEN & KANSIIME (1996) avaliaram a partida e o desempenho de reator UASB e 

reator carregado com poliuretano (RCP), operados em paralelo, sob condições mesofílicas. Os 

reatores foram inoculados com mistura de lodo granulado e floculado, proveniente de reator 

em escala de laboratório, usado no tratamento de água residuária sintética. A presença de 

cubos de poliuretano (1cm3 de aresta e 20kg/m3 de densidade aparente) como material suporte 

no RCP resultou na rápida partida devido a rápida imobilização de arqueas metanogênicas. A 

partida do reator UASB foi mais lenta comparada com o RCP, refletido principalmente pela 

baixa produção de biogás e eficiência de degradação de acetato. Porém, após acúmulo 

suficiente de biomassa no reator UASB, após 15 semanas de operação, o desempenho dos 

dois reatores foram similares em termos de produção de biogás e degradação de ácidos graxos 

voláteis (AGV). A eficiência de degradação de AGV (cerca de 90%) e produção de biogás 
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(5,2L/L.d) foram atingidas para carga orgânica de 13,2g/L.d e tempo de detenção hidráulica 

(TDH) de 6h. Quando o TDH foi subseqüentemente reduzido de 6 para 2h, o desempenho do 

reator UASB foi melhor em relação ao RCP. Portanto, RCP pareceu ser mais sensível a TDH 

menores do que o UASB.  

 VARESCHE et al. (1997) estudaram a colonização microbiana da biomassa anaeróbia 

num reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RALHF), tratando substrato à base de glicose, 

sob condições mesofílicas (30°C). Lodo granulado, proveniente de reator UASB, foi 

macerado e utilizado como inóculo. O reator foi preenchido com matrizes de espuma de 

poliuretano (densidade aparente: 20kg/m3) para a imobilização da biomassa anaeróbia. 

Análises da estrutura do material suporte através de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), mostraram três diferentes padrões de retenção de biomassa: microgrânulos 

mecanicamente retidos nos poros das espumas, pequenas estruturas multicelulares aderidas 

nas espumas e células dispersas aderidas às partículas. Embora a conformação espacial da 

biomassa dentro da espuma de poliuretano não apresentou estrutura bem definida, tal 

conformação pareceu otimizar o fluxo dos substratos primários e produtos intermediários 

entre espécies dentro das matrizes. Além disso, esta conformação foi obtida rapidamente por 

causa do baixo nível de organização microbiana requerida em tal material suporte. 

 PASSIG (1997) estudou a degradação de compostos orgânicos em biofilmes formados 

em meio suporte de PVC e grânulos suspensos, num filtro anaeróbio biológico alimentado 

com esgoto sintético. A estimativa da biomassa microbiana foi realizada através da técnica do 

Número Mais Provável (NMP). Os biofilmes e grânulos suspensos apresentaram presença de 

morfologias microbianas semelhantes. No entanto, foi observada concentração maior de 

arqueas metanogênicas nos grânulos suspensos do que no material suporte. O autor verificou 

a presença de bacilos, bacilos curvos, bacilos fluorescentes, cocos, vibrios e arqueas 

metanogênicas semelhantes a Methanosarcina sp. e Methanosaeta sp. 

MENDONÇA (1999) estudou três diferentes materiais suportes: poliamida, 

polibutireno tetraftalato e carvão ativado granulado para imobilização da biomassa. Foram 

utilizados 12 reatores biológicos em escala de bancada (50mL) preenchidos com 8mL de 

materiais suportes. Estes reatores foram alimentados, em sentido ascensional, com esgoto 

sanitário filtrado durante 21 dias. O autor verificou através de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) que a colonização microbiana nos materiais suportes ocorreu 

preferencialmente próxima aos poros e cavidades da superfície externa, devido ao aumento 

das zonas de fixação e colonização dos microrganismos. No carvão ativado granulado, a 
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colonização microbiana ocorreu de forma não-homogênea, ou seja, áreas com e sem 

agrupamento de microrganismos entre 7 e 14 dias de operação. Nos demais suportes, a 

evolução da colonização ocorreu de forma isolada e sem agrupamento durante os 21 dias de 

operação. Dessa forma o carvão ativado granulado apresentou melhores propriedades de 

retenção de microrganismos. Além da alta capacidade de imobilização de microrganismos 

demonstrou também menor possibilidade de arraste quando empregadas velocidades 

ascensionais elevadas. O maior número de microrganismos no carvão ativado granulado foi 

atribuído à estrutura porosa e rugosa e à sua capacidade de adsorver substâncias orgânicas e 

inorgânicas. Entretanto, a diversidade de morfologias microbianas foi menor no carvão 

ativado granulado do que nos demais suportes.  

 PICANÇO (2000) avaliou o comportamento de biofilmes aderidos em quatro 

diferentes materiais suportes e células em suspensão, num reator anaeróbio de fluxo 

ascendente (filtro anaeróbio), tratando esgoto sintético, sob condições mesofílicas. Neste 

estudo, o autor avaliou a degradação de matéria orgânica específica, tais como proteínas 

carboidratos e lipídios. Os materiais suportes utilizados foram: PVC, espuma de poliuretano, 

tijolo refratário e cerâmica. Cada material possuía 3cm de altura e 2,1cm de diâmetro. Os 

suportes foram fixos em hastes longitudinais no interior do reator. Através de microscopia 

óptica, de epifluorescência e eletrônica de varredura, foram observadas morfologias 

semelhantes nos biofilmes dos materiais suportes no final do experimento. As morfologias 

encontradas foram bacilos, cocos e diplococos fluorescentes, além de arqueas metanogênicas 

semelhantes a Methanosaeta sp. e Methanosarcina sp. Foi verificada uma sensível diferença 

na retenção de biomassa, medida em termos de sólidos voláteis totais, nos diferentes materiais 

suportes, provavelmente às diferentes capacidades de retenção e porosidade da superfície do 

material. Os suportes porosos (espuma e cerâmica) retiveram mais biomassa que os não-

porosos (PVC e tijolo refratário).  

 RIBEIRO (2001) estudou a influência do tipo de substrato, na dinâmica de formação 

do biofilme em matrizes de espuma de poliuretano, em reatores anaeróbios diferenciais, sob 

condições mesofílicas. O autor utilizou cinco diferentes tipos de substratos: extrato de carne, 

glicose, amido, lipídios (óleo de soja) e esgoto sintético. A colonização microbiana nos 

reatores, utilizando óleo de soja como substrato, apresentou comportamento diferenciado no 

processo de colonização, ocorrendo aumento gradual da biomassa aderida ao material suporte. 

Isso ocorreu provavelmente devido à adsorsão de moléculas do óleo, o que pode ter 

ocasionado a alteração das características do material suporte e conseqüentemente a aderência 
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microbiana. Nos demais substratos, a colonização ao material suporte apresentou 

comportamentos semelhantes. No início do ciclo, a retenção da biomassa permaneceu 

aproximadamente constante. Após duas semanas, houve sensível aumento e a partir da 

terceira semana verificou-se retenção estável de biomassa na espuma de poliuretano.  

  

3.3 Aplicação das técnicas de Biologia Molecular na caracterização de 
populações microbianas  

 As técnicas de Biologia Molecular, como reação de polimerização em cadeia (PCR), 

eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE) e hibridação in situ com sondas 

fluorescentes (FISH), são utilizadas para identificação específica, quantificação, 

caracterização da estrutura e da distribuição espacial da comunidade microbiana presente em 

lodos e biofilmes. Estes estudos são de grande relevância para o projeto e otimização dos 

sistemas de tratamento de águas residuárias, pois os microrganismos são, em grande parte, 

agentes responsáveis por promover os processos de degradação de muitos compostos 

orgânicos e inorgânicos. 

 RASKIN et al. (1996) estudaram a competição e coexistência de BRS e arqueas 

metanogênicas em biofilmes de quatro reatores anaeróbios de leito fixo (dois sulfetogênicos e 

dois metanogênicos), operados a 25°C, tendo glicose como fonte de carbono e doador de 

elétrons. Neste estudo, os autores analisaram as alterações da comunidade microbiana, após 

adição de sulfato nos reatores, através da técnica FISH, utilizando várias sondas de 

oligonucleotídeos específicas para BRS e arqueas metanogênicas. As concentrações de 

substratos intermediários e produtos finais foram medidas para estabelecer a ligação entre a 

função da comunidade microbiana e sua estrutura. 

Os autores (op. cit.) puderam constatar que, após a adição de sulfato (30mg/L) no 

reator metanogênico, houve rápido início da redução dessa fonte de enxofre e atingiu níveis 

comparáveis ao reator controle sulfetogênico. Essa rápida redução foi atribuída à presença 

relativamente abundante de populações de BRS, tais como Desulfovibrio sp. e 

Desulfobacterium sp. Essas BRS cresceram independentemente da presença de sulfato, porém 

usaram sulfato como aceptor de elétrons tão logo tenha sido disponível. Os resultados 

indicaram que as BRS foram mais competitivas do que as arqueas metanogênicas em 

ambientes com alta concentração de sulfato. Além disso, algumas BRS, como Desulfococcus, 

Desulfosarcina e Desulfobotulus, foram mais competitivas na ausência de sulfato. Isso se 
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deveu provavelmente à presença de acetogênicas redutoras de prótons e das rotas 

fermentativas de degradação. Em ambientes com baixa concentração de sulfato, as arqueas 

metanogênicas da ordem Methanobacteriales foram as melhores competidoras por 

hidrogênio; já, na presença de concentrações maiores de sulfato, as ordens 

Methanomicrobiales e Methanococcales foram mais competitivas.  

 RASKIN et al. (1996) ainda observaram que as BRS semelhantes a Desulfobacter sp. 

não foram responsáveis pelo aumento na redução de sulfato. As concentrações de cloreto de 

sódio e magnésio foram mínimas nestas condições, justificando assim as concentrações 

relativamente baixas desses microrganismos durante a oxidação de acetato nos reatores 

sulfetogênicos. WIDDEL (1988) observou a facilidade de crescimento de Desulfobacter sp. 

em meio com altos níveis de cloreto de sódio e magnésio. Assim, as técnicas moleculares 

possibilitaram a quantificação e identificação de microrganismos, particularmente daqueles de 

difícil detecção por métodos convencionais.  

 SANTEGOEDS et al. (1998) utilizaram também as técnicas moleculares, como PCR, 

DGGE e FISH, para determinar, monitorar, quantificar e identificar a complexidade e a 

distribuição espacial da comunidade microbiana em biofilmes aeróbios de tratamento de 

águas residuárias contendo sulfato com alta taxa de carregamento orgânico. A análise do 

FISH revelou a presença de BRS em todos os estágios de desenvolvimento, nas zonas aeróbia 

e anóxica, em concentrações de até 108 células/mL.  

Através da análise do DGGE, os autores (op.cit.) constataram aumento na diversidade 

genética da comunidade microbiana durante o desenvolvimento do biofilme. A análise de 

hibridação do gel obtido no DGGE, com sondas de oligonucleotídeos específicas, mostraram 

que Desulfobulbus sp. e Desulfovibrio sp. foram as principais bactérias redutoras presentes 

nas amostras do biofilme e no líquido do lodo ativado. Porém, o aparecimento de diferentes 

espécies de Desulfobulbus sp. e Desulfovibrio sp. coincidiu com o desenvolvimento da 

redução de sulfato. Os resultados do FISH indicaram que concentrações significativas de BRS 

estiveram presentes e proliferaram na região aeróbia do biofilme. A habilidade de 

Desulfobulbus sp. e Desulfovibrio sp. em utilizar o oxigênio explicou a presença de tais 

gêneros no lodo ativado e no biofilme. Entretanto, outras BRS foram incapazes de sobreviver 

neste ambiente aeróbio.  

 SANTEGOEDS et al. (1999) mostraram diferentes arranjos de populações de BRS e 

arqueas metanogênicas em agregados anaeróbios provenientes de reatores UASB. O agregado 

celular metanogênico-sulfetogênico, proveniente do reator UASB tratando água residuária do 
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processamento de batatas, foi subcultivado durante alguns meses com 13,8mM de acetato, 

4,7mM de propionato e 2,3mM de butirato, e suplementado com 20mg/L de sulfato. O 

agregado metanogênico, obtido de reator UASB do tratamento de água residuária de papel e 

celulose, foi também subcultivado com 6,25mM de acetato, 7,15mM de propionato e 5mM de 

butirato, e 5mg/L de sulfato. O agregado sulfetogênico foi retirado diretamente do reator 

UASB, em escala piloto, tratando etanol (12mM) e sulfato (6,7mg/L), operado sob condições 

mesofílicas.  

De acordo com os autores (op. cit.), todos os tipos de agregados celulares 

apresentaram diâmetro entre 1 e 2mm. A agregação inicial foi mediada pelas metanogênicas, 

com melhores características de aderência. Na região central dos três tipos de agregados 

foram observadas arqueas metanogênicas. As BRS estiveram presentes principalmente na 

camada externa, como observado também por SEKIGUCHI et al. (1999) em grânulos 

termofílicos. SANTEGOEDS et al. (1999) sugeriram que as BRS colonizaram a região central 

do agregado num estágio posterior de desenvolvimento. Os agregados metanogênicos-

sulfetogênicos apresentaram o predomínio de Desulfovibrio sp. e Desulfobulbus sp. No 

agregado sulfetogênico foram observados organismos nutricionalmente versáteis como 

Desulfosarcina sp. e Desulfococcus sp., responsáveis pelo consumo de acetato. Já nos 

conjuntos metanogênicos, foram observados baixas densidades populacionais de BRS. 

De acordo com SANTEGOEDS et al. (1999), o aumento na atividade metanogênica, 

pela adição de propionato, ilustrou a dependência de arqueas metanogênicas e bactérias 

sintróficas. As análises de DGGE indicaram a presença de organismos semelhantes a 

Syntrophobacter wolinii. Entretanto as análises de FISH, com sonda para linhagens 

oxidadoras sintróficas de propionato (MPOB), indicaram a presença de Syntrophobacter 

fumaroxidans. De acordo com recentes estudos, Syntrophobacter sp. foi capaz de oxidar 

propionato pela redução de sulfato (HARMSEN et al., 1996). Por outro lado, no conjunto 

metanogênico-sulfetogênico as bactérias sintróficas não competiram com Desulfobulbus sp. 

na presença de 20mg/L de sulfato. As células marcadas com a sonda MPOB apresentaram 

crescimento no interior do agregado e as BRS na superfície externa. 

SEKIGUCHI et al. (1999) e SANTEGOEDS et al. (1999) constataram o 

desenvolvimento de metanogênicas no centro ou em camadas adjacentes dos conjuntos 

anaeróbios. Portanto, os resultados sobre a estrutura da comunidade microbiana devem ser 

relacionados com as funções metabólicas das respectivas populações.  
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 ARAÚJO (2001) estudou a dinâmica e a composição microbiana dos biofilmes 

anaeróbios no sistema “Modified Robbins Device” (MRD). O autor estudou dois tipos de 

materiais suportes, o vidro e o polipropileno, com diferentes hidrofobicidades. A técnica do 

FISH em conjunto com análises microscópicas foi utilizada na caracterização microbiana.  

Neste estudo, o autor (op. cit.) utilizou culturas puras de arqueas metanogênicas 

(Methanosarcina barkeri, Methanobacterium formicicum, Methanosaeta concilii e 

Methanospirillum hungatei) e células anaeróbias provenientes de lodos granulados anaeróbios 

mesofílicos. Os microrganismos foram inoculados em meios contendo acetato de sódio 

(30mM), formiato de sódio (10mM) e metanol (10mM) como fontes de carbono, a 30°C. 

Nestas condições, Methanosarcina barkeri, Methanobacterium formicicum, Methanosaeta 

concilii foram responsáveis na formação inicial do biofilme e colonizaram ambos os suportes. 

Nos experimentos com células anaeróbias provenientes de lodos granulados, as arqueas 

metanogênicas hidrogenotróficas, principalmente da Família Methanobacteriaceae, 

predominaram no inóculo e nos biofilmes. De acordo com o autor, resultados deste estudo 

mostraram que o sistema experimental estudado e a técnica utilizada para as análises foram 

ferramentas adequadas para o estudo do desenvolvimento de biofilmes anaeróbios.  

 Outra aplicação do FISH foi realizada por DOMINGUES (2001). Neste trabalho, o 

autor avaliou a metanogênese e sulfetogênese na presença de lactato de sódio (1569,5mg/L), 

acetato de sódio (2103,0mg/L) e propionato de sódio (1109,0mg/L), na presença de sulfato 

(1125mg/L), sob condições termofílicas (55±1°C). Neste estudo, o autor estudou a interação 

microbiana nos biofilmes provenientes do reator diferencial e das células planctônicas do 

reator em batelada. Na presença de acetato, houve equilíbrio entre metanogênese, 

sulfetogênese e oxidação de acetato no reator em batelada. No reator diferencial predominou a 

metanogênese e oxidação de acetato. Através do FISH, o autor observou maiores 

concentrações de arqueas metanogênicas e bactérias anaeróbias, nos reatores em batelada e 

diferencial, respectivamente. No meio contendo lactato, a sulfetogênese predominou em 

ambos os sistemas, com maiores proporções de BRS, predominantemente Desulfotomaculum 

sp. e bacilos metanogênicos hidrogenotróficos. Já no meio contendo propionato, não ocorreu 

degradação deste substrato no reator em batelada. No entanto, ocorreu a fermentação por 

culturas sintróficas no reator diferencial.  
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3.4 Hibridação2 in situ fluorescente para detecção de microrganismos 

 O objetivo principal da microbiologia do diagnóstico é a rápida e acurada identificação 

de microrganismos em seus ambientes naturais. Métodos baseados em culturas são demorados 

e muitas vezes podem levar à seleção de certos microrganismos, particularmente os não-

cultivados em laboratório, e portanto esta abordagem não representa a composição exata de 

comunidades microbianas mistas (WAGNER et al., 1993).  

Ao longo dos últimos anos, técnicas moleculares como PCR e subseqüente hibridação 

ou seqüenciamento, têm revolucionado todos os campos da microbiologia, tornando possível 

a detecção e identificação de microrganismos (MOTER & GÖBEL, 2000). Porém, estes 

métodos não fornecem informação sobre a morfologia, número e distribuição espacial ou o 

ambiente celular dos organismos.  

Análises microscópicas de coloração microbiana, como a coloração de Gram, são 

técnicas antigas, rápidas e de baixo custo, combinando visualização direta e caracterização de 

microrganismos através da informação sobre a estrutura da parede celular (MOTER & 

GÖBEL, 2000). No entanto, para aplicar esse método de coloração, geralmente é necessário o 

isolamento das culturas, e a realização na fase exponencial de crescimento, porque certos 

microrganismos apresentam variações na constituição da parede celular em outras fases, como 

na adaptação e na senescência. Além disso, devido à pouca distinção morfológica entre os 

microrganismos, tais métodos microscópicos não permitem a identificação completamente 

confiável.  

O FISH (hibridação in situ fluorescente) é uma técnica que combina a precisão da 

genética molecular com a informação visual a partir da microscopia, permitindo visualizar e 

identificar células microbianas individuais dentro do seu microambiente natural ou artificial, 

como em reatores (MOTER & GÖBEL, 2000).  

 A técnica de hibridação in situ foi desenvolvida por dois grupos de pesquisadores 

independentes: PARDUE & GALL3, 1969 e JOHN4 et al., 1969 apud MOTER & GÖBEL, 

2000. Eles realizaram hibridações de DNA ou RNA 28S marcados radioativamente e 

visualizaram por microrradiografia. Esta técnica permitiu que as seqüências de ácidos 

                                                 
2 O termo “hibridação” refere-se à marcação do RNAr bacteriano com a sonda fluorescente sintetizada 
quimicamente (que é complementar à uma certa região do seu RNAr). 
3 PARDUE, M. L.; GALL, J. G. (1969) Molecular Hybridization of radioactive DNA to the DNA of cytological 
preparations. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 6464:600-604. 
4 JOHN, H.; BIRNSTIEL, M.; JONES, K. (1969) RNA:DNA hybrids at the cytogenetical level. Nature 223:582-
587. 
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nucléicos fossem examinadas no interior das células sem alterar a morfologia ou a integridade 

de seus vários compartimentos. Desde então, a técnica de hibridação in situ tem sido 

modificada para estudos de evolução cromossomal e citogenético de grande variedade de 

espécies (MOTER & GÖBEL, 2000). 

GIOVANNONI et al. (1988) introduziram no estudo da Ecologia Microbiana a 

utilização de sondas de oligonucleotídeos de RNAr marcadas radioativamente para a detecção 

microscópica de microrganismos. Em seguida, DeLONG et al. (1989) foram os primeiros a 

utilizar oligonucleotídeos marcados com corante fluorescente para detecção de células 

microbianas individuais. Comparadas com as sondas radioativas, o uso de sondas 

fluorescentes ofereceu melhor resolução e não necessitou de passos adicionais de detecção. 

Além disso, as sondas fluorescentes puderam ser marcadas com corantes de diferentes 

emissões de comprimentos de onda, assim tornou capaz a detecção de várias seqüências-alvo 

dentro de único passo de hibridação. Na última década, a velocidade da Biotecnologia tem 

feito da técnica FISH uma poderosa ferramenta para estudos filogenéticos, ecológicos, de 

diagnóstico e ambientais na Microbiologia (AMANN et al. 1990b). 

 A técnica FISH permite detectar seqüências de ácidos nucléicos, utilizando-se uma 

sonda marcada com corante fluorescente, que hibrida especificamente à sua seqüência-alvo 

complementar no interior da célula íntegra. O procedimento inclui os seguintes passos (Figura 

1): (i) fixação; (ii) preparação da amostra, incluindo possivelmente os passos de pré-

tratamento; (iii) hibridação com as respectivas sondas para detecção das respectivas 

seqüências-alvo; (iv) lavagem para remoção de sondas não-ligadas; (v) montagem, 

visualização e documentação dos resultados. A preparação da amostra, realizada pela lavagem 

com solução-tampão, tem como finalidade tentar separar as células de polímeros e partículas 

abióticas, pois estes interferem na hibridação. A fixação consiste em inativar a atividade 

celular, permeabilizar a parede celular do microrganismo para a penetração da sonda 

fluorescente na célula e também proteger o RNA microbiano contra a degradação endógena 

(MOTER & GÖBEL, 2000), permitindo conservar as amostras por vários meses. 

 Os passos de pré-tratamento citados acima são necessários, por exemplo, para certas 

bactérias Gram-positivas e células em estágio dormente (como esporos), que podem 

apresentar problemas de permeabilidade quanto à sonda (AMANN et al., 1995). Nesses casos, 

pode-se usar outra forma de fixação, com etanol, por exemplo, ou realizar tratamento com 

lizosima/EDTA antes da hibridação.  
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 A etapa de hibridação corresponde à ligação específica da sonda à seqüência-alvo do 

RNAr. A temperatura exigida para cada sonda específica corresponde àquela de dissociação 

da molécula de RNAr. A dissociação é necessária para que o oligonucleotídeo fluorescente se 

ligue às bases complementares da cadeia simples de RNAr. Porém, a molécula de RNAr pode 

desnaturar-se caso essa temperatura seja ultrapassada.  

 

 

FLUORESCENTES

FIXAÇÃO

CÉLULAS FIXADAS

HIBRIDAÇÃO RIBOSSOMOS

SEQÜÊNCIA ALVO

SONDA SONDA MARCADA

CÉLULAS

DETECÇÃO

      MICROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA

LAVAGEM

SONDAS

Figura 1.  Processo de hibridação in situ: fixação, hibridação, lavagem e detecção. Fonte: DOMINGUES (2001) 

 

 A escolha das sondas para o método FISH deve considerar a especificidade, 

sensitividade e facilidade de penetração na parede celular. Uma sonda de oligonucleotídeos 

típica contém entre 15 e 30 pares de bases em comprimento e é gerada num sintetizador 

automático. Sondas curtas têm acesso mais fácil ao seu alvo, mas podem conduzir a poucas 

marcações. Há diferentes maneiras de marcação, sendo a fluorescente a mais comumente 

usada, devido à rapidez e facilidade, porque não requer qualquer passo adicional de detecção 

após hibridação. Uma ou mais moléculas de corantes fluorescentes são direta ou 

quimicamente ligadas aos oligonucleotídeos durante a síntese devido à marcação na 

extremidade 5’ da sonda. Os oligonucleotídeos marcados fluorescentemente estão disponíveis 
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comercialmente e podem ser estocados em ambiente escuro, sob refrigeração a –20°C por 

vários meses (MOTER & GÖBEL, 2000). 

 A molécula-alvo mais comumente usada para FISH é o RNAr 16S devido à sua 

estabilidade genética, sua estrutura de domínio com regiões conservadas e variáveis e seu alto 

número de cópias (WOESE, 1987).  

As sondas de oligonucleotídeos para cada nível taxonômico – domínios, gêneros e 

espécies – podem ser desenhadas de acordo com a região do RNAr-alvo (AMANN et al., 

1995). Com o crescente banco de dados de seqüências disponíveis na literatura, os genes  

RNAr 16S oferecem facilidade e precisão na identificação de muitos microrganismos. Isso é 

especialmente importante na caracterização de populações microbianas mistas ou 

microrganismos não-cultivados (AMANN et al., 1995). 

 

 Assim, de acordo com a revisão bibliográfica apresentada, a técnica FISH é possível 

de ser aplicada em amostras de reatores anaeróbios de tratamento de águas residuárias. 

 Em seus estudos, PICANÇO (2000) e RIBEIRO (2001), citados anteriormente (Item 

3.2), constataram a presença de diferentes microrganismos nos materiais suportes utilizados 

em reatores anaeróbios para a imobilização da biomassa. Essa caracterização foi realizada 

através de exames microscópicos, óptico e varredura, e análises físico-químicas. No entanto, 

não quantificaram a porcentagem de microrganismos presentes em relação ao tipo de suporte 

utilizado e água residuária.  

 Portanto, este projeto de pesquisa teve como objetivo avaliar a presença de 

microrganismos nos diferentes materiais suportes, utilizados no tratamento de esgoto 

sintético, aplicando a técnica do FISH, visando quantificar esses microrganismos, em termos 

de porcentagem. Os quatro materiais suportes estudados (espuma de poliuretano, carvão 

vegetal, polietileno reciclado de baixa densidade e cerâmica porosa à base de alumina) foram 

preenchidos em reatores anaeróbios diferenciais horizontais e em batelada seqüencial, 

operados sob condições sulfetogênicas e mesofílicas.  
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4. Material e Métodos  

Neste trabalho foi realizada a caracterização microbiana de reatores anaeróbios 

diferenciais horizontais e em batelada, operados sob condições sulfetogênicas e mesofílicas 

(30°C). Os reatores foram desenvolvidos e operados por SILVA (2003), na execução do seu 

projeto de Doutorado.  

Os reatores anaeróbios diferenciais foram operados com quatro diferentes materiais 

suportes (espuma de poliuretano, carvão vegetal, polietileno reciclado de baixa densidade e 

cerâmica porosa à base de alumina) para avaliar o melhor suporte visando a sulfetogênese 

para relação DQO/sulfato de aproximadamente 0,67. 

Os reatores anaeróbios em batelada foram operados com espuma de poliuretano e 

carvão vegetal, com relação DQO/sulfato de aproximadamente 3.  

A caracterização dos materiais suportes foi realizada através da análise de 

espectroscopia dispersiva de raio X (EDX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A 

caracterização microbiana dos reatores foi realizada através de microscopia óptica (contraste 

de fase e fluorescência) e da técnica de hibridação in situ fluorescente (FISH). Pelo FISH 

foram quantificadas as comunidades de bactérias totais (sonda EUB338), bactérias redutoras 

de sulfato (BRS) do subgrupo delta de Proteobacteria (sonda SRB385) e arqueas 

metanogênicas (sonda ARC915). O tratamento estatístico dos resultados do FISH foi 

realizado com auxílio do software Minitab (versão13). 

Os resultados desta caracterização foram discutidos comparando-se as eficiências de 

remoção de DQO e redução de sulfato, bem como as características de adesão e retenção de 

microrganismos de cada material suporte.  
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4.1 Origem das amostras 

As amostras foram provenientes de reatores anaeróbios diferenciais horizontais 

(Figura 2) e em batelada seqüencial (Figura 3), mantidos em temperatura de 30±1°C, 

desenvolvidos e operados por SILVA (2003), na execução do seu projeto de Doutorado. O 

processo e condições operacionais dos experimentos desses reatores estão descritos nos itens 

4.1.1 e 4.1.2. 

 

4.1.1 Reatores anaeróbios diferenciais 

 

1

2

3

4

5

6

7

 
Figura 2. Desenho esquemático do aparato experimental: (1) agitador magnético, (2) reservatório para substrato, 
(3) amostrador de substrato, (4) bomba peristáltica, (5) recipiente de troca de calor, (6) câmara termostatizada e 
(7) reatores diferenciais horizontais. Adaptado de DOMINGUES (2001). 

 

 

Quatro reatores diferenciais (volume de cada reator: 15mL) foram mantidos no interior 

de uma câmara termostatizada com temperatura controlada a 30°C e os seus efluentes 

retornavam aos respectivos frascos em circuito fechado. O substrato era bombeado até essa 

câmara. A composição do substrato, simulando água residuária sintética, está descrita na 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Composição do substrato sintético 

Fração Orgânica Porcentagem da DQO Compostos Orgânicos 
Proteínas 50% Extrato de Carne 

 
Carboidratos 40% Sacarose 20%, Amido Comercial 60%, 

Celulose em pó 20% 
 

Lipídios 10% Óleo de Soja 
    Fonte: Torres (1992) 

 

O inóculo utilizado foi o lodo granulado proveniente de reator anaeróbio de fluxo 

ascendente e manta de lodo (UASB) usado no tratamento de resíduos de abatedouro de aves 

(Avícola Dacar S/A, Tietê, SP). O lodo foi mantido sob refrigeração a –4°C até seu uso.  

Antes de ser introduzido ao substrato, o inóculo era mantido por 24 horas em um 

frasco numa câmara climatizada a 30°C para adaptação dos microrganismos à temperatura de 

trabalho. O lodo granulado foi homogeneizado em sistema tipo liquidificador e adicionado ao 

substrato em quantidade suficiente para resultar na concentração de sólidos totais voláteis 

(STV) de 100mg/L. Nesses reatores, foram adicionados também sulfato de sódio 

(≈1500mg/L), soluções de sais e traços de metais. Os constituintes do substrato foram 

adicionados de modo a obter DQO próxima de 1000mg/L, resultando na relação DQO/sulfato 

de aproximadamente 0,67. 

Cada sistema de quatro reatores diferenciais (Figura 2) foram preenchidos com cubos 

de espuma de poliuretano (0,5cm3), carvão vegetal (granulometria de 0,2 a 0,4cm), polietileno 

reciclado de baixa densidade (granulometria de 0,4cm) e cubos de cerâmica porosa à base de 

alumina (0,5cm3), para serem avaliados como suporte na imobilização da biomassa anaeróbia. 

A cada 7 dias foi retirado um reator diferencial para a caracterização microbiana. A operação 

dos reatores teve duração de 28 dias. 

 
 

4.1.2 Reatores anaeróbios em batelada seqüencial 

Foram operados dois reatores anaeróbios em batelada seqüencial (Figura 3): um 

preenchido com cubos de espuma de poliuretano (1cm3) e outro com carvão vegetal 

(granulometria de 0,2 a 0,4cm). Os reatores foram confeccionados em acrílico com diâmetro 

interno de 220mm e altura de 258mm, com volume útil de 5L. Os materiais suportes foram 

colocados em um cesto de aço inoxidável contido no reator. As concentrações iniciais de 
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DQO e sulfato foram iguais a 997±159mg/L e 333±151mg/L, respectivamente, obtendo dessa 

forma uma relação DQO/sulfato de aproximadamente 3. Os reatores foram alimentados com 

água residuária sintética (Tabela 1) e foram mantidos em câmara com temperatura controlada 

a 30°C, sob agitação mecânica a 300rpm. O inóculo utilizado foi lodo proveniente de reator 

anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) tratando água residuária de 

abatedouro de aves (Avícola Dacar S/A, Tietê, SP). O lodo granulado foi homogeneizado em 

sistema tipo liquidificador e inoculado nos reatores até o 30o ciclo, sendo cada ciclo 

constituído de 24 horas. A fase operacional total foi de 90 ciclos. A inoculação por 30 dias 

subseqüentes teve como objetivo alcançar retenção celular adequada nos reatores. Esta 

metodologia tem sido aplicada em trabalhos de pesquisa neste laboratório em caráter 

experimental.  

Figura 3. Reatores anaeróbios em batelada seqüencial. Fonte: SILVA (2003) 

 

A caracterização microbiana foi realizada em amostras coletadas na superfície (altura - 

h=18cm), meio (h=9cm) e fundo dos reatores (h=0). As amostragens consistiram de 2 fases: a 

fase inicial (no 31o ciclo, após o término da inoculação) e a fase final (no 63o ciclo, após 

atingir a fase de equilíbrio). A condição de equilíbrio dos reatores foi medida em termos de 

concentração de sulfato no efluente.  
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4.2 Caracterização microbiana por microscopia óptica 

Para todas as amostras de células crescidas em cada material suporte e do inóculo 

foram realizados exames microscópicos para verificar a diversidade morfológica. As 

observações foram realizadas sob microscopia óptica ou de luz comum, contraste de fase e 

epifluorescência, utilizando-se microscópio Olympus BX60-FLA com câmera acoplada para 

captura de imagem (sistema Optronics). Este equipamento possibilitou a captura de imagens 

na tela do computador de 17 polegadas, com auxílio do software Image Pro-Plus versão 3.0.1. 

Para observação sob microscopia de contraste de fase foi utilizada uma técnica de 

preparação de lâminas descrita pela DSM5 (1991) apud VAZOLLER (1995). Uma solução  

ágar 2% foi aquecida por aproximadamente 1 minuto em forno microondas e distribuída sobre 

a lâmina de vidro. Após solidificação do ágar, foi colocada uma alíquota da amostra e 

recoberta com lamínula. Essa técnica possibilitou que o excesso de água da amostra fosse 

absorvido pela solução gelatinosa do ágar otimizando a qualidade da observação. 

Para distribuir a alíquota das amostras sobre a lâmina foram utilizados diferentes 

procedimentos para o lodo (inóculo) e unidades de material suporte retiradas dos reatores. 

Para observar o inóculo sob microscopia óptica, cerca de 1mL do lodo granulado foi 

macerado manualmente e uma alíquota foi derramada sobre o ágar utilizando seringa de 1mL. 

Para observar as amostras dos materiais suportes, um cubo de espuma de poliuretano foi 

pressionada diretamente sobre o ágar solidificado com auxílio de uma pinça limpa. As 

amostras dos demais suportes (carvão, polietileno e cerâmica) foram diluídas em água Milli-Q 

e uma alíquota da amostra foi derramada sobre o ágar solidificado utilizando seringa de 1mL.  

Para a construção das Tabelas de caracterização morfológica (Tabelas 7, 10-13 e 17-

20) foram fotografadas 30 a 40 campos aleatórios e em seguida foram estimadas visualmente 

as freqüências de cada morfologia. Essas tabelas auxiliaram para obter primeira estimativa de 

microrganismos presentes e na seleção das sondas a serem utilizadas. 

 

                                                 
5 DSM (Deutsche Sammlung von Mikrrorganismen und Zellkulturen GMBH-DSM) (1991) Curso: Scientific 
services of culture collections - The DSM experience, Fundação Tropical de Pesquisas "André Tosello" - 
Campinas, SP. 
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4.3 Caracterização filogenética da comunidade microbiana anaeróbia 
usando a hibridação in situ fluorescente 

Para caracterização microbiana anaeróbia do inóculo, de células crescidas nos 

materiais suportes dos reatores diferenciais e em batelada foram usadas sondas de 

oligonucleotídeos específicas para os membros do Domínio Bacteria (EUB338), o controle 

negativo NON338, Domínio Archaea (ARC915) e bactérias redutoras de sulfato (BRS) da 

subdivisão delta de Proteobacteria (SRB385), marcadas com corante fluorescente rodamina 

na extremidade 5’, conforme descritas na Tabela 2.  

A sonda NON338 foi utilizada como controle negativo (MANZ et al., 1992) para 

quantificar a porcentagem de hibridações não-específicas. Estas hibridações referem-se 

àquelas que ocorrem entre a sonda e uma porção do RNAr bacteriano não complementar a 

este. Isso pode ocorrer em função de aplicações de temperaturas inadequadas, ou pela 

secagem indevida do tampão de hibridação ou de lavagem durante a aplicação do FISH (ABE, 

1998). 

As concentrações-estoque e finais das sondas utilizadas neste trabalho estão 

apresentadas na Tabela 3. 
 

Tabela 2. Sondas de oligonucleotídeos para hibridação in situ 

Sonda Especificidade Seqüência (5’→ 3’) 
Sítio do 
RNAr 
16S* 

Referência 

NON338 Controle Negativo ACT CCT ACG GGA GGC AGC 338-355 Manz et al., 
1992 

EUB338 Domínio Bacteria GCT GCC TCC CGT AGG AGT 338-355 Amann et al., 
1990a 

SRB385 

Bactérias redutoras de sulfato, 
mesofílicas, gram-negativas, da 
subdivisão delta de Proteobacteria 
e algumas gram-positivas  

CGG CGT CGC TGC GTC AGG 385-402 Amann et al., 
1990a 

ARC915 Domínio Archaea GTG CTC CCC CGC CAA TTC CT 915-934 Stahl & 
Amann, 1991 

*Posição RNAr 16S de acordo com a numeração de Escherichia coli 

 

Tabela 3. Concentrações-estoque e concentrações-finais de cada sonda 

Sonda Concentração-estoque* 
(ηg/μL) 

Concentração final usada na hibridação 
(ηg/μL) 

NON338 543,5 43,50 
EUB338 543,5 33,48 
SRB385 727,3 36,40 
ARC915 592,9 29,65 

               * Concentração obtida conforme descrito por ARAÚJO (2001) 
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A técnica de hibridação in situ fluorescente (FISH) envolveu as seguintes etapas: 

desprendimento, lavagem e fixação das células crescidas nos materiais suportes, tratamento da 

lâmina de vidro, hibridação, microscopia de epifluorescência e quantificação dos 

microrganismos. Estas etapas estão descritas a seguir. 

 

4.3.1 Desprendimento celular 

As células do inóculo e aderidas ao material suporte dos reatores diferenciais e em 

batelada foram desprendidas para realizar a fixação. Para desprender as células do inóculo 

(1mL do lodo macerado manualmente) e dos materiais suportes (4 unidades de cada material 

suporte) foram colocados num frasco de antibiótico esterilizado, contendo 2g de pérolas de 

vidro juntamente com 4mL de solução tampão fosfato salino (PBS 1X: 130mM NaCl + 7mM 

Na2HPO4 + 3mM NaH2PO4 em pH 7,2) ou solução PBS 1X com 0,1% de detergente Nonidet 

P-40 (Sigma). Depois de lacrado, o frasco foi agitado manualmente em ângulo de 45° por 20 

minutos e submetido à homogeneização adicional por 5 minutos em agitador magnético. A 

amostra desprendida foi colocada em tubos apropriados (1mL de amostra em triplicata) e 

centrifugada sob refrigeração (15°C) em tempo e velocidade conforme descritas na Tabela 4. 

 

4.3.2 Lavagem e fixação das células crescidas nos materiais suportes  

A lavagem com PBS (1X) e fixação de células com paraformaldeído 4% foram 

realizadas conforme descritas por ARAÚJO (2001). A lavagem das células foi realizada com 

PBS (1X), por duas vezes, através de centrifugação nas mesmas condições anteriores (Tabela 

5). O material foi ressuspendido em 200μL de PBS (1X) com 600μL de tampão de fixação 

gelado e colocado por 12-16 horas a –4°C. Posteriormente, as amostras foram lavadas por 

duas vezes com PBS (1X) e ressuspendidas em PBS (1X)/etanol (1:1, v/v). As amostras foram 

armazenadas a –20°C até seu uso. 

A solução tampão de fixação foi preparada em água Milli-Q, previamente aquecida a 

60°C, dissolvendo-se 2g de paraformaldeído + 150μl de NaOH 1N + 5mL de PBS 10X (1,3M 

NaCl + 70mM Na2HPO4 + 30mM NaH2PO4 em pH 7,2), em aproximadamente 2 minutos. O 

pH foi corrigido em 7,2 a 7,4 (com HCl P.A. ou NaOH 1N) e o volume final aferido em 50mL 

com água Milli-Q. O tampão ficou armazenado sob refrigeração a –4°C por no máximo 48 

horas, para prevenir o aumento da autofluorescência, conforme AMANN et al. (1990a). 
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Tabela 4. Considerações metodológicas adotadas no desprendimento de células dos materiais suportes 

Material  Velocidade de 
centrifugação 

(rpm) 

Tempo de 
centrifugação 

(min) 

Considerações 

Cerâmica 
porosa 6000 1 

Por causa da porosidade da cerâmica, este material desprendeu-
se junto com as células, causando alto grau de turbidez. Então, 
foi necessário deixar sedimentar por alguns minutos ou 
centrifugar por 10s em baixa rotatividade, e utilizou-se o 
sobrenadante deste para a fixação. 
 

Inóculo,  
Espuma de 
poliuretano e 
Polietileno 

9000 1 

O desprendimento de células destes materiais foi simples, ou 
seja, não foi necessário aplicar recursos adicionais, pois estes 
materiais não soltaram nenhum fragmento.  
 

Carvão 
vegetal 12000 3 

Por causa dos fragmentos de carvão desprendidos, antes da 
centrifugação foi necessário deixar a amostra sedimentar por 
cerca de 5min, ou centrifugar por 30s em alta rotatividade. Como 
o carvão é um material muito fino foi necessário centrifugar a 
velocidade mais alta e por mais tempo. 

 
 

4.3.3 Tratamento das lâminas de vidro  

Para a realização da hibridação in situ foram utilizadas lâminas de vidro revestidas 

com teflon (Cel-Line/Erie Scientific Co.), com 12 pocinhos de 8mm de diâmetro (Figura 4). 

Antes de usá-las, as lâminas foram devidamente tratadas. Este tratamento das lâminas é 

necessário para que as soluções utilizadas no processo se mantenham sobre a lâmina.  

 As lâminas foram submersas em solução 10% de KOH em etanol por 1h. Em seguida, 

foram lavadas em água corrente e destilada, e mergulhadas rapidamente em etanol para 

desidratá-las. Em seguida, as lâminas foram tratadas com solução 0,1% de gelatina em pó e 

KCr(SO4)2.12H2O e secas em temperatura ambiente, em posição vertical, tornando-as 

hidrófobas. As lâminas ficaram estocadas sob refrigeração a –4°C até seu uso. 

 

Figura 4. Lâmina de vidro revestida com teflon utilizada na  
hibridação in situ 
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4.3.4 Hibridação in situ fluorescente 

Para caracterizar a comunidade microbiana pela técnica de hibridação in situ 

fluorescente (FISH) foi utilizado o protocolo descrito por ARAÚJO (2001). 

Alíquotas de 1μL da amostra fixada foram espalhadas sobre cada pocinho da lâmina e 

levada ao forno de hibridação a 45°C por 15-20 minutos para promover a fixação das células 

na lâmina. Após esse tempo, foi realizada a desidratação em série gradativa de etanol, 50%, 

80% e 100%, por 3 minutos cada uma e secas em temperatura ambiente. Em seguida, foi 

colocado 9μL do tampão de hibridação, previamente aquecido à temperatura de hibridação, 

em cada pocinho, na presença de concentrações apropriadas de formamida para a estringência 

de cada sonda específica. Cerca de 1μL de sonda foi adicionada, para concentração final de 

25-50ηg/μL (Tabela 3). 

 Para promover a hibridação, a lâmina foi transferida para tubo de polipropileno 

(50mL) com tampa de rosca, com papel filtro umedecido em tampão de hibridação no interior 

do tubo. Este tubo foi revestido externamente com papel alumínio e funcionou como câmara 

úmida e escura, que serviu para evitar a secagem indevida das células e manter a concentração 

de hibridação inalterada, em temperatura e período de tempo apropriados para cada sonda. O 

tubo foi levado ao forno de hibridação com tempo e temperatura adequados para cada sonda 

(Tabela  5).  

Após essa etapa, a lâmina foi submersa no tubo de polipropileno (50mL) contendo 

respectivo tampão de lavagem, por tempo e temperatura específicos para cada sonda, com 

concentração apropriada de NaCl (Tabela 5), em banho-maria. Em seguida, foi levemente 

borrifada com água Milli-Q para a remoção de sais e sondas não-hibridadas, e finalmente 

corada com 10 a 20μL de solução DAPI 10μg/mL (4’, 6-diamidino-2-fenil indol; Sigma), em 

cada pocinho, por 10 minutos em temperatura ambiente e ausência de luz. Depois, foi 

novamente borrifada com água Milli-Q para retirar o excesso de DAPI. O DAPI é um corante 

para DNA, que permite visualizar facilmente, por observação microscópica, os 

microrganismos presentes na amostra.  

Após a secagem da lâmina, foi colocada 1 a 2μL de solução glicerol/PBS (80/20, v/v), 

em pH maior que 8,5, para a observação em microscopia de epifluorescência. Esse tratamento 

serviu para evitar o branqueamento das células devido à exposição prolongada à luz durante o 

exame microscópio. Foram utilizados filtros específicos, com excitação na região UV do 

espectro (para a observação das células coradas com DAPI) e com excitação na região verde 
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do espectro (para as células hibridadas com sondas marcadas com rodamina). As imagens 

foram fotografadas e arquivadas em computador, com auxílio do sistema com câmara 

acoplada para captura de imagem, em tempos de exposição de 0,08s para contraste de fase e 

0,5 a 4s para fluorescência. 

 

Tabela 5. Protocolos de hibridação 

Sonda 
Temperatura e 

tempo de 
hibridação 

Tampão de 
Hibridação 

Temperatura 
e tempo de 

lavagem 
Tampão de lavagem Referência 

ARC915 45°C 
2h 

0,9M NaCl, 20mM  
Tris-HCl (pH 7,2), 
10mM EDTA, 0,01% 
SDS + 20% 
formamida 
 

48°C  
20min 

20mM Tris-HCl (pH 
7,2, 10mM EDTA, 
0,01% SDS) com 
225mM NaCl 

HAHN et al., 
1992 

SRB385 45°C  
2h 

0,9M NaCl, 20mM  
Tris-HCl (pH 7,2), 
10mM EDTA, 0,01% 
SDS + 30% 
formamida 
 

48°C  
20min 

20mM Tris-HCl (pH 
7,2), 10mM EDTA, 
0,01% SDS com 80mM 
NaCl 

HAHN et al., 
1992 

EUB338 
NON338 

46°C  
1h30min 

0,9M NaCl, 20mM 
Tris-HCl (pH 7,2), 
10mM EDTA, 0,01% 
SDS + 20% 
formamida 

48°C 
15min 

20mM Tris-HCl (pH 
7,2), 10mM EDTA, 
0,01% SDS com 
225mM NaCl 

ABE, 1998 

 

 

Para cada amostra também foram verificadas a autofluorescência das células, 

colocando apenas as amostras fixadas em cada pocinho na lâmina de vidro e visualizadas na 

excitação na região UV do microscópio. As morfologias das células quando emitiam 

autofluorescência e quando coravam com a sonda NON338 foram anotadas, para que na 

contagem final estas fossem desconsideradas. As arqueas metanogênicas, com exceção das 

pertencentes aos gêneros Methanosaeta sp., apresentam autofluorescência devido à presença 

do fator F420 quando submetida a raios ultravioleta (UV). 

 

4.3.5 Quantificação dos grupos microbianos 

Três imagens do mesmo campo microscópico foram fotografadas e arquivadas na 

memória do microcomputador: em contraste de fase, uma correspondente à excitação do 

DAPI (referente ao total de células) e outra correspondente à excitação da marcação com 
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rodamina (referente às células hibridadas). Dessa maneira, possibilitou a contagem posterior, 

evitando problemas de perda de fluorescência devido a longo tempo de exposição à luz. As 

três imagens foram colocadas lado a lado para realizar a contagem e diferenciar células 

hibridadas de partículas abióticas, que às vezes apresentavam fluorescência com a sonda. 

Para avaliação da proporção dos grupos microbianos presentes nas amostras foi 

utilizado o seguinte procedimento: (a) contagem do número total de células coradas com 

DAPI e (b) contagem do número de células hibridadas com a sonda específica. Foram feitas 

contagens de 800 a 1000 células em 30 a 40 campos microscópicos aleatórios. A porcentagem 

de células hibridadas em cada campo microscópico foi calculada em relação ao número total 

de células coradas com DAPI.  

 

Antes de iniciar a contagem através do FISH, foram realizados alguns testes para 

verificar a concentração de células na amostra fixada do inóculo. O lodo granulado permite 

conformação aglomerada de microrganismos, formando biofilmes mais densos. Desta 

maneira, para viabilizar a contagem o inóculo foi diluído na proporção de 1 para 2.  

Na metodologia do FISH, a visualização e o cálculo da proporção de células coradas 

com rodamina e àquelas coradas com DAPI são realizados em cada campo microscópico. 

Assim, para efetuar a contagem e minimizar os erros estatísticos, estes campos microscópicos 

devem ser semelhantes no número total de células e na proporção de células coradas com 

DAPI/rodamina (ARAÚJO, 2001). Este procedimento foi realizado para estimar a 

concentração de microrganismos em porcentagem. As amostras também sempre foram 

homogeneizadas antes de realizar a hibridação.  

Em amostras dos reatores diferenciais, as amostras de espuma (7 e 14 dias), carvão (7 

e 14 dias) e cerâmica (21 e 28 dias) foram concentradas na proporção de 2 para 1. As 

amostras de cerâmica coletadas em 7 e 14 dias de operação foram concentradas na proporção 

de 5 para 1.  

 Em amostras de carvão do final do experimento dos reatores em batelada foi 

necessário adotar uma metodologia diferenciada para fazer a contagem. Esta amostra estava 

misturada a muitos fragmentos e materiais poliméricos. Antes de realizar a hibridação, a 

amostra fixada foi homogeneizada em agitador magnético e estocada no freezer, por 

aproximadamente 3 horas, para sedimentação de materiais poliméricos e partículas abióticas. 
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4.4 Análise estatística 

Os resultados da contagem de células pelo FISH dos materiais suportes foram tratados 

estatisticamente utilizando o software Minitab (versão 13).  

Para os resultados dos reatores diferenciais foi aplicado o teste estatístico não-

paramétrico de Kruskal-Wallis para verificar a existência ou não de diferença significativa 

entre as comunidades microbianas detectadas pelas sondas fluorescentes EUB338 (bactérias 

totais), SRB385 (bactérias redutoras do íon sulfato) e ARC915 (arqueas metanogênicas) nos 

materiais suportes estudados. Em seguida, foi submetido ao pós-teste de Tukey para detectar 

onde ocorreram tais diferenças. 

Para os resultados dos reatores em batelada seqüencial foi aplicado o Teste-t de 

Student, com nível de significância (α) 0,05. Foi verificada a existência ou não de diferença 

significativa entre as porcentagens médias de EUB338, SRB385 e ARC915 detectadas nas 

amostras de espuma e carvão nas fases inicial e final do experimento. 

 

4.5 Microscopia eletrônica de varredura 

Foi realizada microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos materiais suportes e das 

amostras provenientes dos reatores diferenciais e em batelada.  

Para a observação dos materiais suportes sob MEV, a espuma de poliuretano foi 

metalizada com pó de ouro e a cerâmica foi recoberta com carvão. Para o carvão vegetal e o 

polietileno não foram realizados nenhum tratamento. As amostras foram coladas em suporte 

próprio e observadas em microscópio. 

No exame de MEV, para as amostras dos materiais suportes provenientes de reatores 

diferenciais e em batelada, foi realizado o tratamento de fixação conforme descrito por 

NATION (1983) e adaptada por ARAÚJO (1994) para biofilmes microbianos. A metodologia 

consistiu na fixação das amostras em solução tampão fosfato 0,1M (pH 7,3) contendo 2,5% de 

glutaraldeído por 12h a 4°C. Após essa etapa, as amostras foram lavadas três vezes com 

solução tampão fosfato 0,1M (pH 7,3) durante 10 minutos e desidratadas em série gradativa 

de etanol (50%, 70%, 80% e 90%) por 10 minutos em cada concentração. Posteriormente, as 

amostras foram lavadas três vezes em etanol 100% por 10 minutos e imersas em HMDS 

(hexametildisilazano, Sigma) por 30 segundos. Após a secagem em estufa a 30°C por 2h, as 

amostras foram coladas em suporte e metalizadas com pó de ouro para observação em MEV.  
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As observações em MEV foram realizadas no Instituto de Física de São Carlos (IFSC-

USP), no microscópio eletrônico de varredura Zeiss DSM-960, e no Instituto de Química de 

São Carlos (IQSC-USP), no microscópio eletrônico de varredura LEO Modelo 440.  

 

4.6 Espectroscopia dispersiva de raio X 

Para analisar a composição dos materiais suportes foi realizado a análise de 

espectroscopia dispersiva de raio X (EDX), no Instituto de Química de São Carlos (IQSC-

USP), em EDX com detetor de Si-Li, Oxford. Para realizar a análise de EDX, a espuma de 

poliuretano foi metalizada com pó de ouro e a cerâmica foi recoberta com carvão. O carvão 

vegetal e o polietileno não necessitaram de tratamento. 

 



RReessuullttaaddooss  ee  DDiissccuussssããoo 36 
 

5. Resultados e Discussão 

Neste item estão descritos e discutidos os resultados da análise dos materiais suportes 

e da caracterização microbiana dos reatores anaeróbios diferenciais horizontais e em batelada 

utilizando a técnica de hibridação in situ fluorescente (FISH). 

 

5.1 Análise dos materiais suportes 

 A espuma de poliuretano, o carvão vegetal, o polietileno reciclado de baixa densidade 

e a cerâmica porosa à base de alumina foram observados por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) para analisar a estrutura de cada suporte. Na Figura 5 estão apresentadas as 

micrografias desses materiais.  

Observou-se diferentes estruturas nos materiais: a espuma de poliuretano (Figura 5a, 

b) e a cerâmica (Figura 5g, h) apresentaram superfícies porosas, o carvão vegetal apresentou 

cavidades na superfície (Figura 5c, d) e o polietileno superfície lisa (Figura 5e, f).  

A estrutura química de cada material foi examinada por espectroscopia dispersiva de 

raio X (EDX). Estes resultados estão resumidos na Tabela 6. Os valores de porcentagem em 

massa foram obtidos a partir da média aritmética da observação em três pontos aleatórios para 

cada material suporte.  

 

Tabela 6. Composição química dos materiais suportes analisados por EDX 

Material 
suporte Espuma Carvão vegetal Polietileno Cerâmica 

C 55,0 (2,3) C 69,9 (1,3) C 72,4 (4,0) O 42,0 (1,3) 
O 45,0 (2,3) O 27,0 (1,4) O 21,0 (0,9) Al 57,6 (1,2) 
  K 1,5 (0,1) F 9,0 (0,7) Mg 0,6* 
  Ca 1,7 (0,1) Al 0,5 (0,2)   

Composição 
química 

(%) 
    Cl 0,6 (0,4)   

    *Valor contido no erro experimental 
      C: carbono, O: oxigênio, K: potássio, Ca: cálcio, F: flúor, Al: alumínio, Cl: cloro, Mg: magnésio 
      Os valores entre parênteses representam o desvio padrão. 
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 Os materiais suportes eram compostos basicamente de carbono (55 a 72,4%) e 

oxigênio (21 a 45%), exceto a cerâmica, que constituía à base de alumínio (57,6%). O carvão 

vegetal apresentou também a presença de potássio e cálcio em pequenas proporções. O 

polietileno, provavelmente por ser material reciclado, apresentou composição mais 

diversificada (Tabela 6).  

Os compostos químicos que formam os materiais suportes são substâncias 

indisponíveis aos microrganismos. Porém, essa análise foi importante para ilustrar a ausência 

de substâncias tóxicas ou outros compostos metálicos que poderiam interferir no processo de 

adesão microbiana nos materiais suportes.  
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(a) Espuma de poliuretano (30x) 

 
(b) Espuma de poliuretano (55x) 

 
(c) Carvão vegetal (55x) 

 
(d) Carvão vegetal (1000x) 

 
(e) Polietileno (55x) 

 
(f) Polietileno (100x) 

 
(g) Cerâmica porosa (55x) 

 
(h) Cerâmica porosa (1000x) 

Figura 5. Estrutura dos materiais suportes observados sob MEV: (a) e (b) espuma de poliuretano, (c) e (d) 
carvão vegetal, (e) e (f) polietileno, (g) e (h) cerâmica porosa. Entre parênteses está indicada a magnificação de 
cada micrografia.  
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5.2 Caracterização microbiana através de microscopia óptica e 
hibridação in situ fluorescente 

5.2.1 Inóculo 

 De acordo com observações sob microscopia óptica, no lodo granulado utilizado como 

inóculo, houve predomínio de bacilos delgados e curvos. Foram observados também bacilos 

ovalados, bacilos com extremidades arredondadas, filamentos e cocos. Dentre as arqueas 

metanogênicas, foram predominantes os bacilos fluorescentes e filamentos semelhantes a 

Methanosaeta sp. Estavam presentes ainda, arqueas metanogênicas semelhantes a 

Methanosarcina sp., bacilos curvos fluorescentes e cistos de sarcinas. Estas morfologias 

demonstraram a diversidade morfológica apresentada no inóculo (Tabela 7 e Figura 6). 

 

Tabela 7. Caracterização morfológica do inóculo através de microscopia óptica 

MORFOLOGIA INÓCULO 

Arqueas Metanogênicas  
Methanosarcina sp. + + 
Methanosaeta sp. + + + + 
Cistos de sarcinas + 

Bacilos fluorescentes + + + + 
Bactérias  

Bacilos com extremidades afiladas - 
Bacilos com extremidades arredondadas + 

Bacilos curvos: Tipo I 
                          Tipo II 

+ + + 
+ + + 

Bacilos delgados + + + + 
Bacilos ovalados + + 

Bacilos com grânulos - 
Bacilos esporulados - 

Cocos + 
Cocos em cadeia - 

Espiroqueta - 
Filamentos + + 

Filamento septado + 
(++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não foram observados 

 

 

 Este inóculo tem sido utilizado em vários estudos no Laboratório de Processos 

Biológicos (LPB) – SHS-EESC/USP, tais como nos trabalhos de PICANÇO (2000) e 

RIBEIRO (2001), e outros em andamento, devido à diversidade morfológica apresentada no 

lodo granulado. 
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 (a) 

 
(b) 

Figura 6. Morfologias observadas sob microscopia óptica no inóculo (1600x): (a) em contraste de fase - 
filamentos (setas pretas), bacilos ovalados (setas amarelas) e bacilos delgados (setas rosas); (b) fluorescência 
(bacilos fluorescentes) 

 

As porcentagens médias de microrganismos detectadas pelas sondas EUB338 e 

ARC915 foram iguais a 44,8% (erro padrão - EP: 2,7%) e 59,5% (EP: 1,8%), respectivamente 

(Figura 7). Os valores numéricos da análise do FISH estão descritos na Tabela 8. Estes 

resultados indicaram um lodo predominantemente metanogênico. As arqueas metanogênicas 

predominantes foram os bacilos, filamentos e sarcinas (Tabela 9).  

Essa condição metanogênica em lodo granulado foi observada também por PASSIG 

(1997), no estudo da degradação de compostos orgânicos num filtro anaeróbio biológico 

alimentado com esgoto sintético. As morfologias observadas foram bacilos fluorescentes, 

arqueas metanogênicas semelhantes a Methanosarcina sp. e Methanosaeta sp. 

As porcentagens de BRS no inóculo não foram quantificadas devido a problemas de 

homogeneização ocorridas nesta etapa. Quando as amostras não são bem homogeneizadas 

pode ocorrer erros discrepantes nos resultados. 

As morfologias das células coradas com a sonda NON338 foram anotadas de modo 

que fossem desconsideradas no processo de contagem. Estas células não foram quantificadas 

porque as hibridações não-específicas não foram significativas.  

 

Tabela 8.  Porcentagens de microrganismos obtidos pelo FISH no inóculo com 
seus respectivos erros padrões 

Material EUB338  
(%) 

ARC915  
(%) 

INÓCULO 44,8 2,7 59,5 1,8 
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Figura 7. Composição da comunidade microbiana do inóculo. As porcentagens do total de células são 
representadas pela quantidade de RNAr 16S microbiano para os membros do Domínio Bacteria (EUB338), 
Domínio Archaea (ARC915) e a soma dos dois Domínios (EUB338+ARC915). As barras indicam o erro padrão. 

 

Deve-se destacar que, a quantificação nas amostras do lodo granulado através do FISH 

foi diferente dos biofilmes aderidos aos materiais suportes. Isso porque no lodo granulado há  

menos formação de polímeros em relação aos biofilmes de materiais suportes, um grande 

interferente nesta metodologia, o que facilitaram o desprendimento e a contagem. 

 

Tabela 9. Morfologias de células predominantes no inóculo detectadas pelo FISH 

SONDA MORFOLOGIA DAS CÉLULAS HIBRIDADAS 

EUB338 bacilos, bacilos ovalados, cocos 
SRB385 bacilos, bacilos ovalados 
ARC915 bacilos, filamentos, sarcinas 

 

 De acordo com RAMSING et al. (1996), a sonda SRB385 não detecta BRS que não 

pertençam ao subgrupo delta de Proteobacteria, tais como membros do gênero 

Desulfotomaculum (bactérias Gram-positivas formadoras de esporos). Recentemente, 

HRISTOVA et al. (2000) desenharam sondas específicas para estas bactérias. Neste trabalho, 

estas sondas não foram aplicadas. Porém, acredita-se que a presença de bactérias semelhantes 

a Desulfotomaculum sp. não foi significativa, pois morfologias destes microrganismos não 

foram observadas sob microscopia óptica na amostra do lodo granulado utilizado como 

inóculo e também nas amostras de células aderidas aos materiais suportes. 
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 É importante salientar também que a quantificação pelo método FISH somente foi 

realizado em termos de porcentagem, ou seja, foi avaliada a distribuição espacial de 

microrganismos presentes no inóculo e nos reatores diferenciais horizontais e em batelada 

durante o período experimental estudado. 

 
 
 

5.2.2 Materiais suportes dos reatores diferenciais 

 Nas Tabelas 10 a 13 estão apresentadas as caracterizações morfológicas, observadas 

sob microscopia óptica, nas amostras dos quatro materiais suportes estudados nos reatores 

diferenciais. A observação sob MEV confirmou a presença destas morfologias (Figura 8). 

Nas amostras de espuma de poliuretano predominaram bacilos com extremidades 

arredondadas, bacilos delgados e arqueas metanogênicas semelhantes a Methanosarcina sp. e 

Methanosaeta sp. (Tabela 10). Já nas amostras de carvão vegetal predominaram bacilos 

ovalados e bacilos com extremidades arredondadas, além de arqueas semelhantes a 

Methanosarcina sp. (Tabela 11).  

Nas amostras de polietileno, as morfologias predominantes de bactérias foram os 

bacilos com extremidades arredondadas e bacilos delgados e arqueas semelhantes a 

Methanosarcina sp. (Tabela 12). Nas amostras de cerâmica, houve freqüência de morfologias 

semelhantes a bacilos delgados, bacilos com grânulos, bacilos com extremidades 

arredondadas. Especificamente neste material, houve reduzido número de arqueas 

metanogênicas em relação aos outros três suportes (Tabela 13). 

Em todos os materiais suportes, durante todo o período operacional, foram observados 

bacilos fluorescentes. 
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Tabela 10. Caracterização morfológica de células crescidas na espuma de poliuretano, amostradas 
durante a fase operacional dos reatores anaeróbios diferenciais 

ESPUMA DE POLIURETANO MORFOLOGIA 
7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 

Arqueas Metanogênicas     
Methanosarcina sp. + + + + + + + + + + + 
Methanosaeta sp. + + + + + + + 
Cistos de sarcinas - - + + 

Bacilos fluorescentes + + + + + + + + + 
Bactérias     

Bacilos com extremidades afiladas - - - - 
Bacilos com extremidades arredondadas + + + + + + + + + + + + + + + + 

Bacilos curvos: Tipo I 
                           Tipo II 

+ + + 
+ + + 

+ 
+ 

+ + + 
+ + 

+ + + 
+ + 

Bacilos delgados + + + + + + + + + + + 
Bacilos ovalados + + + + + + + + 

Bacilos com grânulos + + + + + + + + + + + 
Bacilos esporulados + + + + 

Cocos + + + + + 
Cocos em cadeia + + - + - 

Espiroqueta - + - - 
Filamentos + + + + + 

Filamento septado - - - - 
  (++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não foram observados 
 
 
 

Tabela 11. Caracterização morfológica de células crescidas no carvão vegetal, amostradas durante a 
fase operacional dos reatores anaeróbios diferenciais 

CARVÃO VEGETAL MORFOLOGIA 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 
Arqueas Metanogênicas     

Methanosarcina sp. + + + + + + + + + + 
Methanosaeta sp. + + + + 
Cistos de sarcinas - + + + 

Bacilos fluorescentes + + + + + + 
Bactérias     

Bacilos com extremidades afiladas - - - - 
Bacilos com extremidades arredondadas + + + + + + + + + + + + + + + 

Bacilos curvos: Tipo I 
                           Tipo II 

+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

Bacilos delgados + + + +  + + + + 
Bacilos ovalados + + + + + + + + + + + + + 

Bacilos com grânulos + + + + + + + 
Bacilos esporulados + + + + + + + + + 

Cocos + + + + + 
Cocos em cadeia + - - - 

Espiroqueta - - - - 
Filamentos + + + + + + 

Filamento septado + + - - 
  (++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não foram observados 
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Tabela 12. Caracterização morfológica de células crescidas no polietileno, amostradas durante a fase 
operacional dos reatores anaeróbios diferenciais 

POLIETILENO MORFOLOGIA 
7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 

Arqueas Metanogênicas     
Methanosarcina sp. + + + + + + + + + + 
Methanosaeta sp. + + + + + + 
Cistos de sarcinas + + + + 

Bacilos fluorescentes + + + + + + 
Bactérias     

Bacilos com extremidades afiladas - - - - 
Bacilos com extremidades arredondadas + + + + + + + + + + + + 

Bacilos curvos: Tipo I 
                           Tipo II 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + + 

Bacilos delgados + + + + + + + + + + + + + + + 
Bacilos ovalados + + + + + + + + + 

Bacilos com grânulos + + + + 
Bacilos esporulados + + + + 

Cocos + + + + + + 
Cocos em cadeia + - - - 

Espiroqueta - - - - 
Filamentos + + + + 

Filamento septado - + + + 
  (++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não foram observados 
 
 
 
Tabela 13. Caracterização morfológica de células crescidas na cerâmica porosa, amostradas durante a 

fase operacional dos reatores anaeróbios diferenciais 

CERÂMICA POROSA MORFOLOGIA 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 
Arqueas Metanogênicas     

Methanosarcina sp. + + + + + 
Methanosaeta sp. + + + + + 
Cistos de sarcinas + + + + 

Bacilos fluorescentes + + + + + + + + 
Bactérias     

Bacilos com extremidades afiladas - - - - 
Bacilos com extremidades arredondadas + + + + + + + + + 

Bacilos curvos: Tipo I 
                           Tipo II 

+ 
+ + 

+ 
+ + 

+ + 
+ 

+ 
+ + 

Bacilos delgados + + + + + + + + + + + 
Bacilos ovalados + + + + + + + 

Bacilos com grânulos + + + + + + + + + 
Bacilos esporulados + + + + 

Cocos + + + + + 
Cocos em cadeia - + + - 

Espiroqueta + - - - 
Filamentos + + + + 

Filamento septado - - - - 
  (++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não foram observados 
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(a) Espuma de poliuretano (5000x) 

 
(c) Polietileno (3000x) 

 
(b) Carvão vegetal (5000x) 

 
(d) Cerâmica porosa (5000x) 

Figura 8. Morfologias observadas sob MEV nos materiais suportes dos reatores diferenciais: (a) bacilos, cocos e 
filamentos; (b) bacilos com extremidades arredondadas e bacilos ovalados; (c) bacilos delgados; (d) bacilos 
curvos. Entre parênteses está descrita a magnificação de cada micrografia.  

 

Para realizar a caracterização através do FISH, algumas amostras foram concentradas. 

Como mencionado anteriormente, este procedimento foi necessário para obter o número de 

células semelhantes em cada campo microscópico para minimizar os erros estatísticos da 

contagem.  

Além disso, de acordo com AMANN et al. (1995), o FISH apresenta limite de 

detecção celular, ou seja, células em concentrações inferiores a 104 organismos/mL não são 

detectadas por esta técnica. Assim, é necessário concentrar as células-alvo. Porém, muitas 

vezes, esse procedimento pode ser problemático, por exemplo, para amostras de sedimentos e 

de solo, na qual as partículas abióticas devem ser removidas antes de concentrá-las.  

Entretanto, especificamente neste trabalho, não houve problemas adicionais no 

procedimento de concentração das amostras. Apesar da presença de partículas abióticas 

(fragmentos de material e polímeros) foi possível realizar a contagem através do FISH em 

todas as amostras.  
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Os valores numéricos da contagem pelo FISH estão descritos na Tabela 14. Na Figura 

9 esses resultados estão ilustrados graficamente: (a) espuma de poliuretano, (b) carvão 

vegetal, (c) polietileno e (d) cerâmica porosa.  
 
 

Tabela 14. Porcentagens de microrganismos obtidas pelo FISH nos diferentes materiais suportes dos 
reatores diferenciais, amostradas durante a fase operacional, com seus respectivos erros padrões 

Material Tempo
(dia) 

EUB338  
(%) 

SRB385 
(%) 

ARC915 
(%) 

7 80,3 2,3 56,8 5,6 35,8 1,8 
14 72,2 4,3 64,0 5,0 18,5 3,6 
21 82,4 2,7 61,9 3,6 40,6 4,0 
28 70,3 2,6 50,3 3,5 34,9 2,9 

ESPUMA 

Média 76,2 1,6 57,6 2,2 33,1 1,6 
7 80,5 3,0 68,7 4,2 28,1 3,2 
14 78,9 2,3 68,3 1,8 18,8 1,6 
21 80,3 1,2 66,4 1,8 23,8 1,5 
28 78,4 1,7 75,3 2,1 28,4 1,5 

CARVÃO 

Média 79,5 2,1 69,7 2,5 24,8 2,0 
7 88 2,6 38,8 3,0 22,9 2,1 
14 75,9 3,2 45,6 2,4 18,4 1,6 
21 94,1 1,2 32,2 2,6 27,3 2,7 
28 84,7 1,7 35,9 2,2 22,9 2,4 

POLIETILENO 

Média 85,7 2,2 38,1 2,6 22,9 2,2 
7 62,4 2,1 24,8 2,2 46,9 1,7 
14 52,7 2,8 31,4 2,6 46,3 1,8 
21 60,4 1,4 32,7 2,1 36,8 2,0 
28 62,9 2,0 31,2 1,8 33,7 1,7 

CERÂMICA 

Média 59,6 2,1 30,0 2,2 40,9 1,8 
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Figura 9. Composição da comunidade microbiana nas amostras usando (a) espuma de poliuretano, (b) carvão 
vegetal, (c) polietileno e (d) cerâmica porosa como materiais suportes para a imobilização da biomassa 
anaeróbia, nas amostragens durante o período de operação. As porcentagens do total de células são representadas 
pela quantidade de RNAr 16S microbiano para os membros do Domínio Bacteria (EUB338), bactérias redutoras 
do íon sulfato (BRS) da subdivisão delta de Proteobacteria (SRB385), Domínio Archaea (ARC915) e a soma 
dos dois Domínios (EUB338+ARC915). As barras indicam o erro padrão. A linha contínua para 
EUB338+ARC915 foi traçada apenas para melhor visualização. 
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Na Tabela 15 estão apresentadas as morfologias predominantes de células hibridadas 

com as sondas EUB338, SRB385 e ARC915, nas amostras dos materiais suportes estudados.  

 

Tabela 15. Morfologias de células predominantes nas amostras de diferentes materiais suportes dos 
reatores diferenciais detectadas pelo FISH 

MORFOLOGIA DAS CÉLULAS HIBRIDADAS  MATERIAL  
SUPORTE 

EUB338 SRB385 ARC915 

Espuma bacilos bacilos bacilos, sarcinas, 
filamentos 

    
Carvão bacilos, bacilos com 

extremidades 
arredondadas, bacilos 

ovalados, cocos 

bacilos com extremidades 
arredondadas, bacilos 

ovalados, cocos 

bacilos, sarcinas 

    
Polietileno bacilos, bacilos delgados, 

cocos 
bacilos, bacilos delgados, 

cocos 
bacilos, sarcinas, 

filamentos 
    

Cerâmica vibrios, bacilos curvos, 
bacilos, cocos 

bacilos curvos, cocos bacilos, filamentos  

 

 

A soma das porcentagens de células hibridadas com as sondas específicas para os 

Domínios Bacteria (EUB338), Archaea (ARC915) e Eukarya (EUK516) seria igual a 100, 

considerando que todas as formas vivas conhecidas pertencem a um desses três domínios 

(WOESE et al., 1987). Neste trabalho, a sonda EUK516 não foi aplicada, porque os 

microrganismos deste Domínio não são comumente encontrados no ambiente em estudo. 

Portanto, a soma das porcentagens de células hibridadas com as sondas EUB338 e ARC915 

deveria ser aproximadamente igual a 100. Os resultados obtidos neste trabalho (Figura 9) 

variaram de 94,3% (amostra de polietileno – 14o dia) a 121,4% (amostra de polietileno – 21o 

dia). Essa subestimação e superestimação nos valores podem ter ocorrido devido à presença 

de polímeros, partículas abióticas e fragmentos do material suporte desprendidos no 

tratamento das células para a análise do FISH, que interferiram na metodologia. Variações 

semelhantes na contagem foram observadas também por ARAÚJO (2001), no estudo da 

dinâmica e composição microbiana dos biofilmes anaeróbios no sistema “Modified Robbins 

Device” (MRD), e DOMINGUES (2001), na avaliação da metanogênese e sulfetogênese na 

presença de lactato, acetato, propionato e sulfato, sob condições termofílicas (55±1°C), 

utilizando espuma como material suporte para imobilização da biomassa.  
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Apesar de todo o processo para tentar desprender as células dos materiais suportes, 

muitas continuaram presas aos polímeros (no caso da espuma e polietileno) ou então se 

misturavam aos fragmentos (de carvão e cerâmica). Esta dificuldade também foi relatada por 

DOMINGUES (2001), que utilizou espuma de poliuretano como material suporte para 

imobilização da biomassa anaeróbia. A presença de polímeros e partículas abióticas 

dificultam a contagem através do FISH, formando grumos avermelhados quando observado 

na região verde do espectro microscópico. Como as sondas de oligonucleotídeos são 

seqüências complementares ao RNAr microbiano, não ocorre a ligação dos RNAr, mas parece 

que as sondas se grudam nas partículas abióticas e mostram coloração avermelhada. Este é um 

dos grandes problemas quando se trabalha com amostras ambientais, podendo dificultar as 

contagens (DOMINGUES, 2001).  

Para minimizar este problema, a microscopia de contraste de fase foi de grande 

importância na observação através da sobreposição das imagens relativas ao DAPI e 

rodamina. Este recurso também foi utilizado por ARAÚJO (2001) e DOMINGUES (2001). 

A análise do FISH revelou que, durante as quatro semanas de operação, as 

porcentagens de microrganismos detectados com a sonda EUB338 mantiveram-se 

aproximadamente constantes, com médias de 76,2% (erro padrão - EP: 1,6%) e 79,7% (EP: 

1,3%) para espuma de poliuretano e carvão vegetal, respectivamente (Tabela 14, Figura 9a, 

b). Em ambos os materiais suportes, as morfologias predominantes de bactérias foram os 

bacilos (Tabela 15). As porcentagens de microrganismos detectados com a sonda ARC915 

variaram de 18,5% (EP: 3,6%) a 40,6% (EP: 4%) para amostras de espuma de poliuretano e 

de 18,8% (EP: 1,6%) a 28,4% (EP: 1,5%) para amostras de carvão vegetal. As morfologias 

predominantes detectadas por esta sonda foram os bacilos e sarcinas para amostras de carvão, 

sendo que na amostra de espuma predominaram também os filamentos (Tabela 15).  Já as 

porcentagens de BRS detectadas pela sonda SRB385 foram 57,6% (EP: 2,2%) e 69,7% (EP: 

2,5%) para espuma de poliuretano e carvão vegetal, respectivamente (Tabela 14, Figura 9a, 

b). As morfologias predominantes foram os bacilos em ambos os suportes, sendo que nas 

amostras de carvão houve também presença de sarcinas (Tabela 15).  

De acordo com resultados do FISH, nas amostras de polietileno houve predomínio de 

bactérias, detectadas com a sonda EUB338 (média de 85,7%, EP: 2,2%) durante todo o 

período operacional (Tabela 14, Figura 9c). As morfologias predominantes de bactérias foram 

os bacilos, bacilos delgados e cocos. As bactérias filamentosas foram raras neste material 

suporte (Tabela 15). A porcentagem média de SRB385 contou com 38,1% (EP: 2,6%) (Tabela 
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14, Figura 9c). As BRS predominantes foram os bacilos, bacilos delgados e cocos (Tabela 

15). Já as arqueas metanogênicas detectadas com a sonda ARC915 contaram com 22,9% (EP: 

2,2%) (Tabela 14, Figura 9c). Nas amostras de polietileno houve predomínio de arqueas 

metanogênicas semelhantes a Methanosaeta sp., bacilos e sarcinas (Tabela 15). 

Dentre os suportes estudados, a cerâmica porosa foi o material que apresentou melhor 

equilíbrio entre bactérias totais (60,2%, EP: 1,0%) e arqueas metanogênicas (41,9%, EP: 

1,0%), como pode ser observado na Tabela 14 e Figura 9d. As morfologias predominantes de 

bactérias neste material suporte foram os vibrios, bacilos ovalados, bacilos curvos e bacilos. 

Enquanto que, bacilos, cocos e células semelhantes a Methanosaeta sp., foram as arqueas 

metanogênicas predominantes (Tabela 15). Na amostra de cerâmica porosa, a porcentagem de 

SRB385 foi 30,0% (EP: 2,2%). As morfologias predominantes foram bacilos curvos e cocos 

(Tabela 15).  

No entanto, as amostras de cerâmica porosa apresentaram o menor número de células 

por campo microscópico. Portanto, foi necessário concentrar as amostras antes de realizar a 

contagem através do FISH. 

Observa-se através da Figura 9 e Tabela 14 que, os reatores anaeróbios preenchidos 

com carvão vegetal e espuma de poliuretano apresentaram maiores concentrações de BRS em 

relação ao total de bactérias detectadas com a sonda EUB338, com cerca de 70% e 58%, 

respectivamente. Ou seja, esses dois materiais suportes favoreceram o crescimento desses 

microrganismos e conseqüentemente a sulfetogênese. Para o polietileno e a cerâmica, esses 

valores foram menores e iguais a 38% e 30%, respectivamente.  

RIBEIRO (2001), estudando a influência do substrato na formação de biofilmes em 

espumas de poliuretano, observou através de microscopia óptica e eletrônica de varredura que 

os bacilos foram os microrganismos responsáveis pela formação inicial do biofilme nas 

espumas quando foi alimentado com esgoto sintético, substrato semelhante ao utilizado neste 

trabalho. Constatou também grande quantidade de polímeros extracelulares neste material.  

PICANÇO (2000) avaliou o comportamento de biofilmes aderidos em quatro 

diferentes materiais suportes e de células em suspensão, num reator anaeróbio de fluxo 

ascendente (filtro anaeróbio), sob condições mesofílicas, tratando esgoto sintético semelhante 

ao utilizado neste trabalho. As morfologias observadas sob microscopia óptica e varredura 

foram bacilos, cocos e diplococos fluorescentes, além de arqueas metanogênicas semelhantes 

a Methanosaeta sp. e Methanosarcina sp. nos materiais suportes estudados. Foi observada 

também sensível diferença na quantidade de biomassa aderida aos materiais suportes, devido 
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possivelmente às diferentes capacidades de retenção e porosidade específica. Houve maior 

retenção de biomassa nos suportes porosos (espuma e cerâmica) do que nos não-porosos 

(PVC e tijolo refratário).  

Especificamente, neste trabalho, os materiais que apresentaram maiores porcentagens 

de BRS foram espuma e carvão. A maior porcentagem de arqueas metanogênicas e menor 

porcentagem de BRS foi observada na cerâmica porosa. O polietileno, provavelmente por ser 

material não-poroso, apresentou condição menos favorável de retenção de arqueas 

metanogênicas e BRS, e portanto, para a sulfetogênese. 

 PASSIG (1997) estudou a degradação de compostos orgânicos em biofilmes formados 

no material suporte de PVC num filtro anaeróbio biológico alimentado com esgoto sintético. 

O autor verificou a presença de bacilos, bacilos curvos, bacilos fluorescentes, cocos, vibrios e 

arqueas metanogênicas semelhantes a Methanosarcina sp. e Methanosaeta sp.  

 HARENDRANATH et al. (1996) estudaram materiais suportes mais comumente 

usados na imobilização da biomassa. Sob microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

apresentaram abordagem estrutural dos materiais, a fim de facilitar a avaliação e seleção do 

meio suporte para uso em biorreatores. Os materiais com superfícies lisas, tais como PVC e 

porcelana, não mostraram nenhuma característica estrutural de adesão e crescimento 

microbiano. O material poroso apresentou maior área superficial de adesão do que o de 

superfície lisa. Esponja, carvão ativado granulado e espuma de poliuretano mostraram grande 

número de poros para crescimento e retenção de microrganismos. 

 Especificamente neste trabalho, nos reatores sulfetogênicos, os resultados foram 

favoráveis para a espuma de poliuretano e carvão vegetal. 

As concentrações iniciais de DQO e sulfato dos reatores diferenciais, operados com 

diferentes materiais suportes, foram aproximadamente iguais a 1000mg/L e 1500mg/L, 

respectivamente. Nestas condições, houve redução de sulfato de aproximadamente 39% e 

45% nos reatores anaeróbios diferenciais operados com espuma e carvão, respectivamente. A 

eficiência média de remoção de DQO foi de 86% e 92% para espuma e carvão, 

respectivamente (SILVA et al., 2002). Estes resultados (Tabela 16), coincidiram com a 

análise do FISH, demonstrando que o carvão vegetal apresentou ligeira vantagem na redução 

de sulfato.  

A eficiência média de remoção de DQO para polietileno e cerâmica foi de 86% e 84%, 

respectivamente (Tabela 16), porém não foi observada a redução de sulfato (SILVA et al., 

2002). 
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Tabela 16. Eficiência média de remoção de DQO e redução de sulfato nos materiais suportes dos 
reatores diferenciais 

Material suporte Eficiência média de 
remoção de DQO (%) 

Eficiência de redução de 
sulfato (%) no 28o dia 

Espuma 86 39 
Carvão 92 45 
Polietileno 86 - 
Cerâmica 84 - 

    Fonte: SILVA et al. (2002) 

 

É importante observar que, apesar do inóculo ser predominantemente metanogênico, 

houve predomínio de bactérias, nos materiais suportes estudados, já a partir do 7o dia de 

operação do reator (Figura 7). Este fato pode ser explicado pela condição nutricional do meio 

e condições de operação dos reatores diferenciais, além do tempo de duração dos ensaios. O 

substrato utilizado foi água residuária sintética contendo extrato de carne, amido solúvel, 

sacarose, óleo de soja, bicarbonato de sódio, solução de sais (cloreto de sódio, cloreto de 

magnésio, cloreto de cálcio) e submetido à atmosfera de N2 (100%). No entanto, para 

manutenção e crescimento das arqueas metanogênicas, provavelmente condições mais 

específicas seriam necessárias, tais como a anaerobiose estrita e fonte nutricional relacionado 

com a presença de ácido acético, H2/CO2, ácido fórmico, metanol, metilaminas e monóxido de 

carbono (ZEHNDER, 1988). 

Este predomínio de bactérias foi observado também por DOMINGUES (2001), na 

avaliação da metanogênese e sulfetogênese na presença de lactato de sódio (1569,5mg/L) e 

acetato de sódio (2103,0mg/L), na presença de sulfato (1125mg/L), a 55±1°C, utilizando 

reatores diferenciais. Através do FISH, o autor observou que, no meio contendo lactato e 

acetato, houve porcentagens maiores de bactérias anaeróbias, com aproximadamente 80%. 

 

Nas Figuras 10 a 13 estão apresentadas as morfologias observadas sob microscopia 

óptica e hibridadas com sondas fluorescentes nas amostras dos quatro materiais suportes. 
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(a)                                                                  (b) 

    
(c)                                                                    (d) 

Figura 10. Morfologias observadas sob microscopia óptica e hibridação in situ das amostras de espuma de 
poliuretano: (a) bacilos e (b) bacilos fluorescentes (1600x); (c) coloração com DAPI e (d) bacilos hibridados 
com a sonda EUB338 (1000x). 

 
 
 
 

    
(a)                                                                  (b) 
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(c)                                                                      (d) 

Figura 11. Morfologias observadas sob microscopia óptica e hibridação in situ das amostras de carvão vegetal: 
(a) bacilos ovalados e (b) arqueas metanogênicas semelhantes a Methanosarcina sp. (1600x); (c) coloração com 
DAPI e (d) bacilos hibridados com a sonda ARC915 (1000x). 

 
 
 

    
(a)                                                                   (b) 

   
(c)                                                                 (d) 

Figura 12. Morfologias observadas sob microscopia óptica e hibridação in situ das amostras de polietileno: (a) 
bacilos delgados e (b) arqueas metanogênicas semelhantes a Methanosarcina sp. (1600x); (c) coloração com 
DAPI e (d) bacilos (setas amarelas) e bacilos delgados (setas brancas) hibridados com a sonda EUB338 (1000x). 
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(a)                                                                  (b) 

 

   
(c)                                                                  (d) 

Figura 13. Hibridação in situ das amostras de cerâmica porosa, mesmo campo microscópico: (a) coloração com 
DAPI e (b) vibrios (setas amarelas) e vibrios (setas rosas) hibridados com a sonda EUB338; (c) coloração com 
DAPI e (d) bacilos curvos hibridados com a sonda SRB385 (1000x). 

 
 

5.2.2.1 Análise estatística 

 
Nos Quadros 1 a 3 estão resumidos os resultados dessas análises. As áreas em cinza 

indicam as diferenças significativas observadas entre as médias das comunidades microbianas 

nos materiais suportes.  

Observa-se que houve diferenças entre as comunidades de bactérias totais das 

amostras de cerâmica e carvão, espuma e cerâmica, polietileno e cerâmica (Quadro 1). No 

entanto, não houve diferenças significativas entre as porcentagens médias de células 

quantificadas na espuma e carvão, polietileno e carvão, polietileno e espuma (Quadro 1). 
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Quadro 1. Resultados do pós-teste Tukey indicando as diferenças obtidas nas 
comunidades de bactérias totais detectadas pelo FISH nos materiais suportes 

EUB338 Carvão Cerâmica Espuma 
Cerâmica    
Espuma    

Polietileno    
 
 

As diferenças nas comunidades de BRS foram significativas entre todos os suportes 

estudados (Quadro 2). Portanto, esses resultados, juntamente com a remoção de DQO e 

redução de sulfato, comprovaram que o carvão e a espuma foram mais favoráveis à 

sulfetogênese do que o polietileno e a cerâmica.  

 
 

Quadro 2. Resultados do pós-teste Tukey indicando as diferenças obtidas nas comunidades 
de bactérias redutoras de sulfato detectadas pelo FISH nos materiais suportes 

SRB385 Carvão Cerâmica Espuma 
Cerâmica    
Espuma    

Polietileno    
 

Conforme apresentado no Quadro 3, houve diferenças significativas nas porcentagens 

médias das comunidades de arqueas metanogênicas das amostras de cerâmica e carvão, 

polietileno e cerâmica. Enquanto que, nas demais amostras as diferenças nas porcentagens 

médias de arqueas metanogênicas não foram significativas. 

 

Quadro 3. Resultados do pós-teste Tukey indicando as diferenças obtidas nas 
comunidades de arqueas metanogênicas detectadas pelo FISH nos materiais suportes 

ARC915 Carvão Cerâmica Espuma 
Cerâmica    
Espuma    

Polietileno    
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5.2.3 Materiais suportes dos reatores em batelada 

 Nas Tabelas 17 a 20 estão apresentadas as caracterizações morfológicas, observadas 

sob microscopia óptica, nas amostras de espuma e carvão coletadas da superfície, meio e 

fundo dos reatores em batelada, operados com relação DQO/sulfato de aproximadamente 3. 

Nas Figuras 14 e 15 estão apresentadas micrografias da microscopia óptica e MEV, 

respectivamente. As amostragens foram realizadas na fase inicial (após 30 dias de inoculação) 

e final (no 63o ciclo, após estabilização da remoção de DQO e redução de sulfato) do ensaio. 

Morfologias semelhantes foram observadas em todas as amostragens realizadas, com 

predomínio de cocos e bacilos curvos. Exceto na amostra de carvão vegetal no início do 

ensaio, com predomínio de Methanosaeta sp. e raros bacilos curvos (Tabela 19). Estavam 

presentes ainda, bacilos com extremidades arredondadas, bacilos delgados, bacilos ovalados, 

bacilos esporulados, cocos em cadeia e filamentos, além de arqueas semelhantes a 

Methanosaeta sp., Methanosarcina sp. e bacilos fluorescentes. 

Nas amostras de espuma de poliuretano, na fase inicial do experimento, predominaram 

bacilos curvos Tipo I, cocos e arqueas metanogênicas semelhantes a Methanosaeta sp. e 

bacilos fluorescentes (Tabela 17). Na fase final, além destes microrganismos, houve 

predomínio de bacilos curvos Tipo II (Tabela 18). Nas amostras de carvão vegetal, as 

morfologias predominantes na fase inicial foram cocos, cocos em cadeia e arqueas 

semelhantes a Methanosarcina sp. e Methanosaeta sp. (Tabela 19). Na fase final, houve 

predomínio de bacilos curvos Tipo I e arqueas semelhantes a Methanosarcina sp. (Tabela 20). 
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Tabela 17. Caracterização morfológica de células aderidas à espuma de poliuretano, amostradas de 
diferentes regiões do reator anaeróbio em batelada, na fase inicial do experimento 

ESPUMA DE POLIURETANO MORFOLOGIA 
Superfície Meio Fundo 

Arqueas Metanogênicas    
Methanosarcina sp. + + + + + 
Methanosaeta sp. + + + + + + + + 
Cistos de sarcinas + + + 

Bacilos fluorescentes + + + + + + + + 
Bactérias    

Bacilos com extremidades afiladas - - - 
Bacilos com extremidades arredondadas + + + 

Bacilos curvos: Tipo I 
                           Tipo II 

+ + + +  
+ + 

+ + + + 
+ + 

+ + + 
+ 

Bacilos delgados + + + + + 
Bacilos ovalados + + + + + 

Bacilos com grânulos - - - 
Bacilos esporulados + + + 

Cocos + + + + + + + + + + + 
Cocos em cadeia + + + + +  + + 

Espiroqueta - - - 
Filamentos + + + + + + + 

Filamento septado - + - 
  (++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não foram observados 
 
 
 
Tabela 18. Caracterização morfológica de células aderidas à espuma de poliuretano amostradas de diferentes 

regiões do reator anaeróbio em batelada, na fase final do experimento 

ESPUMA DE POLIURETANO MORFOLOGIA Superfície Meio Fundo 
Arqueas Metanogênicas    

Methanosarcina sp. + + + + + + + 
Methanosaeta sp. + + + + + + + 
Cistos de sarcinas + + + 

Bacilos fluorescentes + + + + + + 
Bactérias    

Bacilos com extremidades afiladas - - - 
Bacilos com extremidades arredondadas + + + + + 

Bacilos curvos: Tipo I 
                           Tipo II 

+ + + + 
+ + + + 

+ + + + 
+ + + 

+ + + + 
+ + + 

Bacilos delgados + + + + + 
Bacilos ovalados + + + + + + 

Bacilos com grânulos - - - 
Bacilos esporulados + + + 

Cocos + + + + + + + + + 
Cocos em cadeia - - - 

Espiroqueta - - - 
Filamentos + + + + 

Filamento septado -  - - 
  (++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não foram observados 
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Tabela 19. Caracterização morfológica de células aderidas ao carvão vegetal, amostradas de diferentes 
regiões do reator anaeróbio em batelada, na fase inicial do experimento 

CARVÃO VEGETAL MORFOLOGIA 
Superfície  Meio Fundo 

Arqueas Metanogênicas    
Methanosarcina sp. + + + + + + + 
Methanosaeta sp. + + + + + +  + + + + 
Cistos de sarcinas + + + 

Bacilos fluorescentes + + + + + + + 
Bactérias    

Bacilos com extremidades afiladas -  - - 
Bacilos com extremidades arredondadas - - - 

Bacilos curvos: Tipo I 
                           Tipo II 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Bacilos delgados - + + 
Bacilos ovalados + + + 

Bacilos com grânulos - - - 
Bacilos esporulados + + + + + 

Cocos + + + + + + + + + + 
Cocos em cadeia + + + + + + + + + + 

Espiroqueta - - - 
Filamentos + + + 

Filamento septado - - - 
  (++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não foram observados 
 
 
 

Tabela 20. Caracterização morfológica de células aderidas ao carvão vegetal, amostradas de diferentes 
regiões do reator anaeróbio em batelada, na fase final do experimento 

CARVÃO VEGETAL MORFOLOGIA Superfície Meio Fundo 
Arqueas Metanogênicas    

Methanosarcina sp. + + + + + + + + + 
Methanosaeta sp. + + + + + 
Cistos de sarcinas + - - 

Bacilos fluorescentes +  + + + + 
Bactérias    

Bacilos com extremidades afiladas - - - 
Bacilos com extremidades arredondadas + + + + + + + 

Bacilos curvos: Tipo I 
                           Tipo II 

+ + + + 
+ + + 

+ + 
+ 

+ + + 
+ + 

Bacilos delgados - + + 
Bacilos ovalados + + + + + + 

Bacilos com grânulos - - - 
Bacilos esporulados + + + 

Cocos + + + + + + 
Cocos em cadeia - - - 

Espiroqueta - - - 
Filamentos + + + 

Filamento septado - - - 
  (++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não foram observados 

 

 

 



RReessuullttaaddooss  ee  DDiissccuussssããoo 60 
 

 
(a) Espuma – Inicial (1600x) 

(c) Espuma final (1250x) 

 
(e) Carvão – Inicial (1600x) 

(b) Espuma – Inicial (1600x) 

(d) Carvão vegetal – Final (1250x) 

(f) Carvão vegetal – Final (1250x) 

Figura 14. Morfologias observadas sob microscopia óptica, em contraste de fase e fluorescência, na espuma de 
poliuretano e carvão vegetal dos reatores em batelada: (a) bacilos curvos (setas pretas), bacilos ovalados (setas 
amarelas) e filamentos semelhantes a Methanosaeta sp., (b) sarcinas fluorescentes, (c) bacilos com extremidades 
arredondadas, (d) cocos fluorescentes, (e) filamentos semelhantes a Methanosaeta sp. e (f) bacilos curvos (setas 
amarelas) e bacilos ovalados (setas rosas). 
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(a) Espuma de poliuretano (10000x) (b) Carvão vegetal (10000x) 

Figura 15. Morfologias observadas sob MEV nos materiais suportes dos reatores em batelada: (a) bacilos (setas 
pretas) e filamentos (setas brancas); (b) bacilos ovalados (setas pretas) e filamentos (setas brancas). Entre 
parênteses está descrita a magnificação de cada micrografia.  

 

Os resultados numéricos da contagem através do FISH estão descritos na Tabela 21. 

Estes resultados estão ilustrados graficamente na Figura 17: (a) espuma na fase inicial, (b) 

espuma na fase final, (c) carvão na fase inicial e (d) carvão na fase final do ensaio.  

 
Tabela 21. Porcentagens de microrganismos obtidas pelo FISH amostradas em diferentes regiões dos 

reatores em batelada, durante o período operacional, com seus respectivos erros padrões 

Material Região de 
amostragem

EUB338  
(%) 

SRB385 
(%) 

ARC915  
(%) 

Superfície 73,9 1,4 49,7 2,0 26,5 1,6 
Meio 64,4 1,8 46,7 2,1 27,6 2,3 

Fundo 63,9 2,0 45,2 2,0 27,3 2,1 

ESPUMA DE 
POLIURETANO 

 
Fase Inicial Média 67,4 1,1 47,2 1,2 27,2 1,1 

Superfície 80,4 1,3 63,3 2,3 19,6 1,2 

Meio 70,7 1,6 68.8 1,9 29,3 2,0 

Fundo 72,6 2,0 63.8 2,2 22,4 1,3 

ESPUMA DE 
POLIURETANO 

 
Fase Final Média 74,5 1,0 65,3 1,1 23,8 1,0 

Superfície 72,7 1,4 23,8 1,9 26,1 1,7 

Meio 71,6 1,5 16,0 1,0 26,5 2,0 

Fundo 75,4 1,8 36,1 1,7 30,9 1,4 

CARVÃO 
VEGETAL 

 
Fase Inicial Média 73,2 0,9 25,3 1,1 27,8 1,0 

Superfície 85,3 0,9 70,1 1,3 11,0 1,7 

Meio 85,3 2,0 72,3 1,4 14,3 1,3 

Fundo 85,2 1,2 64,8 1,5 16,8 1,4 

CARVÃO 
VEGETAL 

 
Fase Final Média 85,3 0,8 69,1 0,9 14,0 0,7 
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 Diferentemente dos reatores diferenciais, as amostras de espuma de poliuretano e 

carvão vegetal dos reatores em batelada consistiam de muitos materiais poliméricos, o que 

dificultou a contagem pelo FISH. Como mencionado anteriormente, estes materiais 

constituem grandes interferentes na metodologia. Para tentar desprender os polímeros, as 

amostras fixadas foram homogeneizadas em agitador magnético por 1 minuto e submetidas ao 

ultra-som por aproximadamente 10 minutos.  

 

 Como mencionado anteriormente, no caso da amostra de carvão do final do 

experimento foi necessário adotar uma metodologia diferenciada para fazer a contagem. Na 

Figura 16 ilustra um campo microscópico onde observa-se células misturadas a muitos 

fragmentos e materiais poliméricos. Portanto, sem este procedimento impossibilitaria a 

contagem. 

 

 

(a) (b) 

Figura 16. Microscopia da amostra de carvão vegetal da fase final do reator em batelada - mesmo campo 
microscópico: (a) em contraste de fase - as setas indicam a presença de fragmentos de carvão vegetal e (b) 
coloração com DAPI - as setas indicam as células 
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Figura 17. Composição da comunidade microbiana de diferentes regiões dos reatores em batelada com relação 
DQO/sulfato≈3, operados com: (a) espuma de poliuretano na fase inicial, (b) espuma de poliuretano na fase 
final, (c) carvão vegetal na fase inicial e (d) carvão vegetal na fase final. As porcentagens do total de células são 
representadas pela quantidade de RNAr 16S microbiano para os membros do Domínio Bacteria (EUB338), 
bactérias redutoras do íon sulfato (BRS) da subdivisão delta de Proteobacteria (SRB385), Domínio Archaea 
(ARC915) e a soma dos dois Domínios (EUB338+ARC915). As barras indicam o erro padrão. A linha contínua 
em EUB338+ARC915 foi traçada apenas para melhor visualização. 

  

 

 

 

 

 



RReessuullttaaddooss  ee  DDiissccuussssããoo 64 
 

Na Tabela 22 estão apresentadas as morfologias predominantes de células hibridadas 

com as sondas EUB338, SRB385 e ARC915, nas amostras de espuma de poliuretano e carvão 

vegetal dos reatores em batelada. Estas morfologias estão ilustradas na Figura 18.  

 A soma das porcentagens de células hibridadas com as sondas EUB338 e ARC915 

(Figura 17) variaram de 91,2% (amostra de espuma da fase inicial) a 106,3% (amostra de 

carvão da fase inicial). Essa subestimação e superestimação nos valores podem ter ocorrido 

devido à presença de polímeros, partículas abióticas e fragmentos do material suporte que 

interferiram na metodologia. Variações semelhantes na contagem foram obtidos também por 

ARAÚJO (2001) e DOMINGUES (2001) em amostras de lodo anaeróbio.  

 

Tabela 22. Morfologias de células predominantes nas amostras de espuma de poliuretano e carvão 
vegetal nas fases inicial e final do experimento, detectadas pela técnica do FISH 

MORFOLOGIA DAS CÉLULAS HIBRIDADAS  MATERIAL  
SUPORTE 

EUB338 SRB385 ARC915 

ESPUMA  
Inicial bacilos curvos tipos I e II bacilos curvos tipos I e II filamentos  

ESPUMA  
Final 

bacilos curvos tipos I e II, 
bacilos ovalados 

bacilos curvos tipo II, 
bacilos ovalados filamentos 

CARVÃO 
Inicial 

bacilos curvos tipos I e II, 
bacilos ovalados 

bacilos curvos tipos I e II, 
bacilos ovalados filamentos 

CARVÃO 
Final bacilos curvos tipo I bacilos curvos tipo I filamentos 

 

 

Os resultados da contagem pela técnica do FISH apresentaram o predomínio de 

bactérias totais, detectadas pela sonda EUB338, nas amostras de espuma e carvão em ambas 

as fases (Tabela 21 e Figura 17). A porcentagem média de microrganismos detectados por 

esta sonda na amostra de espuma variou de 67,4% (EP: 1,1%) a 74,5% (EP: 1,0%) (Tabela 21 

e Figuras 17a, b). As morfologias de células predominantes foram os bacilos curvos tipos I e 

II (Tabela 22). A comunidade de BRS foi de 47,2% (EP: 1,2%) e 65,3% (EP: 1,1%) na fase 

inicial e final, respectivamente (Tabela 21 e Figuras 17a, b). As arqueas metanogênicas 

predominantes detectadas pela sonda ARC915 foram os filamentos semelhantes a 

Methanosaeta sp. (Tabela 22). As porcentagens médias de arqueas metanogênicas teve pouca 

alteração entre as fases, com cerca de 27,2% (EP: 1,1%) e 23,8% (EP: 1,0%), 

respectivamente.  
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Na amostra de espuma foram observadas células com baixa intensidade do sinal 

fluorescente com as sondas e, portanto, não foram quantificadas. De acordo com AMANN et 

al. (1995), a intensidade do sinal fluorescente com a sonda depende da atividade celular do 

microrganismo.  

As amostras de carvão apresentaram alteração nas porcentagens médias das 

comunidades microbianas observadas na fase final em relação à fase inicial. A porcentagem 

média de EUB338 e SRB385 aumentaram de 73,2% (EP: 0,9%) a 85,3% (EP: 0,8%) e 25,3% 

(EP: 1,1%) a 69,1% (EP: 0,9%), respectivamente. As morfologias predominantes de bactérias 

foram bacilos curvos tipos I e II e bacilos ovalados (Tabela 22). A porcentagem média de 

ARC915 diminuiu de 27,8% (EP: 1,0%) para 14,0% (EP: 0,7%) (Tabela 21 e Figura 17c, d). 

Assim como na espuma, as arqueas metanogênicas predominantes foram os filamentos 

semelhantes a Methanosaeta sp. (Tabela 22).  

Como foi observado nos reatores diferenciais, o carvão vegetal apresentou maior 

porcentagem de BRS, com cerca de 69%, na fase final do experimento dos reatores em 

batelada na relação DQO/sulfato estudada. Na espuma, esta porcentagem foi de 65%. Ou seja, 

o carvão vegetal favoreceu ligeiramente o crescimento de BRS do que a espuma de 

poliuretano e conseqüentemente a sulfetogênese no período operacional estudado.  

CADAVID (1997) estudou o efeito da relação DQO/sulfato no desempenho do reator 

anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF), operado a 25°C, tratando substrato sintético 

contendo glicose, acetato de amônio e metanol como fontes de carbono. O autor utilizou  

espuma de poliuretano como material suporte para imobilização da biomassa. Nas relações 

DQO/sulfato de 19,9 e 4,3 foram observadas eficiências médias de redução de sulfato de 86 e 

87%, respectivamente. A eficiência de remoção de DQO não variou significativamente nessas 

condições, com médias acima de 85 e 90% em termos de DQO bruta e filtrada, 

respectivamente. Sob microscopia óptica foram observados microrganismos metanogênicos e 

redutores de sulfato, indicando que o sintrofismo pode ter sido a relação predominante para as 

relações DQO/sulfato estudadas. 

De acordo com ISA et al. (1986), a espuma de poliuretano favorece a adesão de 

microrganismos, porém as BRS não aderem fortemente a este material suporte, podendo ser 

facilmente lavados do reator no caso de aplicações de altas cargas.  
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(a) Espuma final – EUB338 

 

 
( b) Espuma final – SRB385 

 

 
(c) Carvão final – EUB338 

 

 
(d) Carvão final – ARC915 

 

Figura 18. Microrganismos detectados através do FISH, da amostra de carvão vegetal no final do experimento 
através de coloração com DAPI, sonda específica e em contraste de fase: (a) bacilos curvos Tipo I hibridados 
com a sonda EUB338, (b) bacilos curvos Tipo I hibridados com a sonda SRB385 (setas amarelas) e hibridação 
não-específica (setas rosas), (c) bacilos curvos Tipo I e bacilos ovalados hibridados com a sonda EUB338  e (d) 
filamentos semelhantes a Methanosaeta sp. hibridados com a sonda ARC915. Magnificação 1000x. A barra de 
medida em (b) vale para todas as micrografias. 
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Os reatores em batelada foram operados com concentração inicial de DQO de 

997±159mg/L e 333±151mg/L de sulfato, resultando dessa forma uma relação DQO/sulfato 

de aproximadamente 3.  

Na Tabela 23 estão apresentados os resultados da eficiência média de redução de 

sulfato e remoção de DQO em toda a fase operacional. Na fase inicial do experimento, a 

eficiência de redução de sulfato e remoção de DQO atingiram 73% e 89%, respectivamente, 

para o reator operado com espuma de poliuretano. Para o reator operado com carvão vegetal, 

essas eficiências atingiram 94% e 85%, respectivamente.  

A condição de equilíbrio do sistema foi medida em termos de redução de sulfato, ou 

seja, de concentração de sulfato no efluente. A partir do 63o ciclo foi verificado esta condição. 

No 63o ciclo, a eficiência média de redução de sulfato foi de aproximadamente 98% para 

ambos os suportes. Do 63o ao 90o ciclos, a eficiência média de redução de sulfato foi de 95% 

e 98% para o reator operado com espuma e carvão, respectivamente. Durante a fase de 

equilíbrio o sistema apresentou oscilações na eficiência de remoção de DQO, com eficiência 

média de aproximadamente 70% e 83% para espuma e carvão, respectivamente (Tabela 23). 

 Esses resultados coincidiram com a análise do FISH, demonstrando que o carvão 

vegetal apresentou ligeira vantagem na redução de sulfato.  

 

Tabela 23. Eficiência média de remoção de DQO e redução de sulfato nos reatores em batelada, 
operados com relação DQO/sulfato≈3, em toda a fase operacional 

Material suporte Espuma de poliuretano Carvão vegetal 
Ciclo 31 63 63 a 90 31 63 63 a 90 

Redução de sulfato (%) 73 98,2 95,4±3 94 97,6 98±0,9 
Remoção de DQO (%) 89 64,4 69,6±9,1 85 84,8 82,9±7,1 

           Fonte: SILVA (2003) 

 

 

5.2.2.2 Análise estatística 

 
Os resultados dessas análises estão resumidos no Quadro 4. As áreas em cinza indicam 

as diferenças significativas observadas entre essas comunidades microbianas.  
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Quadro 4. Resultados do Teste-t, da contagem pelo FISH, indicando as diferenças obtidas nas 
comunidades microbianas dos reatores em batelada 

 EUB338 SRB385 ARC915 

ESPUMA 
Inicial x Final 

   

CARVÃO 
Inicial x Final 

   

 
 
Na amostra de espuma houve diferença significativa apenas para a comunidade de 

BRS (Quadro 4). Isso indicou que não houve alteração significativa na proporção de bactérias 

e arqueas metanogênicas nas fases inicial e final do experimento.  

No entanto, no carvão as diferenças entre as porcentagens médias foram significativas 

para bactérias totais, BRS e arqueas metanogênicas. 

Estes resultados, juntamente com a redução de sulfato observada indicaram que o 

carvão vegetal foi mais favorável à sulfetogênese do que a espuma de poliuretano. Esta 

condição foi observada também nos reatores anaeróbios diferenciais horizontais.  

 

 

5.2.4 Discussão geral 

Neste trabalho foram estudados quatro diferentes materiais suportes para imobilização 

da biomassa anaeróbia no tratamento de água residuária sintética, sob condições mesofílicas: 

espuma de poliuretano, carvão vegetal, polietileno reciclado de baixa densidade e cerâmica 

porosa à base de alumina. Estes materiais foram selecionados devido à acessibilidade e baixo 

custo.  

Dentre os materiais estudados, a espuma de poliuretano foi o único material 

compressível. Além disso, a espuma, carvão vegetal e a cerâmica apresentaram-se como 

materiais porosos e o polietileno como material não-poroso (Figura 5). 

Em ambos os reatores, houve predomínio de bactérias, em todos os materiais suportes 

estudados durante a fase operacional (Figuras 9 e 17). Como mencionado anteriormente, este 

fato pode ser explicado pela condição nutricional do meio e condições de operação dos 

reatores diferenciais, além do tempo de duração dos ensaios.  

Como as condições operacionais dos reatores foram semelhantes para todos os 

suportes, a eficiência de adesão microbiana se deveu possivelmente às características dos 
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materiais e interações físico-químicas entre os materiais e o meio líquido. Porém, as 

interações entre superfícies bacterianas e sólidas em ambientes aquáticos envolvem uma 

diversidade de estratégias de colonização, composições da superfície microbiana e 

características do substrato e do material suporte. 

Vários fatores desempenham e afetam as forças que determinam se a adesão ocorrerá 

ou não. Estas forças variam de acordo com a resistência e a distância onde ocorre a interação 

entre o microrganismo e a superfície do material suporte. As interações podem ser: (a) o 

balanço de forças atrativas e repulsivas entre as duas superfícies (distância de 10ηm), (b) de 

van der Waals,  geralmente atrativos, ocorrem nas fases adjacentes e agem sobre distâncias 

relativamente longas (>50ηm), (c) eletrostáticas, tornam-se significativas às distâncias de 10 a 

20ηm. Além disso, se as superfícies têm cargas elétricas superficiais opostas, então as 

interações eletrostáticas são atrativas. Por outro lado, a maioria dos microrganismos e as 

superfícies de materiais potenciais de adesão possuem cargas negativas e, portanto, ocorre 

repulsão eletrostática. Porém, o aumento da força iônica do meio diminui as forças de 

repulsão, e muitos ambientes naturais, tais como águas do mar, tem concentrações suficientes 

de eletrólitos para eliminar a barreira da repulsão eletrostática (FLETCHER, 1996).  

Dentre os materiais estudados, sabe-se que a cerâmica porosa tem carga positiva, pois 

este suporte foi confeccionado à base de alumina. Quanto aos demais suportes, esta 

propriedade não foi avaliada. ORTEGA et al.(2001) mediram o potencial zeta da cerâmica 

porosa, semelhante ao material utilizado neste estudo, e obtiveram resultados discrepantes 

quando em contato com meios líquidos diferentes. O potencial zeta da cerâmica à base de 

alumina foi positivo (+44meV), enquanto que na presença de esgoto sintético, semelhante ao 

utilizado neste trabalho, esse valor alterou sensivelmente, passando para –15meV. Esses 

resultados indicaram que essa propriedade é bastante complexa e deve ser melhor investigada. 

As interações hidrofóbicas também podem ser importantes em casos de adesão inicial 

ou para facilitar que outras interações de adesão possam ocorrer. A hidrofobicidade dos 

materiais foram avaliados através da medida do ângulo de contato descrito por VERRIER et 

al. (1987). Os valores do ângulos de contato da biomassa, carvão vegetal, espuma de 

poliuretano e polietileno foram iguais a 19±3°, 101±9°, 89±10° e 86±7°, respectivamente 

(SILVA et al., 2002). Não foi possível calcular o ângulo de contato da cerâmica por este 

método. Portanto, a superfície da biomassa foi hidrofílica e demais suportes apresentaram 

superfícies hidrofóbicas. Entretanto, essas medidas foram realizadas em água deionizada, o 

que pode ter comportamento completamente diferente em outros meios líquidos. ARAÚJO 
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(2001) estudou a colonização microbiana de espécies metanogênicas em dois diferentes 

suportes, vidro (superfície hidrofílica) e polipropileno (superfície hidrofóbica). Nesse 

experimento, o autor observou que a formação do biofilme estava relacionada com a 

colonização inicial em ambos os suportes. As três espécies de arqueas metanogênicas 

estudadas aderiram ao mesmo tempo nos suportes, indicando que a superfície do material não 

interferiu significativamente na adesão microbiana.  

No entanto, especificamente neste trabalho, o material ligeiramente mais hidrofóbico 

(carvão vegetal) apresentou maior diversidade microbiana e morfológica detectada pelo FISH 

e microscopia óptica. Além disso, o material suporte e a seleção microbiana favoreceram a 

sulfetogênese. Provavelmente, a combinação desses fatores contribuíram para essa eficiência. 

Outra propriedade importante na adesão microbiana é a porosidade do material 

suporte. O carvão vegetal (Figura 5), além de ser material poroso também possui cavidades na 

superfície. MENDONÇA (1999) concluiu que o carvão ativado granulado foi o material que 

apresentou melhor capacidade de retenção de microrganismos devido à sua porosidade,  

presença dessas cavidades superficiais e alta capacidade de adsorsão. Na Tabela 24 estão 

apresentadas algumas características do carvão vegetal utilizado neste trabalho. 

 

Tabela 24. Caracterização do carvão vegetal 

Carvao Vegetal  
Área superficial (m2/g) 3,5117 
Área total de poros (m2/g) 8,094 
Diâmetro médio (volume) (μm) 1,9018 
Média do diâmetro (4V/A) (μm) 0,4154 
Densidade volumétrica (g/L) 0,5055 
Porosidade (%) 42,50 

             Fonte: Laboratório de Análise de Materiais Particulados (CCDM-UFSCar/UNESP)  
                                          Certificado: 02/003974 

 

 O tamanho dos poros também tem influenciado a adesão microbiana. A espuma de 

poliuretano é composta de macroporos comparado aos demais suportes. A porosidade da 

espuma é composta pela soma de diversos alvéolos partidos (abertura superficial) ou alvéolos 

intactos. De acordo com análises realizadas no Centro de Caracterização e Desenvolvimento 

de Materiais (CCDM – UFSCar/UNESP), sob Certificado: 02/003279, o diâmetro equivalente 

médio da abertura superficial foi 757±174μm e do alvéolo foi 543±154μm. ORTEGA et al. 

(2001) observaram maior retenção de sólidos voláteis nos suportes porosos e com maior 

tamanho de poros. Além da porosidade, o tipo de poro afetou sensivelmente a colonização: os 
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materiais com poros fechados foram colonizados apenas superficialmente, enquanto que os 

materiais com poros abertos foram colonizados também em seu interior.  

Nas condições estudadas nos reatores diferenciais, o polietileno, provavelmente por 

ser material não-poroso, apresentou condição menos favorável de retenção de arqueas 

metanogênicas e BRS. PICANÇO (2000) avaliou o comportamento de biofilmes aderidos em 

quatro diferentes materiais suportes e de células em suspensão, num reator anaeróbio de fluxo 

ascendente (filtro anaeróbio), sob condições mesofílicas, tratando esgoto sintético semelhante 

ao utilizado neste trabalho. O autor observou maior retenção de biomassa nos suportes 

porosos (espuma e cerâmica) do que nos não-porosos (PVC e tijolo refratário). 

A maior porcentagem de arqueas metanogênicas e menor porcentagem de BRS foi 

observada na cerâmica porosa. Na Tabela 25 estão descritas as características deste material. 

A metodologia utilizada para desprendimento de células poderia ter interferido na 

quantificação dos microrganismos pelo FISH. No desprendimento celular da cerâmica, 

provavelmente partículas desprenderam-se, dificultando o processo de hibridação e contagem. 

Entretanto, não foi observada a redução de sulfato quando operado com este material. 

Portanto, acreditou-se que não houve adesão adequada de microrganismos para o período 

operacional estudado. 

 

Tabela 25. Caracterização da cerâmica porosa 

Cerâmica Porosa  
Área total de poros (m2/g) 0,327 
Diâmetro médio (volume) (μm) 84,7340 
Média do diâmetro (4V/A) (μm) 10,8092 
Densidade volumétrica (g/L) 0,8525 
Porosidade (%) 75,21 

              Fonte: Laboratório de Análise de Materiais Particulados (CCDM-UFSCar/UNESP)  
  

 

Como mencionado anteriormente, para tratamento de águas residuárias, através de 

imobilização de células com materiais suportes deve-se levar em conta as seguintes 

características: insolibilidade, não-biodegradabilidade, alta estabilidade mecânica, alta 

difusibilidade, procedimento de imobilização simples, alta retenção de biomassa, mínima 

aderência de microrganismos heterotróficos e preferencialmente de baixo custo (LEENEN et 

al., 1996).  

Dessa maneira, os materiais estudados têm características essenciais para ser utilizado 

como suporte para imobilização da biomassa. Apesar de resultados serem mais favoráveis ao 
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carvão vegetal, seguido da espuma de poliuretano, os demais suportes não devem ser 

descartados. Provavelmente, as condições operacionais, características do reator, da água 

residuária (esgoto sintético), inóculo e tempo dos ensaios, objetivando a sulfetogênese, não 

tenham favorecido a adesão microbiana desejada. Portanto, para outras aplicações 

tecnológicas, os demais suportes (polietileno reciclado de baixa densidade e cerâmica porosa 

à base de alumina) podem ser estudados e aplicados. 
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6. Conclusões 

 
 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que: 

 

♦ Houve predomínio de células do Domínio Bacteria, nos quatro materiais suportes 

estudados, em todo o período operacional dos reatores anaeróbios diferenciais horizontais. 

Este fato foi explicado pela condição nutricional do meio e condições de operação dos 

reatores diferenciais, além do tempo de duração dos ensaios. 

♦ De acordo com a análise do FISH, o carvão vegetal apresentou maior porcentagem de 

BRS em relação aos demais suportes. Estes resultados estão de acordo com a maior 

redução de sulfato observada nos reatores anaeróbios diferenciais operados com carvão 

vegetal, com eficiência média de remoção de DQO de 92%.  

♦ A cerâmica porosa foi o material que apresentou menores concentrações de 

microrganismos nos reatores diferenciais, sendo que foi necessário concentrar as amostras 

antes de realizar a contagem através do FISH.  

♦ As porcentagens médias de bactérias redutoras de sulfato (BRS) nas amostras de carvão 

vegetal foram maiores do que as da espuma, nos reatores diferenciais. Este fato foi 

demonstrado pelo teste estatístico não-paramétrico de Kruskal-Wallis e pós-teste de 

Tukey. 

♦ A porcentagem média de bactérias redutoras de sulfato (BRS) nas amostras de carvão 

vegetal foi maior do que nas da espuma, nos reatores em batelada, operados com relação 

DQO/sulfato de aproximadamente 3. Este fato foi demonstrado pelo Teste-t de Student.  

♦ Apesar dos resultados terem sido mais favoráveis ao carvão vegetal e à espuma de 

poliuretano, os demais suportes não devem ser descartados. Provavelmente, as condições 
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operacionais, características dos materiais suportes, inóculo e tempo de duração dos 

ensaios, não tenham favorecido a adesão microbiana desejada. 

♦ A aplicação do FISH foi possível neste trabalho. Porém, a metodologia deve ser melhor 

estudada  para aplicações em amostras de ambientes naturais, principalmente na presença 

de substâncias poliméricas.  
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7. Recomendações 

 
 
 A partir dos resultados obtidos, recomenda-se: 

 

• Avaliar, através de hibridação in situ fluorescente, a presença de comunidades específicas 

de bactérias redutoras de sulfato (BRS) envolvidas no tratamento de água residuária 

sintética operados com diferentes materiais suportes. Para tanto, há necessidade da 

disponibilidade de culturas puras de diferentes espécies de BRS para serem utilizadas 

como controles positivos. 

• Avaliar comunidades específicas de bactérias redutoras de sulfato (BRS) envolvidas no 

tratamento de água residuária sintética operados com diferentes relações DQO/sulfato. 

• Estudar metodologia adequada na técnica de hibridação in situ fluorescente para amostras 

contendo substâncias poliméricas, de tal forma que elimine ao máximo os interferentes e 

viabilize a contagem, minimizando erros estatísticos nessas análises.  
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