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RESUMO 

CORRÊA, R.C. (1999),. AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA 
DETERMINAÇÃO DO NUMERO E ATIVIDADE DE MICRORGANISMOS 
ANAERÓBIOS PROCARJONTES EM AMOSTRAS DE BIORREATORES OPERADOS 
PARA A ESTABILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLlDOS URBANOS PADRONIZADOS. 
São Carlos, 173p. Dissertação de Mestrado. EESC-USP. 

Foram estudados três procedimentos para o tratamento prévio de amostras 
provenientes de três sistemas de biodigestão anaeróbia operados com resíduos 
sólidos urbanos padronizados (RSUDp), com o fim de promover o desprendimento 
de células microbianas de fibras e outros materiais, e com isso obter um inóculo mais 
homogêneo para contagens celulares. Os tratamentos foram os seguintes: (a) 
suspensão de amostras em tampão fosfato e processamento em liqüidificador; (b) 
homogeneização mecânica e manual de amostras em solução mineral anaeróbia; (c) 
amostras submetidas a banho de ultra-som. O método do Número Mais Provável 
(NMP) foi utilizado para avaliar o número de bactérias celulolíticas e arqueas 
metanogênicas, em meio mineral contendo celulose em pó. Não foram constatadas 
diferenças entre os três tratamentos empregados, considerando-se os valores 
encontrados para ambos os grupos, da ordem de 102 células/mL. O tratamento com 
ultra-som foi escolhido para outras determinações em função da simplicidade quanto 
à manipulação. Assim, foram operados dois biorreatores anaeróbios com RSUDp 
para avaliação da reprodutibilidade dos valores das amostras após tratamento com 
ultra-som, para a determinação do número de microrganismos (celulolíticos, 
acetogênicos e metanogênicos) e avaliação da atividade microbiana anaeróbia na 
degradação do RSUDp. Os resultados das contagens de bactérias celulolíticas e 
arqueas metanogênicas pelo método do NMP em meio contendo celulose não foram 
superiores a 103 células/mL, e as réplicas foram bastante semelhantes. O aumento do 
número do grupo metanogênico pôde ser correlacionado com o aumento dos teores 
de metano no biorreator amostrado. As contagens de organismos acetogênicos e 
metanogênicos em meio mineral com fontes específicas revelou valores até I 03 

células/mL. Os tipos morfológicos predominantes nos exames microscópicos dos 
sistemas de biodigestão foram bacilos curvos, retos, sarcinas e cistos de sarcinas e as 
amostras dos tubos de contagem mostraram para celulolíticas, bacilos, cocos e 
sarcinas, para acetogênicas bacilos, bacilos espessos, cocos e cistos de sarcinas e para 
as arqueas metanogênicas bacilos fluorescentes e sarcinas. A evolução do processo 
de biodigestão anaeróbia nos dois últimos sistemas operados mostrou-se bastante 
próxima a proposta por BARLAZ et al. (1989b), em que o número de bactérias 
celulolíticas e de arqueas metanogênicas aumenta na fase considerada metânica 
acelerada. O conteúdo de sólidos totais diminuiu em 50% ao longo do processo e os 
teores de ácidos orgânicos voláteis diminuíram de 27,5 para 8, 79g de ác. acético/L. 

Palavras chaves: bactérias celulolíticas anaeróbias, arqueas metanogênicas, 
biodigestão anaeróbia, resíduos sólidos, NMP , ultra-som. 
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ABSTRACT 

Tlu·ee different treatments were applied to samples from three anaerobic 
biodigestion systems operated with standardized municipal solid waste to promote 
the release of microbial cells adhered to fibers anel other materiais, resulting in a 
more homogeneous inoculum to cellular counting. The following treatments were 
applied to the samples: a)suspension in phosphate buffer followed by blending; 
b)mechanical anel hand homogenization in anaerobic mineral solution; c)sonication 
in ultrasound bath. The Most Probable Number (MPN) teclu1ique was employed to 
evaluate the populations of cellulolytic bacteria anel methanogenic Archaea, in 
mineral medium containing powdered cellulose. The populations of both groups of 
microorganisms were close to 102 cells/mL indepenelently ofthe treatment applied to 
release the cells and no clear distinction arnong them could be maele concerning their 
efficiencies. In view of this fact the ultrasounel treatment was employed in ali other 
determinations dueto its simple execution. Two anaerobic bioreactors operated with 
standardized municipal solid waste were monitored to evaluate the reliability of 
sonication as a procedure for cell release, to determine microorganism populations 
(cellulolytic, acetogenic bacteria anel methanogenic Archaea) anel to evaluate the 
microbial anaerobic activity concerning the bioelegraelation of the stanelardizeel 
municipal solid waste. Cellulolytic bacteria anel methanogenic Archaea had similar 
populations (lm.ver than 103cells/mL) as well as acetogenic and methanogenic 
microorganisms (up to l 03cells/mL). The increase in the methanogenic population 
coulel be directly related to the increase of methane production in the studied reactor. 
The morphological types which predominate in the microscopic examinations of the 
bioeligestion systems were curved anel straight roels and sarcina. The tubes for MPN 
countings showed the presence of rods, coccus anel sarcina for cellulolytic bacteria; 
rods, tick roels, coccus anel sarcina for acetogenic bacteria anel fluorescent rods and 
sarcina for methanogenic Archaea. The evolution of the anaerobic biodigestion 
process in the latter two monitored systems was very similar to the one proposed by 
BARLAZ et ai. ( 1989b) where the number o f cellulolytic bacteria and methanogenic 
Archaea increase cluring the accelerated methane phase. The total content of soliels 
decreased 50% cluring the process anel the volatile acielity decreaseel from 27,5g 
acetic acici/L to 8, 79g acetic acid/L. 

Keywords: anaerobic cellulolytic bacteria; methanogenic Archaea; anaerobic 
biodigestion; solid waste; MPN; ultrasound 
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l. INTRODUÇÃO 

As atividades humanas geram resíduos sólidos, líquidos e gasosos, tanto na 

manufatura, como no consumo de produtos, que acabam excedendo a capacidade de 

assimilação pelo meio ambiente. Portanto, há a necessidade de minimizarmos a 

geração de resíduos, controlar a emissão de resíduos perigosos, recuperar fontes de 

energia, dispor os resíduos de forma a proteger a saúde humana e diminuir a 

degradação ambiental. O destino correto a ser dado a esses resíduos é um problema 

que necessita ser resolvido, tendo em vista que o ambiente não poderá recebê-los por 

muito mais tempo. Entre as alternativas existentes para os resíduos sólidos 

encontram-se: o aterro sanitário, a redução/reutilização/reciclagem, a compostagem, 

a incineração, a pirólise e os processos de biodigestão anaeróbia. 

Dados do IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 

1992, indicaram que em 1991, o Brasil produziu 250 mil toneladas/dia de resíduos. 

Cerca de 76% dos resíduos foram depositados a céu aberto ou em "lixões", do 

restante, 13% foram dispostos em aterros que recebem algum tipo de controle, como 

por exemplo cobertura periódica, 10% foram dispostos em aterros sanitários, 0,9% 

foram tratados em usinas de compostagem e O, 1% foram incinerados. 

Aproximadamente 90 mil toneladas de resíduos gerados foram de origem domiciliar, 

destes, 21% não foram coletados e p011anto, destinados clandestinamente em 

ten·enos baldios, encostas e córregos (LEITE, 1997). 

Segundo V AZOLLER ( 1995a), o aumento das necessidades e anse1os da 

sociedade moderna industrializada tem resultado no aumento de materiais 

descartados na forma de esgotos e lixo. Sendo assim, soluções de baixo custo e 
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efetivas contra as conseqüências do acúmulo de materiais indesejáveis podem 

empregar a ação microbiana. A Biotecnologia aplicada ao saneamento ambiental 

possibilita a utilização de métodos de tratamento de resíduos através da atividade 

biológica aeróbia e anaeróbia. Assim, o biotratamento de resíduos líquidos e sólidos 

resulta na estabilização dos compostos orgânicos pelo catabolismo energético, 

viabilizando a despoluição ambiental (V AZOLLER, 1996). Os processos 

tecnológicos de tratamento de águas residuárias e de resíduos sólidos são muito 

necessários, sobretudo para a melhor utilização do espaço ambiental e dos recursos 

naturais, bem como para a manutenção da qualidade de vida. 

O avanço tecnológico dos biorreatores destinados a estabilização de resíduos 

orgânicos ocorreu, prü1cipalmente, em relação ao tratamento de águas residuárias 

V AZOLLER ( 1995a; 1996). Segundo PAUvliSANO & BARLAZ ( 1996), os estudos 

tecnológicos e fimdamentais sobre a decomposição de resíduos sólidos urbanos são 

insuficientes, considerando-se a abundância dos resíduos gerados. 

Sem dúvida, a enorme quantidade de resíduos sólidos urbanos diariamente 

produzida é um dos maiores problemas ambientais, pois para a sua disposição há a 

necessidade de locais e áreas muitas vezes inviáveis. As soluções práticas podem 

incluir o uso de processos biológicos como os aterros sanitários, a forma mais 

comum para a disposição e tJatamento de resíduos sólidos urbanos (GOMES, 1995; 

RHYNER et al. , 1995; V AZOLLER, 1995a), com as vantagens do confinamento e 

estabilização do resíduo, e a compostagem, processo esse que gera um produto a ser 

utilizado como condicionador de solos na agricultura, mas que necessita de muito 

espaço para o seu preparo. A incineração, um processo não biológico, emprega a 

queima do resíduo à alta temperatura, resultando na diminuição crucial do volume do 

resíduo e obrigando à existência de sistemas que controlem a geração de gases e 

par1ículas poluentes na atmosfera. Uma breve análise, sustenta a observação de que a 

Biotecnologia ambiental deverá se desenvolver no sentido de possibilitar a utilização 

de microrganismos mais eficientes na hidrólise e estabilização dos resíduos sólidos 

(V AZOLLER, 1996). 
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Processos de tratamentos biológicos são mais atraentes à população do que os 

físico-químicos. A razão dessa afirmação é atribuída ao fato da atividade biológica 

confinada em reatores ser semelhante àquela presente na natureza (RHYNER et ai., 

1995), e po11anto, menos agressiva ao meio. As transformações biológicas que 

OCOITem no ambiente são muito lentas, e muito provavelmente, as condições 

existentes para uma eficiente biodegradação não sejam as mais adequadas. A função 

da Biotecnologia, p011anto, é estudar e implementar as melhores condições para o 

crescimento microbiano nos biorreatores (V AZOLLER, 1996). 

O processo biológico anaeróbio predomina no aterro de resíduos, e é 

semelhante ao processo bastante conhecido dos biodigestores anaeróbios de 

tratamento de resíduos líquidos. É, portanto, de grande importância conhecer os 

processos microbianos aeróbios e anaeróbios que ocoiTem nos aterros sanitários, para 

possibilitar o melhor controle do processo, como também para potencializar a 

exploração de aterros como biorreatores (JONES 1 et ai. apud GOMES, 1995). 

A estimativa numérica da população viável e a caracterização dos grupos 

microbianos presentes nos sistemas de tratamento de resíduos, através do consumo 

de uma fonte específica nutricional em um meio de cultivo adequado e de métodos 

de contagem celular confiáveis, como o Número Mais Provável (NMP), possibilitam 

o conhecimento do comportamento dos microrganismos na degradação de diferentes 

compostos orgânicos. O método do NMP é comumente empregado para avaliar a 

população microbiana de sistemas biológicos operados para o tratamento de resíduos 

sólidos (BARLAZ et ai. , 1989 a e b; GJAJ-LEVRA, 1991 ; GOMES, 1995; 

P ALMISANO, 1995). 

Os poucos trabalhos existentes sobre os procedimentos de contagens de 

microrganismos em resíduos sólidos oriundos de algum tipo de tratamento biológico, 

geralmente baseiam-se nas adaptações descritas para a avaliação quantitativa de 

microrganismos presentes em águas residuárias, encontradas no ST ANDARD 

1 JONES, K.L.; REES, J.F. & GRAINGER, J.M. (1983) Methanc generation and microbial activity in 
a domestic refusc lnndfill site. Eur.J.Ilppi.Microbiol. Bioteclmol., 18:242-245. 
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( 1998). Amostras de sistemas de tratamento de águas residuárias são, na maioria das 

vezes, homogêneas, facilitando a diluição das mesmas e o emprego de diferentes 

métodos de contagem. Contudo, amostras de resíduos sólidos são de dificil 

preparação, pois sua composição é bastante heterogênea e constituída por sólidos de 

diferentes características. 

A preparação prévia de amostras sólidas a serem submetidas à contagem em 

meios de cultivo específicos é de grande importância. BARLAZ et ai. (1989a), por 

exemplo, desenvolveram e compararam diversas técnicas de preparo de amostras 

sólidas provenientes de biorreatores anaeróbios, para a avaliação de culturas 

anaeróbias celulolíticas. 

Na presente Dissertação de Mestrado, foi realizado um estudo sobre três 

diferentes técnicas para o tratamento prévio de amostras de resíduos sólidos a serem 

avaliadas quantitativamente através do método do NMP. As amostras empregadas 

nos experimentos foram provenientes de biorreatores anaeróbios, operados sob 

condições descontínuas de alimentação para a degradação anaeróbia de resíduos 

sólidos urbanos domésticos. Os resíduos estudados foram padronizados em relação à 

sua composição (PINT02
, 1998). As técnicas testadas foram baseadas nas 

orientações de BARLAZ ( 1989) e de VILLAS-BÔAS (1990), que empregaram, 

respectivamente, procedimentos mecânicos e manuais para o desprendimento das 

células microbianas em amostras de resíduos sólidos. O terceiro procedimento foi 

adaptado dos trabalhos de MÜNCH et ai. ( 1997) e JORAND et ai. ( 1995), que 

utilizaram ondas de ultra-som para a desintegração de flocos biológicos de lodos 

ativados. O critério adotado para a determinação da melhor técnica foi baseado no 

maior valor de NMP obtido através de um dos tratamentos e a facilidade prática no 

preparo rápido das amostras. 

2 (PINTO, D.M.C.L. 1998). (USP Escola de Engenharia de Silo Carlos. Deparlamcnlo de Hidníulica e 
Saneamento- Laboratório de Processos Anaeróbios) I Tmbalho de Doutomdo em andamento. 
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Após a definição de uma técnica de preparo das amostras sólidas, o método 

do NMP foi então rotineiramente utilizado para avaliar: a)a reprodutibilidade do 

método do ultra-som; b )os grupos de microrganismos atuantes na degradação 

anaeróbia metanogênica de amostras de biorreatores operados em escala de 

laboratório. Esses sistemas foram operados sob condições próximas aos sistemas da 

etapa do estudo de tratamento prévio das amostras. 

A escolha do método do NMP foi feita por se tratar de uma técnica simples e 

bastante utilizada na avaliação de células em sistemas de tratamento anaeróbio de 

resíduos sólidos (BARLAZ et ai. , 1989a e b; GTAJ-LEVRA, 1991 ; GOMES, 1995), 

como anteriormente indicado. Os grupos microbianos estudados foram bactérias 

celulolíticas, acetogênicas e as arqueas metanogênicas, por constituírem os principais 

grupos atuantes na biodegradação anaeróbia de resíduos sólidos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais 

Determinar o número de células procarióticas celulolíticas, acetogênicas e 

metanogênicas em amostras de resíduos sólidos, oriundas de biorreatores 

anaeróbios operados em escala de laboratório, através do método do 

Número Mais Provável; 

Analisar as condições do processo anaeróbio de degradação dos resíduos 

sólidos nos biorreatores, a partir dos valores quantitativos dos grupos 

microbianos presentes nas amostras estudadas. 

2.2 Objetivos específicos 

Testar três diferentes procedimentos de preparação prévia das amostras de 

resíduos sólidos a serem submetidas ao método do Número Mais 

Provável para avaliação quantitativa dos microrganismos anaeróbios e 

definir o mais adequado; 

Avaliar os valores de contagem microbiana a fim ele certificar a qualidade 

do procedimento escolhido para a preparação prévia de amostras; 

Definir os procedimentos mais adequados para a leitura dos tubos 

(ocorrência ou não do crescimento celular) pelo método do Número Mais 

Provável; 

Aplicar os métodos de tratamento prévio de amostras e o NMP para o 

monitoramento de microrganismos anaeróbios em biorreatores 

anaeróbios. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Procedimentos e métodos para manipulação e identificação de 

microrganismos anaeróbios estritos 

De acordo com LJUNGDAHL & WIEGEL ( 1986), muitos microrganismos 

anaeróbios necessitam de condições estritamente anaeróbias. Assim, a manipulação 

para o preparo de meios de cultivo, soluções e inoculação das células requer 

procedimentos eficientes para a remoção do oxigênio do meio, bem como dos gases 

a serem empregados em substituição à atmosfera que contém oxigênio. Vários 

métodos foram descritos para a manipulação de microrganismos anaeróbios estritos 

visando a manutenção do ambiente anaeróbio. HUNGATE ( 1950; 1969), precursor 

da maioria dos cientistas na área, descreveu métodos adequados ao cultivo 

sistemático e seguro de microrganismos anaeróbios estritos, como o conhecido 

"Método do roll-tube", que posteriormente sofreu modificações por BRY ANT 

( 1972). 

Um sistema constando de um tubo com saídas para introdução de gases nos 

frascos de cultivo de microrganismos anaeróbios, precedido por uma coluna de cobre 

aquecida para a remoção de traços de oxigênio presentes nos gases e tubos de 

condução, desenvolvido por BALCH et ai. ( 1979), tem-se mostrado bastante eficaz 

na manutenção das condições anaeróbias. O equipamento permite a manutenção da 

atmosfera anaeróbia durante a preparação de meios de cultivo e soluções, bem como 

na distribuição dos mesmos. Os gases utilizados no cultivo de anaeróbios são o 

dióxido de carbono, o hidrogênio, o nürogênio ou a mistura destes, segundo as 

necessidades de cultivo dos microrganismos. De acordo com HUNGATE ( 1969) , a 
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remoção do oxigênio através da coluna de cobre aquecida nem sempre é totalmente 

obtida, sendo necessário acrescentar agentes redutores no meio para a obtenção de 

um baixo potencial de oxi-redução. Como exemplo de agentes redutores, pode-se 

citar o sulfeto de sódio, o tioglicolato de sódio e o sulfeto de hidrogênio, e como 

indicadores de potencial de oxi-redução utiliza-se, em geral, a resazurina. 

ZEHNDER & STUMM ( \988) apontam alguns elementos (C, H, N, O, S, F e 

e Mn) que participam predominantemente de processos naturais de oxi-redução. A 

seqüência das reações de oxi-redução calculadas para o pH 7,0 são indicadas na 

Figura 1, nos quais os agentes oxidantes mais energéticos encontram-se no topo e, na 

base os redutores mais energéticos. A Figura I pode ser interpretada como um 

diagrama do nível de energia livre, em que a ordenada mede a energia requerida 

para transferir elétrons de um nível energético para outro, expressa em kcal ou kJ por 

moi de elétrons, eV por moi e unidades de pE (atividade de elétrons). Baixos valores 

de pE indicam que a solução tem tendência a doar elétrons, enquanto que valores 

altos prevalecem as reações oxidativas. 

Uma reação de oxi-redução envolve a liberação ou consumo de prótons, 

assim o potencial de oxi-redução aumenta quando o valor do pH é baixo e diminui 

quando o pH é alto. Portanto, o potencial de oxi-redução pode aumentar durante a 

fermentação de compostos orgânicos, pois, em geral, os produtos formados são 

ácidos (LJUNGDAHL & WIEGEL, 1986). 

Segundo MciNERNEY & BRY ANT (1981 ), os organismos metanogênicos 

desenvolvem-se num ambiente em que o potencial de oxi-reduçâo é 

aproximadamente -300m V. Pot1anto, as culturas anaeróbias estritas necessitam de 

condições que visem a eliminação dos agentes oxidantes, principalmente o oxigênio 

(V AZOLLER, 1986) . 
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De acordo com NOV AES (1986), o conhecimento das necessidades 

nutricionais, ambientais e características básicas dos microrganismos em estudo é de 

grande importância. As metanogênicas podem utilizar os substratos acetato, formiato 

hidrogênio e dióxido de carbono, entre outros. O crescimento microbiano ocorre, em 

gera l, em meios de cultura que contenham amônia, sulfeto ou cisteína, como fonte de 

nitrogênio e enxofre, e fontes de carbono como acetato, hidrogênio, dióxido de 

carbono e formiato. Segundo GOMES, 1995, deve-se suprir os meios de cultura com 

fontes de carbono e energia para a realização de contagens e identificação de 

microrganismos. As culturas microbianas devem ser incubadas sob condições ideais 

de temperatura e o seu crescimento pode ser observado pelo aparecimento de 

colônias, turvação do meio, consumo do substrato e produção de biogás. Podendo-se 

monitorar a produção de biogás com análises cromatográficas. 
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A síntese de alguns procedimentos para manutenção de anaerobiose em 

trabalhos de pesquisa realizados no Laboratório de Processos Biológicos do 

Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia da USP de São 

Carlos, nos quais foram avaliados o número de microrganismos e identificados 

alguns gêneros microbianos presentes em amostras de resíduos sólidos, está 

apresentada a seguir. 

VILLAS-BÔAS ( 1990) realizou contagens de bactérias anaeróbias 

hidrolítico-fermentativas pelo método do "roll-tube" em amostras de resíduos sólidos 

e percolado provenientes de dois aterros sanitários experimentais, operados pelo 

grupo de pesquisas em resíduos sólidos do Depattatnento de Hidráulica e 

Saneamento. A manutenção da anaerobiose foi de acordo com HUNGATE ( 1969) e 

VAZOLLER ( 1989), em que os frascos foram manjpulados sob atmosfera gasosa 

como nitrogênio e dióxido de carbono, porém não são pressurizados. Os valores de 

bactérias hidrolítico-fermentativas obtidos foram na faixa de I 05 a 108 UFC/g RS 

seco (Unidade Formadora de Colônia), e os dois gêneros encontrados foram 

/11/egmphaem e Selenomonas. As características das culturas foram estudadas através 

do exame da morfologia celular e testes de crescimento em meio contendo substratos 

orgânicos específicos. A análise dos principais produtos de fermentação dos isolados 

também auxiliou na caracterização dos gêneros. 

GIAJ-LEVRA (1991) procurou adequar procedimentos de contagem de 

bactérias anaeróbias celulolíticas pelo método do NMP, baseado em indicações da 

literatura especializada. Avaliou quatro meios de cultura diferentes, escolhidos de 

acordo com a facilidade de preparo e das condições nutricionais. Da mesma forma 

que Vll.sLAS BÔAS (1990), a manutenção de anaerobiose baseou-se em HUNGATE 

(1969), VAZOLLER (1990) e DUBOURGUIER (1987). O meio de cultura que 

apresentou as melhores condições de crescimento foi o BCYT (Basal, Carbonato, 

extrato de levedura -Yeast, Tripticase) em um menor tempo de incubação. Amostras 

de diferentes procedências foram analisadas empregando-se o meio BCYT, tais como 

fluido de rúmen mantido em um biodigestor de mistura completa, fluido de rúmen de 

matadouro, sedimento da represa Billings, lodo de esgoto de biodigestor de lodo, 
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lodo de biodigestor de manta de lodo, solo de jardim, chorume de aterro sanitário, 

lodo de lagoa de estabilização e lodo de lagoa anaeróbia . Os valores de NMP obtidos 

serão discutidos nesse texto, posteriormente. 

BADRA ( 1993) isolou e caracterizou células metanogênicas provenientes de 

um dos aterros sanitários experimentais do Departamento de Hidráulica e 

Saneamento I EESC-USP. Utilizando o meio de cultura BCYT (GIAJ-LEVRA, 

1991) e as fontes de carbono formiato de sódio, acetato de sódio e metano I, isolou, 

respectivamente, culturas metanogênicas semelhantes aos gêneros 

Methanobacterium, Methanobrevibacter e Methanosarcina. As características 

morfo-fisiológicas das culturas foram obtidas através do exame microscópico, 

coloração das células pelo método de Gram e teste com KOH (hidróxido de 

potássio), e pelo cultivo em diferentes substratos orgânicos. Os procedimentos para a 

manutenção de anaerobiose foram adaptados de Mll.LER & WOLTN (1974) e 

BALCH et ai. ( 1979). 

GOMES (1995) contou e selecionou bactérias anaeróbias celulolíticas 

presentes no chorume produzido no antigo depósito de lixo do município de São 

Carlos através do método do NMP, utilizando o meio de cultura BCYT e 5g/L de 

celulose em pó e empregou procedimentos para a manutenção de anaerobiose 

adaptados, como citados anteriormente. Tais procedimentos encontram-se descritos 

por V AZOLLER ( 1995), nos quais se destaca a utilização de um sistema de 

"distribuição simultânea de gases" (denominação dada no Laboratório de Processos 

Biológicos). GOMES ( 1995) concluiu que o uso ele diluições decimais seriadas para 

a seleção de bactérias celulolíticas foi muito adequado, assim para o NMP. Sob 

microscopia, constatou a presença ele bactérias com morfologia de bacilos e sarcinas 

fluorescentes, o que indicou grupos metanogênicos provavelmente pe11encentes ao 

gênero Methanosarcina. Nesse trabalho foram também estudadas as velocidades ele 

crescimento das culturas anaeróbias celulolíticas, através de determinações de 

proteína, revelando velocidades de crescimento da ordem de 0,06 a 0,75mg 

S.A.B.!Lh. 
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A avaliação de uma metodologia para obtenção de fungos anaeróbios 

celulolíticos provenientes de rúmen bovino e de amostras de aterro sanitário foi 

realizada por PESSIN (1997). Em ensaios de enriquecimento e isolamento do 

conteúdo rumina! bovino, verificou o desenvolvimento de estruturas de fungos 

anaeróbios, semelhantes ao gênero Neoca/lismatix sp e nos ensaios realizados em 

amostras de resíduos aterrados não foi detectado o crescimento de fungos anaeróbios. 

Uma característica das células metanogênicas é pm1icularmente interessante 

para a avaliação da presença desse grupo de microrganismos em qualquer estudo 

sobre degradação anaeróbia de compostos orgânicos. O exame microscópico sob luz 

ultravioleta (UV) de amostras de lodos anaeróbios pode revelar rapidamente a 

presença das metanogênicas, pois a luz incidente, en1 um fundo escuro, possibilita a 

fluorescência das células. Certas substâncias absorvem a energia das ondas 

ultravioletas e emitem-na em ondas de maior comprimento (TORTORA et ai. 1982; 

MADIGAN et ai., 1997; PELCZAR et ai., 1980). Os microrganismos metanogênicos 

contén1 um composto fluorescente sob luz UV, a co-enzima F.no, um transportador 

de hidrogênio, que não tem sido encontrado em outros organismos. A presença deste 

composto F420 facilita a observação deste grupo ele microrganismos em microscopia 

de fluorescência (GOTTSCHALK, 1979). De acordo com ZINDER3 apud 

V AZOLLER (1995), um único grupo de metanogênicas pertencente ao gênero 

lvlethauosaeta sp (Methmwthrix sp) não apresenta autofluorescência devido à baixa 

quantidade da co-enzima F420, no entanto, as características morfológicas são 

inerentes a este gmpo. 

3 ZINDER, S.H. (1 992)Physiological ccology melhanogcns. In: Mclhanogcns: Ecology, Physiology, 
Biochcmistry and Genetics. 112p. 



3.2 Preparação de amostt·as para enumeração de microrganismos. 

3.2.1 N/étodo de BARLAZ et ai. (1989a) - Utilização de aparelho liquid{ficador e 

e~premedura tllllllllllf 

BARLAZ et ai. ( 1989a) avaliaram seis técnicas de desprendimento de células 

para formação de inóculos de amostras de resíduos sólidos a serem utilizados nas 

contagens pelo NMP. Na primeira técnica, denominada de espremedura manual, um 

inóculo foi formado adicionando-se um litro de tampão fosfato a 200g de resíduo 

úmido, resultando em um conteúdo de umidade de 95% (m/m). Com essa umidade a 

liquefação foi facilitada (uso de liquidificador por 90s), o líquido foi liberado com 

espremedura manual do resíduo, coletado em frasco sob atmosfera de nitrogênio e 

utilizado como inóculo. Na segunda técnica, após o procedimento indicado acima, o 

resíduo da primeira extração foi submetido a três extrações consecutivas em tampão 

e os extratos líquidos foram combinados e comparados com o obtido na primeira 

técnica. Na terceira técnica, o resíduo foi submetido ao mesmo procedimento da 

primeira técnica sem a espremedura manual, e o resíduo liquefeito (líquido mais 

pa11iculado) foi utilizado como inóculo. Nas qua1ia, quinta e sexta técnicas, do 

resíduo resfriado por seis horas foram constituídos três inóculos adicionais: i) inócu\o 

líquido de uma espremedura manual; ii) inóculo líquido de quatro espremeduras 

manuais; iii) inóculo líquido mais o particulado. Após a obtenção dos resultados 

semelhantes de contagens pelo NMl>, os autores optaram pela técnica mais simples, 

neste caso, a primeira técnica. BARLAZ et ai. (1 989b) realizaram contagens de 

grupos bacterianos em resíduos sólidos urbanos utilizando a técnica de preparo de 

formação de inóculo indicada anteriormente. 

Em I 996, QIAN & BARLAZ, realizaram contagens de bactérias celulolíticas, 

hemicelulolít icas e acetogênicas e de arqueas metanogênicas acetoclásticas e 

hidrogenotróficas presentes em grama, folhas, resíduo alimentar, galhos, resíduo 

sólido e cobertura de solo de aten-o, na tentativa de identificar qual fonte introduz os 

grupos tróficos no resíduo aterrado. Os resultados indicaram que o resíduo de jardim 

foi o maior carreador dos gmpos tráficos ( 109 células/g de peso seco) necessários 



·' 

·' 

., 

14 

para a decomposição dos resíduos atenados, enquanto que a cobertura de solo foi o 

menor (103 células/g de peso seco). 

3.2.2 A1étodo de VILLAS-BÔAS (1990)- Utilização de agitaçrio mecâuica e 

lll{fllll(l/ 

Nas contagens de bactérias anaeróbias hidrolítico-fermentativas realizadas 

por VTI.LAS-BÔAS (1990), a técnica de preparo prévio das amostras sólidas sob 

condições anaeróbias, foi adicionar uma solução para solubilização das amostras em 

tl"asco contendo pérolas de vidro, submetidos a agitação em placa magnética por 30 

minutos a 300 rpm. Após esse procedimento, uma alíquota era transferida para um 

ft·asco de volume bem menor, contendo pérolas de vidro de diâmetro menor àquelas 

utilizadas inicialmente, e a amostra era agitada manualmente em ângulo de 45°, por 

30 minutos. A amostra era então diluída para as contagens em "roll-tube". A autora 

concluiu que o procedimento utilizado foi adequado para a obtenção de amostras 

homogêneas. Os resultados das contagens para bactérias hidrolítico-fermentativas 

nos aterros 1 e 2 foram, respectivamente, de 3,97 x 105 a 8,45 x 107 UFC/g de 

resíduo seco e de 3,64 x 105 a I ,67 x I 08 UFC/g de resíduo seco. A boa qualidade da 

técnica de preparo pôde ser observada pelos baixos valores dos desvios padrões das 

diluições em triplicatas. 

3.2.3 Tratamento com ultra-som 

O tratamento com ultra-som, ou sonicação, de meios líquidos e suspensões é 

adequado para promover a li se celular, desprender células aderidas a substratos 

sólidos, formar micelas e vesículas e também encontra aplicações específicas em 

química, constituindo a sonoquímica (MASON, 1986). O banho de ultra-som (banho 

de limpeza) constitui-se por uma cuba metálica preenchida com líquido, geralmente 

água, no interior do qual radiação ultra-som é propagada a partir de sonotrodos 

embutidos abaixo da cuba. Para utilizar a técnica do banho de ultra-som o líquido ou 

suspensão deve ser colocado em recipiente adequado (em geral de vidro) e então, 

imerso no banho. Neste caso a potência da irradiação liberada no meio não pode ser 

precisamente conhecida e controlada, pois parte da energia é dissipada durante sua 
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propagação através da água até o interior do recipiente. A reprodução e a 

comparação de resultados dependem da observação de certos cuidados, tais como o 

uso dos mesmos recipientes, preenchidos sempre com o mesmo volume de líquido ou 

suspensão, os quais devem ser imersos no banho até, aproximadamente, a mesma 

profundidade. Se o tratamento for prolongado, dependendo do volume da cuba e da 

amostra contida no recipiente, a água do banho é aquecida e também pode afetar a 

reprodução e a comparação dos resultados. Outra dificuldade está ligada à existência 

de equipamentos no mercado que operam em freqüências diferentes ou com cubas de 

diferentes volmnes. O tratamento de ultra-som pode empregar sonotrodos de ligas 

metálicas, os quais são mergulhados diretamente no meio a ser irradiado e liberam 

energia de freqüência fixa e potência nominal regulável. Neste caso a dissipação de 

energia é muito menor, permitindo que a severidade e a duração do tratamento sejam 

controladas com muito mais rigor e que, em função do volume e densidade elo 

líquido a ser tratado, o tratamento seja otimizado com respeito ao efeito desejado. 

Em adição à existência de equipamentos que operam à diferentes frequências e às 

dificuldades associadas ao controle da temperatura durante o tratamento, neste caso 

também pode ocorrer a contaminação do meio com partículas metálicas liberadas por 

con·osão dos sonotrodos devido ao seu uso prolongado. Uma técnica que associa as 

principais vantagens das duas previamente mencionadas é aquela que emprega o 

sonotrodo em copo ("cup horn") . Neste caso o acessório denominado sonotrodo em 

copo, que é colocado em lugar do sonotrodo de liga metálica e disposto 

verticalmente para cima, é o recipiente que contém o meio a ser tratado. Desse modo 

a dissipação de energia é pequena e não há contato direto da amostra com partes 

metálicas e sua conseqüente contaminação pois o sonotrodo em copo é fabricado em 

material inerte. A principal limitação ao uso dessa última técnica está associada ao 

pequeno volume de meio que pode ser tratado de cada vez. 

Dispersão utilizando tratamento de ultra-som têm sido adotadas para a 

contagem de agregados de células bacterianas por muitos autores (BANKS & 

WALKER, 1977; HUGHES & STAFFORD, 1976; WlLLJANS et ai., 1970, 1971)4 

4 BANKS, C.J.; WALKER,I. (1977). Sonicalion or activated sludge llocs anti lhe rewvcry of lheir bacleria on 
solid media. J. Gen. ,\ ficrobiol ., 98: 363-36H. 
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apud JORAND et ai. (1995). JORAND et ai. (1995) utilizaram o tratamento de ultra

som com sonotrodo metálico para otimizar a dispersão de flocos biológicos de lodos 

ativados, a fim de avaliar a complexidade desse tipo de organização celular. 

Concluíram que o tratamento com sonicação a 37W e 60s foi o mais adequado para 

promover a dispersão dos flocos de lodo ativado concomitante à minimização da 

oconência de li se celular. 

MÜNCH et ai. ( 1997) também utilizaram o tratamento de amostras com 

ultra-som de sonotrodo metálico (de alta intensidade por 30s na regulagem 5 de 

potência) para quantificar a biomassa bacteriana de quatro diferentes origens: -

sistema biológico industrial de tratamento para remoção de nutrientes; - planta piloto 

de lodos ativados; - amostras da primei ra fase de um sistema de laboratório de 

tratamento anaeróbio de duas fases; - sistema de laboratório operado sob condições 

descontínuas de alimentação. Foi utilizado um aparelho Vibracell Sonicator 

(Branson, 250). Os resultados mostraram que a sonicação com sonotrodo metálico 

imerso no meio a ser tratado é o método mais adequado para dispersar os flocos do 

lodo ativado. Também ressalta que é um dos métodos que provoca menos problemas 

no que tange à ruptura de células. 

3.3 Avaliação quantitativa de bactérins anneróbins estritns pelo método do NJVIP -

ênfase às bactéains fea·mcntntivns hidrolíticas/celulolíticas e às arqueas metnnogênicas. 

Um método de contagem ideal que permite avaliar o número dos 

microrganismos presentes numa amostra e estimar a proporção viável 

metabolicamente ativa é o método do Número Mais Provável (JONES apud GIAJ

LEVRA, 1991 ). A viabilidade de microrganismos numa amostra é verificada 

testando-se sua capacidade de crescer e se dividi r. O NMP permite est imar a 

densidade da população empregando-se diferentes meios de cultivo, analisando-se o 

HUGH.ES, D.E.; STAFFORD, D./\.(1976) "1l1e microbiology of lhe aclivalcc.l-sludge process. CJit.Rev 
envir.Control, 7:233-257 

Wll .LIANS, A. R.; STAFFORD, O .A.; CALLEL Y,A.G.;HUGIIES, D.E.( 1970). Ultrasonic dispersai of nctivated 
sludge llocs. J.Appl. Bact., 33:656-663. 



J 

17 

crescimento celular microbiano através da leitura da turvação do me1o, reação 

colori métrica, degradação de um composto orgânico sólido (como fita de papel de 

celulose) e determinação de produtos metabólicos no meio, como gases, ácidos e 

álcoois (V AZOLLER, 1995). O NMP é também denominado método ele diluição 

definitivo ou simplesmente método das diluições (COCHRAN, 1950; 

ALEXANDER, 1982). 

Segundo ATLAS & BARTHA (1981), o método do NMP pode ser utilizado 

para estimar a população total ou um grupo específico ele microrganismos em uma 

amostra. Podem ser utilizadas de três a dez réplicas por diluição, em que a leitura do 

crescimento celular em cada frasco é realizada, e o conjunto ele respostas positivas ou 

negativas, será considerado para o cálculo estimativo do número ele organismos na 

amostra. O método não procura quantificar o número de microrganismos presentes 

nas diluições positivas. O método do NMP é rápido, permite combinações para 

culturas específicas com amostra de diferentes origens e não elimina possívei s 

interações microbianas em pequenos flocos. Considerando um aspecto do 

metabolismo celular, pode-se avaliar quantitativamente algum grupo específico de 

microrganismo. Este método tem sido utilizado para detem1inar o número de 

coliformes e estreptococos fecais e totais em amostras de água. Nas contagens os 

tubos considerados positivos apresentam turvação e/ou produção de gás. 

DUBOURGUIER5 apud GIAJ-LEYRA (1991) definiu o NMP como um 

método muito simples para quantificar anaeróbios em um sistema, apesar ele 

necessitar de elevados tempos de incubação. A facilidade de inoculação dos frascos 

ou tubos de ensaio, contendo meios de cultura, é um aspecto positivo do método. A 

leitura dos resultados pode necessitar exames 

cromatográfícas. 

microscópicos e análises 

WlLLIANS,A.R.; FORSTER,C.F.;l iUGHES,D.E. ( 197 1) Using na ultmsonic lcclmique in lhe cnumeratiou of 
aclivated sludge bacteria. E,01rrent Wat. Treat. J .ll :83-86. 

5 DUBOURGUJER, H. C. ( 1988). Cursos de ecologia da digestão anaeróbia e bioquímica da digestão 
anaeróbia. São Paulo, CETESB. 149 p. 
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ALEXANDER (1982) utilizou o método do NMP para contar o número de 

indivíduos em populações microbianas de solo, concluindo que as respostas do 

método são bastante confiáveis e precisas com a utilização de um maior número de 

réplicas. Isso permite a avaliação da reprodutibilidade dos valores obtidos. A 

composição do meio de cultura e as condições de crescimento devem favorecer o 

desenvolvimento do microrganismo em questão. 

BATTERSBY6 et ai. apud SAKAMOTO ( 1996) utilizaram a método do 

NMP para a contagem de bactérias redutoras do íon sulfato presentes em amostras de 

consórcios microbianos. Para reduzir o meio de cultura foram empregadas bactérias 

heterótrofas da espécie Pseudomonas putida. Os fi·ascos com resultados positivos 

obtiveram uma coloração escura. A coloração escura foi resultante de reações 

químicas que ocorreram, como o consumo do oxigênio e a redução de sulfato 

(formação de sulfeto e sulfito = coloração escura), sendo assim esta é uma forma de 

leitura, pois indica que no meio há a presença de BRS, pois houve a redução de 

sulfato. 

Os estudos realizados por GIAJ-LEVRA ( 1991) para quantificar bactérias 

anaeróbias celulolíticas pelo método do NMP utilizando dez inóculos diferentes, 

incluindo chomme, lodo e solo (anteriormente citado), mostrou que os valores 

obtidos foram bastante confiáveis e encontram-se na Tabela I . As diluições do NMP 

foram realizadas em quintuplicata, e a leitura dos frascos foi feita pela visualização 

da degradação da fita de celulose, colocada no frasco de modo a manter Sg/L de 

celulose total. O aparecimento de coloração amarela nas fitas de celulose (pontos 

amarelos) também era considerada leitura positiva. 

Tabela l: Valores obtidos por GIAJ-LEVRA ( 1991) na quantificação de bactérias 
anaeróbias celulolíticas pelo método do NMP de dez inóculos diferentes 

6BAITERSBY, N.S. ; STEWART, D.J.; SHARMA, AP. (J985) A simple most probable numbcr 
method for thc emunemtion of suJphate-rcducing bacteria in biocidc containing waters. Joumal c~f 
Applied Bnclerio/ogy, n58, p.425-429. 
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Amostras 

chorume 

solo 

fluído de rúmen proveniente de matadouro 

fluído de rúmen proveniente de digestor 

lodo de esgoto em digestão 

provenientes de DA F A tratando esgoto 

provenientes de DAF A tratando vinhaça 

amostras de lagoa de estabilização 

lagoa anaeróbia 

sedimento de represa 

Números obtidos (células/mL) 

7,5 x 1 o -4,3 x 1 o' 
4,3 X 105 -4,3 X !06 

2,) X 107 -4,3 X 107 

3,9 X 109
- 1,5 X 1010 

3 5 7 2, X 10 - 1,5 X 10 

1,0 X 105 -9,3 X 105 

4,3 X 105
- 9,3 X 106 

4,3 X 105
- 1,5 X 106 

9,3 X 105
- 4,3 X 106 

4,3 X 105
- 1,5 X 107 
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BARLAZ et ai. (1989a) ava liaram seis diferentes técnicas de preparo de 

amostras sólidas, triturando o resíduo sólido urbano para desprendimento dos 

microrganismos anaeróbios ela matéria sólida, o inóculo líquido resultante foi 

submetido à contagem pelo método do NMP para estimar o número de bactérias 

celulolíticas e hemicelulolíticas. Obti veram resultados das contagens entre 0,7 e 12,7 

x I 04 cel./g de ST, nas seis diferentes técnicas de preparo de amostra, indicando que 

todas foram efetivas no desprendimento de células do resíduo. Os autores optaram 

pela técnica mais simples quanto à manipulação e assumiram que a metodologia 

poderia ser utilizada em outros grupos microbianos. 

BARLAZ et ai. ( 1989b ), após terem definido a técnica de preparo da amostra 

sólida, estudaram em amostras de aterro sanitário simulado em escala de laboratório, 

as populações anaeróbias de celulolíticas, acetogênicas e metanogênicas e as 

características químicas (pH, produção de metano acumulada e composição de gases) 

da degradação do resíduo sólido. Realizaram contagem de celulolíticas, acetogênicas 

e metanogênicas acetoclásticas e hidrogenotrófícas e os resultados obtidos foram de 

2,4 - 5,9 (log de células/g de peso seco), de 2,0 - 7,6 (Jog de células/g de peso seco) 

e 2,2 - 8,7 (Iog de células/g de peso seco), respectivamente. Essas simulações de 
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aterro eram desmanteladas semanalmente para realizações de análises químicas e 

microbianas. 

VAZOLLER (1995b) avaliou um ecossistema microbiano de um biodigestor 

anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo operado à temperatura 56± I °C, com 

vinhaça e inoculado com lodo de esgoto e estmme bovino; realizou enriquecimentos 

do lodo granulado com os meios BCYT e ZINDER e fontes orgânicas, observou-os 

em microscopia comum, de contraste de fase e de fluorescência . Avaliou 

quantitativamente pelo método do NMP, grupos bacterianos anaeróbios tennófílos 

metanogênicos e não-metanogênicos, utilizando meio ZINDER e fontes de carbono 

especí fí cas; isolou e caracterizou culturas metanogênicas e não-metanogênicas; 

realizou ensaios cinéticos determinando a velocidade de crescimento e tempos de 

geração das culturas de bactérias isoladas. O número de bactérias não metanogênicas 

e metanogênicas, nas distintas fontes de carbono foram respectivamente, em meio 

contendo glicerol de 106 
- 108 células/mL e 106

- 107 células/mL; em lactato de 

sódio de I 09 células/mL nos dois gmpos; em succinato de sódio de 103 células/mL 

em ambos os grupos; e em acetato de sódio de 109 células/mL e de 107 
- lOs 

células/mL. 

O NMP foi utilizado no trabalho de GOMES ( 1995) para quantificar bactérias 

anaeróbias celulolíticas do chorume provenientes de resíduos sólidos urbanos a céu 

aberto, obtendo resultados na faixa de 2,3 x l 04 células/m L (cerca de l 05 bactérias/g 

de ST), e estiveram de acordo com os encontrados na literatura, como os de 

BARLAZ et ai. ( 1 989a) que obtiveram 104 bactérias/g Resíduo Seco. 

SAKAMOTO ( 1996) estudou o comportamento do consórcio microbiano 

existente em um lodo granulado anaeróbio metanogênico, submetido a crescente 

adições de sulfato, e propôs uma leitura para a contagem de bactérias redutoras do 

íon sulfato pelo método do NMP, com fitas de papel filtro e placas de microtitulação 

detectando o sulfeto pela presença de uma coloração marrom escura. Os resultados 

obtidos nas contagens pelo NMP foram de 4,36 a 12, 18 (log de células/mL) para as 
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bactérias redutoras de sulfato (BRS) e de 6,08 a 7,97 (log de células/mL) para as 

metanogênicas. 

GROTENHUIS et ai. ( 1991) estudaram a composição bacteriológica e a 

ultra-estrutura do lodo granulado metanogênico mesófi lo de um reator de fluxo 

ascendente e manta de lodo (UASB) tratando resíduo de indústria de açúcar. 

Observou, aplicando o NMP com meio de cultura contendo propionato como fonte 

de carbono, que as espécies hidrogenotróficas e acetoclásticas mais abundantes 

foramMetlmnobrevibacter arboriphilicus e Metlmnothrix soehgenii. 

A realização de um estudo comparativo por PASSIG ( 1997), sobre a 

degradação de compostos orgânicos em biofilmes formados em meio de sup011e e 

grânulos desenvolvidos em um filtro biológico, e empregando o NMP para a 

contagem de bactérias presentes revelou que, após 30 dias de inoculação, os grânulos 

e flocos formados no interior do reator foram mais ativos que o biofilme aderido no 

material suporte e a média de va lores obtidos foram, respectivamente, de 7,5± 1,3 e 

6, I 0± 1,4 Log(NMP/mL). 

3.4 Biotratamento anae•·óbio de resíduos sólidos domésticos - ênfase ao aterro 

sanitário 

Segundo VIEIRA (l984f apud VILLAS BÔAS ( 1990), no aterro sanitário 

ocoiTe a decomposição da matéria orgânica por microrganismos pouco conhecidos, 

que produzem metano e outros gases, processo denominado de digestão anaeróbia, 

sendo similares aos do ambiente natural, como sedimentos de rios, lagos e oceanos, 

pântanos, solos e trato digestivo de ruminantes. 

7 VJETRA, S.M.M.(l984). Tratamento de esgotos por digestores anaeróbios de fluxo ascendente. 
Revista DAE, 44 :322-328. 
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Em 1985, POHLAND & HARPERs, apud VILLAS BÔAS (Op. cit.), 

propuseram um modelo de decomposição anaeróbia, em fases para um aterro 

sanitário, a partir de um estudo realizado em escala piloto de aterro sanitário 

acelerado pela recirculação do percolado, obtido na segunda fase. 

Fase I- Fase lag ou de ajustamento inicial, em que o resíduo é colocado e o aterro é 

fechado; 

Fase l1 - Transição, em que a umidade excede a capacidade de campo no sistema, 

ocorrendo a formação de percolado com concomitante diminuição do oxigênio, 

seguindo-se o desaparecimento dos microrganismos aeróbios e o surg imento dos 

anaeróbios, e pmianto, ocorrência de metabolismos com outros aceptores de elétrons 

como nitrato e sulfato, geração de dióxido de carbono, presença de ácidos orgânicos 

voláteis no percolado, e estabelecimento de um ambiente redutor; 

Fase Ill - Formação de ácidos, no qual predominam os ácidos orgânicos voláteis 

resultantes da hidról i se e fermentação contínua dos constituintes do resíduo e 

percolado, verificando-se a diminuição do pH, mobilização e possível complexão dos 

metais, liberação de nitrogênio e fósforo, utilização desses nutrientes para o 

crescimento da biomassa, detecção de hidrogênio cuja presença pode afetar a 

natureza e os tipos dos produtos intermediários formados no sistema; 

Fase IV- Fermentação a metano, em que os produtos intermediários são convertidos 

a metano, o pH está próximo ao neutro, o potencial de oxi-redução apresenta valores 

muito negativos, os nutrientes continuam a ser consumidos e a complexão e 

precipitação de metais mantém-se, o conteúdo de matéria orgânica diminui com 

respectivo aumento da produção de gás; 

8 POrli-AND, J.G.; HARPER, S. R. (1 985) Criticai rcvicws and sununary o f le<~chate and gas productiou from 
laudfills. AI Janta, Georgia Institute ofTeclutology, School o f Ci\'il Engi.neering, 16Sp. 



.I 

23 

Fase V - maturação final, em que verifica-se a estabilização dos constituintes 

orgânicos disponíveis no resíduo sólido e percolado pela atividade biológica, 

limitação de nutrientes, valores não mensuráveis de produção de gás, reaparecimento 

lento de substâncias oxidadas e de oxigênio, com consequente aumento do potencial 

de oxi-redução, bioconversão lenta da matéria orgânica, com provável produção de 

ácidos húmicos capazes de se ligarem a metais pesados. 

Um outro trabalho de pesquisa realizado por ROBINSON (1986) apresentou 

o aterro sanitário como um projeto de confinamento de resíduos sólidos, em que são 

lentamente degradados por microrganismos até a estabilização completa de 

compostos orgânicos. O autor propôs três fases distintas de decomposição dentro do 

aterro, sendo a primeira fase aeróbia, em que os resíduos sólidos sotJ·em a reação 

rapidamente com o oxigênio e formam dióxido de carbono e água, acompanhado do 

aumento da temperatura e crescimento dos microrganismos. Nessa fase, pat1e do 

dióxido de carbono pode se dissolver na água e formar ácidos fracos que atuam sobre 

minerais. A equação 1 mostra, simplificaclamente a decomposição aeróbia: 

Após o consumo do oxigênio, seguem-se dois estágios de decomposição 

anaeróbia, em que moléculas orgânicas complexas são quebradas em moléculas 

simples como hidrogênio, amônia, dióxido de carbono e ácidos inorgânicos. A 

equação 2 exemplifica a decomposição da matéria orgânica a ácidos orgânicos, na 

ausência de oxigênio: 

Resíduos sólidos complexos são degradados, inicialmente, por 

microrganismos aeróbios e anaeróbios facultativos, seguidos dos anaeróbios estritos. 

No terceiro estágio, os microrganismos metanogênicos formam metano a partir de 

dióxido de carbono, hidrogênio, bem como de ácido acético. A produção de metano a 

partir do ácido acético pode ser demonstrada na equação 3: 
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O metano produzido pelas células metanogênicas pode ficar acumulado no 

sistema, e bactérias aeróbias metilótrofas podem utilizar parte do metano produzido, 

porém, a maior parte é dissipada para a atmosfera. Segundo MADIGAN et ai. 

( 1997), a quantidade estimada dissipada de metano, proveniente de aterro sanitário, 

para a atmosfera é de 5x1012
- 70x1012g/ano. 

3. 4.1 Aspectos termodiuâmico~ da biodigesttio auaeróbia 

Nos reatores anaeróbios ocorre uma série de reações químicas, nas quais os 

microrganismos degradam moléculas e os seus produtos serão utilizados por outros 

grupos. Para a ocorrência natural dessas reações é necessário que alguns fatores 

sejam favoráveis, como por exemplo a pressão parcial de hidrogênio, e o 

encadeamento de reações favoreça o processo global. 

As reações termodinâmicas em reatores anaeróbios serão aqui analisadas 

através da variação de energia livre padrão, ou seja, considerando-se o pH 7,0 e 1 

atm. A Tabela 2 ilustra a variação de energia livre padrão de algumas reações 

importantes no processo de biodigestão anaeróbia. 

A Tabela 2 mostra que as reações acetogênicas são desfavoráveis em 

condições padrões. No entanto, para a formação de metano as reações são favoráveis, 

as archeas metanogênicas necessitam de acetato, favorecendo a ocorrência das 

reações anteriores e que o equilíbrio das reações acetogênicas seja deslocado para a 

direita, através da remoção de hidrogênio do meio por bactérias consumidoras de 

hidrogênio (ZEIKUS et ai., 1975 apud SPEECE, 1983; ZEHNDER, 1988; FORESTI, 

1994). 
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Tabela 2: Variação de energia livre padrão de algumas reações importantes no 
processo de biodigestão anaeróbia. 

Equação 

Acetogênicas produtoras de H2 

CH3CHzOH + HzO ~ CH3COO . + H+ + 2Hz 

CH3CH2COO . + 3 HzO ~ CH3COO . + W + 3Hz + HC03. 

CH3CH2CHzCOO . + 2 H20 ~ 2CH3COO . + W + 2Hz 

Metanogênica utilizadora de H2 

4Hz + HC03. 

4H2 + COz 

~ CH.t + 3 H20 

~CfL + 2 Hz0 

Metanogênica acetoclástica 

4HCoo· + 4H .. 

4CH3COH 

~ CH-1 + 3 COz + 2 HzO 

~ 3CH.t + COz + 2 HzO 

FONTE: Modificado de ZEHNDER (1988) 

.6G0
' (kJ/reação) 

+ 9,6 

+ 76,1 

+ 48,1 

+53 

- 135,6 

- J 30,4 

- 11 9,5 

- 103 

O efeito da pressão parcial de hidrogênio na variação de energia livre padrão 

pode favorecer a ocorrência de algumas reações desfavoráveis, tais como, a oxidação 

de ácido butírico torna-se favorável à pressão parcial de hidrogênio menor ou igual a 

l0"3atm.; a formação de acetato a pat1ir de ácido propiônico torna-se 

tennodinamicamente favorável à pressão parcia l de hidrogênio menor que 10·4atm.; à 

pressão parcial de hidrogênio próxima de J atm., as reações de oxidação de etanol e 

lactato são inibidas; a respiração metanogênica do bicarbonato é rnais fàvorável que 

a metanogênese a pat1ir de acetato à pressão parcial de hidrogênio acima de I 0-4atm. 

(FORESTJ, 1994). De acordo com SPEECE ( 1983) a ação das metanogênicas 

utilizadoras de hidrogênio mantém a pressão parcial de hidrogênio extremamente 

baixas, propiciando que ácidos voláteis de cadeia longa como o propiônico e o 

butírico não fiquem acumulados no sistema. Este processo ocorre eficientemente em 

direção à produção de metano. Este fenômeno denominado transferência de 

hidrogênio interespécies é extremamente importante para a biotecnologia anaeróbia. 

A Figura 2 mostra a relação da variação de energia livre padrão com a pressão 

parcial ele hidrogênio. 
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Figura 2: Representação gráfica das relação da pressão parcial de hidrogênio e ~G0' 

com as respirações acetogênicas e inorgânicas.(l) ácido propiônico a acetato;(2) 

ácido butírico a acetato;(3) etano! a acetato; ( 4) ácido tático a acetato; (5) respiração 

acetogênica de bicarbonato; (6) respiração metanogênica de bicarbonato; (7) 

respiração de sulfeto a sulfato; (8) respiração de sulfito a sulfeto; (9) metanogênese 

do acetato; ( 1 O) oxidação de acetato pelas BRS. As concentrações são: acetato 

25mM; ácidos propiônico, butírico, tático e etano! 1 OmM; sulfato e sulfeto 5mM; 

bicarbonato 20mM; metano 0,7 atm. (FONTE: 1/ARPER & POHLAND, 1986 npud FORES11, 

199-1) 

3.4.2 Fatores ambientais importantes no processo de biodigestrio anaeróbia 

De acordo com RHYNER et ai. ( 1995), o tratamento biológico de resíduos 

sólidos é realizado através de processos nos quais pariicipam microrganismos que 

degradam ou modificam a matéria orgânica de forma controlada. Esses 

microrganismos são sensíveis às mudanças nas condições ambientais, tais como, 

temperatura, pH, concentração de oxigênio, presença de compostos tóxicos. 
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Com relação aos fatores ambientais determinantes no processo de biodigestão 

anaeróbia, os mais impo11antes são temperatura, valores de pH, potencial de oxi

redução e substrato. DIAZ et ai. ( 1993) descrevem esses fatores essenciais na 

manutenção do processo de biodigestão anaeróbia. A temperatura influencia 

diretamente a taxa de digestão, manifestada na produção de gás e conversão de 

ácidos voláteis. Com o aumento da temperatura de 38 a 42°C ocone um aumento da 

produção de gás e volatilização da matéria orgânica. Acima destes valores, até 45°C 

ocone gradualmente, um declínio da produção de gás, sendo interrompido até a 

ocoiTência de uma possível adaptação alcançado valores acima de 50°C. P011anto, a 

cultura pode ser adaptada, de termotolerante torna-se termofilica. Para que isso 

ocorra há a necessidade de existir culturas que tenham esta capacidade. 

As metanogênicas são mais sensíveis às alterações ambientais (pH, 

temperatura e presença de compostos tóxicos) do que as hidrolíticas e acetogênicas. 

A tolerância de valores de pH para as metanogênicas encontra-se na faixa de 6,5 a 

7,5 , já para os outros grupos está entre 4,5 a 7 ,5. As metanogênicas são sensíveis à 

exposição ao oxigênio, inibindo o seu crescimento, (BRUNIMELER,l993; DIAZ et 

ai., 1993). 

Em análises realizadas por BRUMMELER (1993), utilizando bicarbonato de 

sódio (NaHC03) para controle de pH em reatores anaeróbios com sistemas "Dry 

digestion" tratando a fração orgânica de resíduos sólidos municipais, os melhores 

resultados que obteve foi com a ad ição de 0,06Kg NaHC0 3/Kg de ST. Em 

experimentos realizados analisando diferentes temperaturas ( l4-20°C; 3 5-40°C; 

55°C), os melhores resultados de produção de metano foram a 40°C, concluiu que a 

produção de metano é mais afetada pela temperatura do que pela formação de ácidos. 

3.5 Aspectos da microbiologia da biodigestão anaeróbia de resíduos sólidos 

Numa revisão feita por BARLAZ et ai. ( 1990), os estudos iniciais sobre 

microbiologia de aterro sanitário foram direcionados para a contagem de bactérias 
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fecais e patogênicas, avaliando-se os problemas relacionados ao resíduo e ao 

chomme produzido no aterro. Contagem de fhngos, de bactérias anaeróbias 

heterotróficas, de celulolíticas, proteolíticas, redutoras de sulfato, atividade 

metanogênica, medida da atividade enzimática, estudos da população metanogênica 

utilizadora de hidrogênio e dióxido de carbono e de acetato foram realizados 

posterionnente. 

De acordo com P ALMISANO & BARLAZ ( 1996), a composição do resíduo 

é muito heterogênea, podendo variar com o clima, sazonalmente, fatores sócio

econômicos e com o tipo de disposição dos resíduos. Sendo que, esta 

heterogeneidade na composição cria dificuldades para a obtenção de amostras 

representativas. Além disso, cada amostra de resíduo constitui uma ampla faixa de 

moléculas orgânicas, e isso influencia na composição microbiana, em outras 

palavras, causa o aparecimento de uma variedade de espécies nos gmpos 

microbianos anaeróbios encontrados nos resíduos sólidos. RHYNER et ai. ( 1995) 

comentaram que alguns compostos contendo nitrogênio e enxofre são encontrados 

em muitos resíduos, sendo convertidos à amônia e sulfato na degradação anaeróbia 

por gmpos microbianos peculiares, como no último caso, bactérias fotossintetizantes 

anaeróbias descritas por V ARESCHE (1997). 

As comunidades microbiológicas em aterros e biodigestores anaeróbios 

incluem bactérias hidrolíticas e fermentativas, acetogênicas e redutoras de sulfato; 

arqueas metanogênicas; protozoários (PALMTSANO & BARLAZ, Op.cit.). Os 

fungos e bactérias aeróbias podem ser encontrados na etapa inicial, principalmente 

na degradação de material celulósico (V AZOLLER, 1995). De acordo com 

MADIGAN (1 997), também podem ser evidenciados determinados protozoários. 

FfNLA Y & FENCHEL ( 199 1) comentaram a existência de protozoários associados a 

organismos produtores de metano em aterros sanitários e discutiram sobre a 

necessidade de evidenciar a importância desses organismos no processo biológico 

que ocorre nesses ecossistemas artificiai s. 
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Geralmente, os fungos requerem substratos orgânicos como fonte de energia, 

encontrando-se espécies capazes de degradar moléculas complexas como as de 

lignocelulose, o maior componente da madeira e de resíduos de papel. Geralmente, 

são de grande impor1ância na degradação de resíduos sólidos, mas não possuem o 

mesmo significado para o tratamento de águas residuárias, RHYNER et ai. ( 1995). 

O processo biológico anaeróbio envolve várias etapas na decomposição de 

complexos orgânicos e lignocelulósicos a metano e dióxido de carbono, como mostra 

a Figura 3. Vários grupos de microrganismos estão envolvidos nessas reações de 

despolimerização, acidogênese fermentativa, acetogênese, homoacetogênese e 

metanogênese (ZINDER, 1993)9 apud PALMTSANO & BARLAZ, 1996. Para uma 

fermentação balanceada há necessidade de um consórcio microbiano para que haja a 

oxidação de substratos e remoção de ácidos inibidores, de elétrons e de hidrogênio 

para a formação de metano. 

A pnmerra etapa da digestão anaeróbia de resíduos sólidos urbanos é 

fundamental, a despolimerização de macromoléculas em moléculas menores. Na 

literatura, esta etapa é denominada hidrólise, mas de acordo com DIAZ et ai. (1993) 

e PALMISANO & BARLAZ (1996) é uma etapa ela despolimerização, sendo 

caracterizada pela produção de enzimas extracelulares pelos microrganismos. Os 

substratos convertidos são assimilados e metabolizados pelas células microbianas 

após a ação enzimática. Bactérias hidrolíticas são responsáveis pela 

despolimerização destes polímeros orgânicos e fermentação a ácidos orgânicos, 

álcoois e substratos metanogênicos. Em biocligestores anaeróbios contendo resíduos 

sólidos urbanos somente 50% da matéria orgânica, medida em sólidos voláteis, são 

despolimerizadas. Essa é uma etapa lenta e muitas vezes, limitante do processo . 

9ZINDER, S.H. (1993). Physiological ccolom• methanogens, in J.G. Fcrry (Ed.) , Mcthanogencsis: 
Ecology, Physiolog-y, Biochemistry, and Genetics. Chapman and Hall, New York, pp. 128-206 
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Figura 3: Principais reações na decomposição de polímeros complexos no processo 
biológico anaeróbio (Fonte: adaptado de P ALMISANO & BARLAZ, 1996) 
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Em experimentos de laboratório, BARLAZ et ai. (1989b) descreveram o 

processo biológico num aterro sanitário em escala piloto, com reciclo de percolado, 

em quatro fases, não muito distintas de POHLAND & HARPER10
, apud Vll,LAS 

BÔAS (Op. cit.): - aeróbia; - anaeróbia ácida; - produção de metano acelerada; -

produção de metano desacelerada. Na fase aeróbia, o oxigênio e o nitrato foram 

consumidos e os açúcares oxidados a dióxido de carbono e água. Na fase anaeróbia 

ácida, somente atividade anaeróbia foi observada, na qual verificou-se o acúmulo de 

ácidos carboxílicos devido à oxidação de uma parte dos açúcares presentes na fase 

aeróbia, e diminuição do pH de 7,5 para a faixa de 5, 7 a 6,2. A hidrólise de celulose e 

hemicelulose não foi muito efetiva nesta fase, mas constatou-se uma alta 

concentração de dióxido de carbono. Na fase 3, denominada de produção acelerada 

de metano verificou-se um aumento considerável na produção desse gás, atingindo a 

10 POHLAND, .I.G. ; HARPER, S. R. ( 1985) Criticai rcviews and SlllllllWf)' o f lcachllle nnd gns produclion from 
laudlills. Allanla, Georgia l11Siilule ofTcchnology, School o f Civil Enginccring, 165p. 
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maior taxa de sua produção. Observou-se também um decréscimo da concentração 

de ácido carboxílico e um aumento do valor do pH de 6,2 para 7,9, com 

concomitante evolução no número da população de bactérias acetogênicas e 

metanogênicas, estas últimas responsáveis pelo grande consumo de acetato e 

hidrogênio. Na fase 4, produção desacelerada de metano, ocorreu a diminuição da 

produção de metano e o pH atingiu valores acima de 8,0. Verificou-se a quantidade 

máxima de sólidos decompostos. 

No Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC-USP têm sido 

desenvolvidos estudos nas áreas fundamentais e de tecnologia de aterros sanitários e 

de biorreatores anaeróbios como solução para os resíduos sólidos urbanos. Podendo 

ser citados os trabalhos de VILLAS-BÔAS (1990), GIAJ-LEVRA (1991), BADRA 

(1993), GOMES (1995), CATELLI (1996), LETTE (1997), e BALDOCHT (1997). 

BALDOCI-ll ( 1997) estudou o perco lado proveniente da digestão anaeróbia da 

fração orgânica de resíduos sólidos urbanos, avaliando qualitativamente e 

quantitativamente os ácidos voláteis e solventes orgânicos em reatores com e sem 

inoculação e também avaliou a eficiência da digestão anaeróbia. Foram construídos 

dois biorreatores de 236L, sendo que em um deles foi adicionado água para se obter 

a umidade de saturação e no outro foi acrescido percolado proveniente de aterro 

sanitário com idade de oito anos, em fase metanogênica e foi neutralizado para 

garantir condições ambientais e aumentar a atividade bacteriana. Realizou ensaios 

biológicos em reatores menores de 3SOmL e de lOOOmL para avaliar o potencial de 

biodegradabilidade. Em fracos semelhantes conduziu ensaios de enriquecimento 

utilizando diferentes fontes de carbono e determinou a atividade metanogênica das 

amostras. Foram examinadas as morfologias celulares, sendo os principais tipos 

morfológicos encontrados no biorreator inoculado semelhantes ao gênero 

Met/wnosarcina sp e bacilos não fluorescentes. Nos biorreatores inoculados 

verificaram-se maiores atividades metanogênicas para os ácido acético e butírico. No 

biorreator não inoculado as maiores atividades metanogênicas foram na presença dos 

álcoois butano! e metano!. A matéria orgânica presente no biorreator inoculado 
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obteve uma redução de 75,6% da DQO e no biorreator não inoculado foi de somente 

38%. 

3. 5.1 Bactérias celulolíticas e arqueas metmwgêuicas em sistemas de tratamento 

anaeróbio de resíduos sólidos 

A conversão da matéria orgânica complexa como, por exemplo, a celulose a 

metano e dióxido de carbono acontece pela interação entre culturas microbianas. A 

formação de metano ocorre a partir da degradação de moléculas complexas, nos 

quais vários tipos de microrganismos participam do processo, os intermediários 

metabólicos de um gmpo microbiano podem servir de substrato a outros gmpos, 

caracterizando uma relação denominada sintrófica (FENCHEL & FINLA Y, 1995; 

SCIDNK, 1997). A Tabela 3 contém alguns exemplos de microrganismos anaeróbios 

presentes em resíduos sólidos, lodo de esgoto, rúmen e ambiente natural, os 

substratos preferenciais utilizados e os tipos morfológicos característicos dos gmpos 

apresentados (BERGEY'S, 1989). As arqueas metanogênicas apresentadas na Tabela 

3, identificadas com a utilização de sondas genéticas, foram isoladas por RASKIN et 

ai. (1 994) 11 apud PALMTSANO & BARLAZ( 1996), em di gestores contendo resíduo 

sólido urbano ou lodo de esgoto, e os tipos morfológicos estão de acordo com o 

Manual BERGEY'S (1989). 

Os microrganismos celulolíticos são de grande importância em alguns 

processos industriais de fermentação, bem como em digestores anaeróbios nas 

relações sintróficas com as metanogênicas na conversão de material lignocelulósicos 

em biogás. Ocupam uma variedade de habitats, alguns vivem livres no ambiente 

conve1tendo materiais celulósicos, outros vivem associados a animais celulolíticos, 

no intestino de cupins e de ruminantes BA YER et ai. ( 1996). 

11 RASKIN, L. ; POULSE,L.K. ;NOGUERA, D.R.; RlTMANN,B.E. ; STAHL,D.A.(1994) 
Quanlilicalion of methanogcn.ic groups in anacrobic biological rcctors by oligonuclcotide probc 
hybridization. Appi.Enl'ir.Microbiol. 60:1241-1248. 
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A celulose representa a maior fonte renovável de matéria orgânica do planeta, 

é um polímero de glicose muito estável. A adesão de bactérias celulolíticas à fibras 

de celulose é o primeiro acontecimento do processo de degradação. Há uma estmtura 

na superficie da célula, o celulossoma, composta por complexos protéicos e consiste 

em diferentes subunidades enzimáticas, com um potencial catalítico para uma 

eficiente solubilização de componentes celulósicos recalcitrantes (BA YER et ai., 

1996). A hidrólise da celulose é uma etapa limitante do processo (SHARMA & 

HOBSON, 1985)12 apud CAlLLIEZ ( 1993). 

A capacidade de degradação da celulose é característica de um ampla 

diversidade de fungos e bactérias aeróbios, anaeróbios facultativos e estritamente 

anaeróbios. Muitas bactérias anaeróbias celulolíticas têm sido descritas por vários 

autores em diferentes ambientes, tais como no intestino humano, rúmen bovino, solo, 

sedimento marinho, sedimento de rios e lagos e em decomposição vegetal (KHAN & 

PATEL, 1988; CAILLIEZ et ai., 1993; FELIX & LJUNGDAHL, 1993; BÉGUIN & 

AUBERT, 1994; GONIES, 1995; BA YER et ai., 1996). 

12 (SHARMA, V.K. ; HOBSON, P.N. ( 1985). lsolntion aud cellulol)1ic nctivities o f bacteria from a 
cattle wnste anacrobic digester and the propcrties of some Clostridiwn species. Agric. ll'nstes, 14: 
173-196. 



Tabela 3: Microrganismos anaeróbios celulolíticos e metanogênicos presentes na biodegradação de resíduos sólidos e ambientes diversos 

Microrganismos celulolíticos Habitat Morfologia 

Fibrobacter Rúmen Bacilos 

Bacteroides Rúmen Bacilos retos e curvos 

Acetivibrio Lodo de esgoto Bacilos retos a curvos, simples, pares ou cadeias 

Butyrivibrio Rúmen e fezes humanas Bacilos curvos simples ou em cadeia 

Ruminococcus Rúmen Cocos, diplococos e em cadeia 

Clostridium Rúmen Bacilos formadores de esporos 

Microrganismos metanogênicos Substrato 

Methanobacterium H2l'C02 ou formiato Bacilos curtos, longos, cUIVos e retos e filamentosos (fluorescentes) 

Methanobrevi bacter H2/C02 ou formiato Bacilos curtos (fluorescentes) 

Methanosphaera H2 e metanol Cocos (fluorescentes) 

Methanococcus H2/C02 ou formiato, Cocos irregulares (fluorescentes) 
metanol, acetato, 
metilaminas, piruvato + co2 

Methanosaeta *(RSU) acetato Bacilos formadores de filamentos longos, fechados em bainha 

Methanosarcinaceae *(RSU) 
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Methanosarcina *(RSU) H2/C02, metano!, acetato, Cocos agrupados (sarcinas fluorescentes) 
metilaminas 

Methanospiri l/um H2/C02 ou formiato Bacilos curvos e filamentos ondulantes (fluorescentes) 

Methanogenium *(RSU) Hz/C02 ou formiato Cocos irregulares, simples ou aos pares (fluorescentes) 

Methanococcales *(RSU) H2/C02 ou formiato Cocos irregulares (fluorescentes) 

Methanobacteriales *(RSU) H2/C02 ou formiato, H2/C02 Bacilos curtos, em forma de lança, cocos e filamentos 
e formiato (fluorescentes) 

Methanomicrobium H2/COz ou formiato Bacilos móveis, curtos, curvos ou retos (fluorescentes) 
> FONTE. Modificada de MARTY(1984) apudBALDOCID (1997). deMADIGAN (1997) e de ZEHNDER (1988).*FONTE. RASKIN (1994) apud 

PALMJSANO & BARLAZ(1996) *em digcstores com RSU c as sondas utilizadas: Manual BERGEY'S (1989). 

13 MAR TY. B. ( 1984). Microbio1ogy of anaerobic digestion. In: Anaerobic digestion o f the sewage. sludge ando r gani c agricutural waste. Edites by Bruce A.M., 
Kouzcli-Katsi.ri. A. cwman. P.J. w 
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4.MA TERJAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento deste capítulo realizar-se-á em etapas, com uma 

introdução sumária e uma descrição pormenorizada de cada uma das etapas deste 

trabalho de pesquisa. 

Previamente à obtenção das amostras de resíduos sólidos a serem utilizadas 

na montagem dos biorreatores do presente estudo, acompanhou-se a caracterização 

dos resíduos sólidos urbanos domiciliares (RSUD) de São Carlos (Estado de São 

Paulo), coletados em determinadas áreas do município. Esse levantamento foi feito 

pelo Grupo de Pesquisadores sobre resíduos sólidos, do Depar1amento de Hidráulica 

e Saneamento da EESC-USP, com a finalidade de caracterizar a matéria prima para a 

preparação de um resíduo sólido urbano domiciliar padrão (RSUDp), empregado em 

diferentes experimentos pelo referido grupo (PINTO, 1998). 

Os experimentos realizados nessa Disseriação de Mestrado compreenderam: 

Preparação do RSUDp 

Montagem e operação de três biorreatores (fase 1) de volume igual a 2,0L, 

para o tratamento anaeróbio de RSUDp, inoculados com lodo granulado 

anaeróbio em digestão, proveniente de um biorreator UASB (reator anaeróbio 

de fluxo ascendente e manta de lodo) operado para o tratamento de águas 

residuárias de indústria de papel e celulose (CALLADO, 1998)14 

Realização de testes para avaliação de três métodos (ultra-som, agitação 

mecânica e manual, agitação mecânica por liquidificador) que indicassem o 

11 CALLADO, N.H. (1998). (USP Escola de Engenharia de Silo Carlos. Departamento de Hidráulica e 
Saneamento- Laboratório de Processos Anaeróbios) I Trabalho de Doutorado em andamento. 
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tratamento mais adequado de amostras de RSUDp em digestão, retiradas dos 

biorreatores anaeróbios, a serem submetidas a análise estimativa do Número 

Mais Provável (NMP) de bactérias celulolíticas e de células procarióticas do 

gmpo metanogênico; 

Montagem e operação de dois biorreatores (fase JI) de volume igual a 2,0L, 

para o tratamento anaeróbio de RSUDp, inoculados com percolado oriundo 

de um biorreator de volume igual a 236L, operado em batelada para a 

estabilização de resíduos sólidos eminentemente doméstico (BALDOCHI, 

1997). Os biorreatores foram reinoculados com lodo granulado proveniente 

de um biorreator tratando esgoto sanitário inoculado com lodo granulado de 

UASB operado para o tratamento de águas residuárias de indústria de 

alimentos (TORRES, 1998)15 e percolado (BALDOCID, 1997); 

Realização de contagens pelo método estimativo do NM.P de bactérias 

celulolíticas em um dos biorreatores (biorreator I); 

Realização de contagens pelo método estimativo do NMP de bactérias 

acetogênicas e de células procarióticas do grupo metanogênico em um dos 

biorreatores (biorreator li). 

A Tabela 4 relaciona as fases I e li, e indica os ensaios realizados em cada fase. 

Tabela 4:Fases I e JT e ensaios reali zados. 

FASES ENSAIOS 
Fase I o Preparo do resíduo sólido urbano domiciliar padrão(RSUDp) 

o Preparo e operação dos biorreatores da fase I 
o Procedimentos para determinação de metodologia para tratamento 

de amostras de RSUDp utilizando-se o método de contagem do 
NNIP 

Fase II o Inoculação e reinoculação dos bion·eatores da fase II 
o Operação dos biorreatores 
o Análises quantitativas de gmpos microbianos nos biorreatores I e II 

17 TORRES, P. T. ( 1998). (USP Escola de Engenharia de S:1o Carlos. Departamento de Hidrá ulica e 
Sancam\!nto - Laboratório de Processos Anaeróbios) I Trabalho de Doutorado em andamento. 
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4.1 Preparo do Resíduo Sólido Urbano Domiciliar Padrão da fase I 

4.1.1 Composiçfio do RSUDp 

PINTO ( 1998) estabeleceu os critérios para a definição da composição t1sica 

do RSUDp, após análise dos resíduos previamente coletados e estudados em áreas do 

município de São Carlos. A composição do RSUDp está relacionada na Tabela 5. 

Esse resíduo foi utilizado nos ensaios com os biorreatores para obtenção das 

amostras de resíduos sólidos a serem estudadas por método quantitativo do NMP. 

Tabela 5: Composição do Resíduo Sólido Urbano Domiciliar Padrão 

COMPOSJÇÃO 
Casca/bagaço Laranja 
Casca Banana 
Pedaços Tomate 
Casca Melancia 
Casca Batata crua 
Casca/pedaços Cebola 
Casca Abobrinha crua 
Casca/pedaços Mandioca crua 
Casca/pedaços Batata cozida 
Pedaços Mandioca cozida 
Alface 
Repolho 
Couve-flor 
Pão 
Pele/pedaços frango cru 
Pedaços carne boi crua 
Café 
Folhas Secas 
Folhas Verdes 
Queijo 
Arroz 
Feijão 
Macarrão 
Osso de Frango 
Papel úmido 
Casca de ovo 
Fonte: adaptado de PINTO ( 1998) 

% dos componentes do RSUDp 
17,85 
3,80 
4,55 
3,80 
5,50 
2,36 
1,57 
1,57 
1,35 
2,71 
3,85 
1,92 
1,45 
2,92 
1,27 
0,80 
3,50 
9,18 
1,62 
0,38 
11 ,19 
4,70 
2,19 
1,79 
5,04 
3, 16 
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4.1.2 Coleta e preparllção do Resíduo Sólido Urbano Domiciliar padnio (RSUDp) 

O RSUDp foi obtido diretamente das residências e armazenado sob 

refrigeração até o momento de sua utilização. Resíduos de varrição (folhas verdes e 

secas) foram coletados na rua e também diretamente de árvores, mantendo-se um 

padrão do tipo de folhagem. Para a manipulação do RSUDp empregaram-se pinças, 

facas, espátulas, cadinho, tábuas apoio (cozinha), bacias e baldes plásticos e papel 

toalha . A pesagem do material foi feita em balanças analíticas de precisão. Os 

resíduos secos e úmidos foram pesados separadamente, e em quantidade excedente a 

necessária, pois durante o processo de trituração dos mesmos são perdidas 

quantidades de resíduos da ordem de 20%. 

A trituração foi o procedimento empregado para reduzir o tamanho das 

partículas de RSUDp, a fim de facilitar o processo biológico anaeróbio. O aparelho 

triturador (marca JF Máquinas Agrícolas, modelo JF2) foi um desintegrador/picador, 

com rotação de 4.500 rpm e peneiras adequadas para elementos secos e úmidos. O 

resíduo foi colocado aos poucos no triturador, primeiramente os elementos úmidos e 

depois os secos. O resíduo triturado foi recolhido em balde recoberto com saco 

plástico a fim de diminuir a perda dos componentes. A homogeneização do resíduo 

foi feita manualmente, utilizando-se luvas cirúrgicas, num recipiente plástico. 

Amostras foram recolhidas para determinação elo conteúdo de sólidos totai s e totais 

voláteis. 

4.2 Prepamção, operação e monitoramento dos biorreatores da fase 1 

Os biorreatores ela fase 1 foram operados para fomecer as amostras para os 

testes de tratamento das amostras de resíduos sólidos para contagens (item 4.3). Os 

frascos reatores foram de 2,0L (marca Duran Schott), montados em triplicata e 

operados em sistema descontínuo de alimentação com 500g de RSUDp e 500n1L de 

lodo granulado anaeróbio (CALLADO, 1 998) em digestão (suspenso em meio de 

reação), proveniente de um reator UASB utilizado para o tratamento de águas 
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residuárias de indústria de papel e celulose. O lodo granulado anaeróbio foi 

empregado como inóculo. Os frascos reatores foram fechados com tampa de 

borracha e rosca plástica, sob condições anaeróbias promovidas pela introdução de 

gás nitrogênio I 00%. A incubação dos reatores foi estática, em câmara com 

temperatura controlada a 35±1 °C. 

A análise dos gases produzidos pela atividade bacteriana nos biorreatores foi 

feita utilizando-se uma seringa de lmL para a retirada de 0,5mL de gás do biorreator 

e em seguida injetando-se esta alíquota em cromatógrafo a gás da marca Gow-Mac 

Jnstrument CO, série 1 50, modelo 69-152; com coluna Poropak-Q (comprimento 

2,0m) e temperatura de 75°C, o gás ele arraste foi hidrogênio superseco e corrente 

l50mA (VAZOLLER, 1995; SAKAMOTO, 1996). A composição do biogás na 

atmosfera dos frascos de reação foi determinada, expressa em porcentagem. Valores 

de metano, em mmoles, foram medidos considerando-se uma curva de calibração 

encontrada no Anexo A, a variação de pressão foi considerada de acordo com a 

variação da CNTP (MANUAL DE CROMATOGAFIA, 1996)16
. 

O tamponamento do sistema foi feito após 30 dias, acrescendo-se ao meio 

0,06g de NaHC03 por quilo de STini<'iaJ (sólido total inicial) do resíduo, segundo 

BRUMMELER ( 1993 ). Os biorreatores eram abertos sob atmosfera de nitrogênio 

I 00% quando da adição do bicarbonato de sódio. 

4.3 Testes para avaliação do tratamento prévio mais adequado para avaliação 

quantitativa de células bacterianas das amostras de resíduos sólidos 

Para o estudo das amostras de resíduos sólidos houve a necessidade de 

desprender as células bacterianas das partículas inertes ou provocar a desagregação 

elas células aderidas entre si e às partículas de sólidos, buscando-se uma amostra 

mais homogênea para as diluições decimais seriadas. Três métodos foram testados, 

baseados na literatura (BARLAZ et ai., 1989a e b; VllLAS-BÔAS, 1990; MÜNCH 
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et ai., 1997 ~ JORAND et ai., 1995). Retirou-se amostra do biorreator 1 para o estudo 

da metodologia de BARLAZ et ai. (1989a e b), do biorreator 2 para o método de 

VILLAS-BÔAS ( 1990) e do biorreator 3 para o método do ultra-som, baseado em 

MÜNCH et ai., 1997~ JORAND et ai. ( 1995). 

4.3.1 !vlétodo adaptado de BARI..AZ et a/. (1989a, b) 

Uma amostra de 50g do biorreator 1, coletada após 65 dias de operação, e 

colocada em 250mL de solução tampão fosfato 23,7mM e pH 7,2, descrita na Tabela 

13, contida em fi·asco de 500mL (Duran Schott). A amostra tamponada foi então 

transferida para a jarra de um liquidificador (volume de ISOOmL), marca Amo

modelo LIR-H 300W, e submetida a agitação por 90 segundos sob atmosfera 

ambiente. O material foi então peneirado utilizando-se uma peneira plástica de malha 

fina (diâmetro lnun), com a ajuda das mãos cobertas por luvas, e colocado em um 

frasco de SOOmL (Duran Schott), sob atmosfera de nitrogênio (30%) e dióxido de 

carbono (70%), promovida através de um fluxo, durante 20 minutos. Nesse período, 

acrescentou- se 13, I rnL de solução redutora de sulfeto de sódio 5%, de acordo com 

a Tabela 11. Uma alíquota de lmL foi então processada segundo a técnica do NMP 

(SAKAMOTO, 1996). 

4.3.2 Método adaptado de VILLAS-BÔAS (1990) 

A um volume de 250mL de solução mineral para solubilização da amostra, 

descritas na Tabela 12, segundo VllLAS-BÔAS (J 990), foram acrescidas SOg de 

amostras do biorreator 2, coletadas após 60 dias de operação do reator. O frasco de 

500mL (Duran Schott) contendo um imã e 60g de pérolas ele vidro, foi colocado 

sobre uma placa magnética, a fim de promover agitação de 300qJm por 30 minutos. 

16 MANUAL DE CROMA TOGRAFlA ( 1996). La bom tório de Processos biológicos- Depto. De 
Hidráulica c Saneamento - EESC/USP - SP. 
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A atmosfera do fi·asco foi substituída após a homogeneização da amostra, através da 

introdução de um fluxo gasoso, por 20 minutos, de nitrogênio (30%) e dióxido de 

carbono (70%). 

O frasco foi então fechado com tampa de borracha e rosca plástica, e com o 

uso de seringa acrescentou-se ao homogeneizado 13, I mL de solução redutora de 

sulfeto de sódio 5%. Uma alíquota de 15mL foi então transferida para um frasco de 

antibiótico, previamente esterilizado, contendo 18g de pérolas de vidro sob atmosfera 

de nitrogênio (30%) e dióxido de carbono (70%). A amostra foi agitada manualmente 

por 30 minutos, em ângulo de 45° e, em seguida, lmL da amostra foi processado 

segundo a técnica do NMP (SAKANIOTO, 1996). 

4.3.3 Método do ultra-som adaptado de MÜNCH et a/. (1997) e JORANJ) et a/. 

(1995). 

Para a definição do melhor tempo de exposição do resíduo às ondas de ultra

som visando uma adequada liberação das células, sem que houvesse destruição das 

mesmas, foram feitos ensaios submetendo-se as amostras a diferentes tempos de 

exposição: l minuto, 3 , 5, I O e 15 minutos. Após a exposição nos tempos 

estipulados, as amostras foram observadas sob microscopia de contraste de fase em 

aumento de 1250 vezes. 

Feita a comparação das características das células expostas ao ultra-som nos 5 

diferentes tempos, detenninou-se o tempo de lO minutos como o mais adequado. As 

amostras foram colocadas em 250mL de solução tampão fosfato 23,7mM e pH 7,2, 

descrita na Tabela 13, contida em frasco Duran Schott de 500mL e mantidas em 

banho de gelo, pois a temperatura aumentava durante a exposição às ondas de ultra

som. 

Uma amostra de 50g coletada após 60 dias de operação do reator foi 

adicionada a 250mL de solução tampão fosfato, descrita na Tabela 13, contida em 

um frasco (Duran Schott) de 500nlL. A amostra foi colocada em um aparelho de 
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ultra-som (modelo/marca Thorton-T7) por lO minutos, em banho de gelo a 5°C e 

atmosfera de 100% nitrogênio. Ao término do tempo de exposição, a temperatura 

subiu para 9°C. A atmosfera foi substituída pela introdução no fi·asco, por 20 

minutos, da mistura gasosa de nitrogênio (30%) e dióxido de carbono (70%). O 

frasco foi fechado com tampa de borracha e rosca plástica, com o uso de uma seringa 

acrescentou-se ao homogeneizado 13, I mL de solução redutora de sulfeto de sódio 

5% e agitou-se manualmente por I minuto. Uma alíquota de lmL foi então 

processada segundo a técnica do NMP (SAKAMOTO, 1996). 

4.3.4 Avaliaçfio quantitativa dos grupos microbiauos celulolítico e metanogêuico 

para os testes de adequaçtio do método de tratamento prévio de amostras de 

resíduos sólitlo."i- !vlétodo do NMP. 

Para a enumeração elas populações de bactérias celulolíticas foram feitas 

cinco réplicas para o NMP de cada diluição de l0-1 a 10-7
, previamente realizadas em 

solução anaeróbia de diluição (Tabela 14), sob condição de anaerobiose estrita 

(GOl\tffiS, 1995), e inoculadas de acordo com o procedimento esquematizado na 

Figura 4, em meio de cultura ZTNDER (ZINDER & KOCH, 1984) descrito na Tabela 

7. Foram empregados frascos de antibiótico de 30mL, contendo como fonte de 

carbono 0,05g de celulose em pó em 8,7mL de meio ZINDER. Após a realização da 

troca ele atmosfera ele nitrogênio 100% para atmosfera ele nitrogênio 70% e ele 

dióxido de carbono 30% (MANUAL SOBRE TÉCNICAS LABORATORIAIS 

ADOTADAS NO LABORATÓRIO DE M1CROBIOLOGIA)17
, adicionaram-se as 

soluções estoques nas alíquotas de O, I mL de bicarbonato ele sódio I 0% (Tabela 1 0), 

0,1 mL de solução de vitaminas (Tabela 19) e O, 1 mL da so lução redutora de sulfeto 

de sódio 5%, a fim ele perfazer o volume final ele 9mL de meio de cultivo. Após o 

processamento da técnica do NMP, procedimentos esquematizados na Figura 4, os 

frascos foram armazenados em estufa bacteriológica a 35±1 °C, e a leitura do 

crescimento foi feita após 30 dias de incubação. 

17 Manual sobre Técnicas Laboratoriais adol.3das no Laboratório de Microbiologia ( 1996). V ARESCIIE, M.13.; 
VAZOLLER, R.F. ; PASSIG, F.H.; PRATES, K.V.M C.; LARlZA'lTI, S.F.; SILVA, S.Q. Labomlório de 
Processos Anaeróbios - Oepto. de Hidr:'mlica e Saneamento - EESCIUSP - SP.(Não publicado). 
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As leituras dos tubos foram feitas considerando-se os critérios relacionados 

na Tabela 6: observação da presença de turvação e coloração amarelada, 

determinação de metano por cromatografia gasosa em cromatógrafo a gás (marca 

Gow-Mac lnstrument); - exame microscópico sob contraste de fase e fluorescência 

(aparelho da marca Olympus BHT). Para as fotomicrografias reali zadas durante a 

observação das morfologias celulares foram utilizados filmes da Kodak ou Fujifilm 

- ASA 100 e 400. O material coletado a ser observado sob microscopia de contraste 

de fase foi colocado em lâmina, contendo um filme de ágar a 2% e recoberto por 

lamínula, e na microscopia de fluorescência a amostra foi colocada diretamente na 

lâmina e recoberta por lamínula. 

lmL de amostra 
em cada réplica 

Meio ZINDER e 

fonte de carbono 

Figura 4: Esquema do processamento das diluições pela técnica do NMP 



,. 

Tabela 6: Procedimentos para leitura dos frascos de NMP 

Grupos 
microbianos 

Celulolítico 

Acetogênico 

Metanogênico 

Aspectos do meio 
de cultivo 

Coloração amarela e 

turvação 

Turvação 

Tmvação 

(-) - não é considerada 

Presença de 
biogás 

Metano 

45 

Exame microscópico 

Morfologia celular 

Morfologia celular 

Motfologia celular e 
presença de 
tluorescência 

Para calcular a estimativa da densidade bacteriana foi utilizada a Tabela 

9221.lV e a fórmula para cálculo do NMP da página 9-51 do STANDARD 

METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER (1998), 

encontrada na Tabela A1 e na Figura A I no ANEXO A. 

4.4 Preparação, operação e monitoramento dos biorreatores da fase ll 

O Resíduo Sólido Urbano Padrão foi preparado e processado de acordo com 

PlNT01 (1998), como anteriormente observado no item 4.1. Contudo, foi realizada 

uma modificação, como indicada a seguir, pela pesquisadora: os resíduos foram 

submetidos à condição semelhante encontrada nas residências, isto é, foram mantidos 

durante dois dias em uma sala fechada e protegidos com uma tela plástica, simulando 

uma fase de decomposição aeróbia, indicada como inicial por alguns autores 

(POLHAND & HARPER, 1985 ~ ROBfNSON, I 986~ BARLAZ, I 989). Ao término 

deste tempo o resíduo foi empregado para a preparação dos biorreatores da fase II. 

Foram montados dois biorreatores em frascos de 2L (Duran Schott), 

denominados reatores 1 e 2. As condições de operação foram dependentes da 

resposta dos sistemas ao longo do tempo de incubação, bem como, inicialmente, os 

reatores sofi·eram alimentações. O conteúdo dos sistemas foi 500g de RSUDp 

(PINTO, 1998) e SOOmL de percolado proveniente de um biorreator operado em 
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sistema "dry fermentation" (BALDOCHl, 1997). Na Figura 5 pode ser visualizado 

um dos biorreatores em fase inicial do processo. 

A mistura foi homogeneizada com bastão de vidro e submetida a atmosfera 

de 70% nitrogênio e 30 % dióxido de carbono por 20 minutos. O sistema de reação 

foi fechado com tampa de borracha e rosca plástica. Os reatores foram incubados em 

cabine com temperatura controlada, inicialmente a 35±1 °C. Após 52 dias de 

incubação, baseados em trabalhos ele BARLAZ ( 1995), a temperatura foi alterada 

para 40°C. Os fiascos reatores eram homogeneizados manualmente duas vezes ao 

dia. 

(a) (b) 

Figura 5: BiOITeator contendo RSUDp inoculado com percolado (a)na fase inicial 
após a inoculação; (b)na tàse tl nal 
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4.4.1 Operaçlio e monitoramento dos biorreatores da fase 11 

A operação dos biorreatores da fase 11 que constituíram o banco das amostras 

para os estudos quantitativos celulares após determinação do tratamento prévio dos 

resíduos sólidos, foi diferente dos biorreatores da fase I. Os itens 4.4. l.l a 4.4.1.3 

relacionam os procedimentos de operação dos dois sistemas. As análises realizadas 

para o acompanhamento dos biorreatores estão indicadas nos itens 4.4.1.4 a 4.4.1.8. 

As amostras para a realização das análises de acompanhamento dos sistemas foram 

retiradas sob fluxo de nitrogênio e dióxido de carbono (70:30%). 

4.4. 1.1 Alimentaçtio dos biorreatores 

Após a primeira e a segunda análise quantitativa de bactérias nos reatores, 

foram acrescentadas porções de 54,64g de RSUDp mantidos previamente congelados 

e 45,36mL de água Milli-Q. O tamponamento foi feito com I ,2g de bicarbonato de 

sódio. O procedimento de alimentação, repondo-se a quantidade de resíduo retirado, 

foi feito para simular um sistema próximo ao semi- contínuo. 

4.4.1.2 Reinoculaçtio dos biorreatore!i· 

Após a análise do perfil de produção de gases com 52 dias de funcionamento, 

os biorreatores foram reinoculados, acrescentando-se I OOmL de lodo granulado 

anaeróbio em digestão (foi macerado, utilizando-se 50g de pérolas de vidro em um 

frasco contendo 250m.L de lodo granulado, submetido a atmosfera de 100% 

nitrogênio por lO minutos e, após, agitou-se manualmente por 30 minutos), 

proveniente de um reator UASB tratando águas residuárias de indústria alimentos 

(TORRES, 1998)3 e 250m.L de percolado proveniente de um biorreator operado em 

batelada e escala de laboratório (BALDOCHT, 1997). A mistura foi homogeneizada 

com bastão de vidro e submetida a atmosfera de nitrogênio e dióxido de carbono 

(70:30 %) por 20 minutos. A partir daí não foi feita a reposição do resíduo retirado, 
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configurando-se o funcionamento sob condições descontínuas nos biorreatores 

operados para promover a degradação anaeróbia. 

4.4.1.3 Tampouameuto dos biorreatores 

O tamponamento dos biorreatores, quando necessário, deu-se pela introdução 

de 0,06g de NaHC03 por quilo de STinicial do resíduo, segundo BRUMMELER 

(1993). Os biorreatores eram abertos sob atmosfera de 30% nitrogênio e 70% dióxido 

de carbono quando da adição de bicarbonato de sódio, e o fluxo era mantido por 20 

minutos. 

4.4.1.4 Análises cromatogn~ficas da produçrio de Metano e Dióxido de Carbono 

Os biorreatores foram monitorados por cromatografia, condições semelhantes 

ao item 4.2, com uma freqüência mínima de duas coletas por semana, para a 

verificação da produção de biogás, metano e dióxido de carbono, produzidos pela 

atividade microbiana. 

4. 4. 1. 5 Análise de Sólido.fõ Totais e Sólidos Totais Voláteis 

Foram retiradas aproximadamente 25g das amostras iniciais e a cada abertura 

elos reatores para análise de Sólidos Totais ( J 05°C - 24horas) e Sólidos Totais 

Voláteis (600°C - 2horas), de acordo com STANDARD METHODS FOR 

EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER (1998). 



49 

4. 4.1. 6 Exames Jl.tlicroscópico.\· 

Exames microscópicos foram feitos a cada abertura dos reatores, 

empregando-se microscopia de contraste de fase e fluorescência em aparelho 

Olympus BHT munido de um sistema de câmera de vídeo Optronics, acoplado a um 

computador para observação da imagem em um programa Image-Pró plus, versão 3.0 

para Windows. Nos exames de microscopia de fase as amostras eram diluídas em 

água Milli-Q e colocadas em lâminas contendo um filme de ágar a 2% e recobetias 

por lamínula, técnica descrita pela DSM (1 991 )18 apud V AZOLLER (1995). Os 

exames de fluorescência eram feitos diretamente, acrescentando-se a amostra na 

lâmina e cobrindo-as com lamínula. As amostras eram observadas sob microscopia, 

procurando-se percorrer o maior números de campos possíveis e as fotomicrografias 

eram gravadas no computador. Não foram realizadas medidas precisas do tamanho 

das células, apenas acrescentou-se a escala para estimar as medidas. 

4. 4.1. 7 Análise de ácidos orgânicos l'olâteis 

Após a quinta retirada de amostra para análise quantitativa de 

microrganismos, foram feitas titulações de ácidos voláteis para determinação de 

alcalinidade a bicarbonato e alcalinidade a ácidos voláteis (método DILALO & 

ALBERTSON, 1961 , modificado por RlPLEY et ai. , 1986). Retirou-se 50 mL da 

fração líquida do conteúdo dos biorreatores. 

Os ácidos voláteis foram também determinados através de análises 

cromatográficas, cromatógrafo a gás Hewlett Packard HP 6890-GC System, com 

injetor "split/splitless" e detector de ionização de chama; coluna HP - Innowax, 

comprimento de 30m, diâmetro interno de 0,25mm e espessura do filme de 0,25pm. 

Um volume conhecido de amostra era transferido para um microdestilador 

acidificado e aquecido. O destilado era recebido em solução de NaOH e, após 

18 DSM - Deutsche Snnm1lung von Mikrrorgnnismcn \md Z.cllk."Uiluren GMBII - DSM ( 1991 ). Curso: 
Scicntilic services of culture collections - The DSM expericnce. Fundação Tropical de Pesquisa 
" André Tosello". Campinas, SP. 
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resfriamento, diluído em balão volumétrico de lOmL. Alíquotas de 2,0mL do 

destilado foram adicionadas a l,Og de NaCl, 70~tL de solução de ácido crotônico 

700mg!L, O, 175mL de solução de H2S04 1M e 0,6mL de éter etílico e sofreram 

agitação em agitador de tubos (Votiex) por um minuto. Injetou-se I pL da solução 

etérea utilizada para extrair os ácidos voláteis de amostra destilada, segundo 

MORAES, (1998)19
. A temperatura de trabalho no injetor foi de 250°C, razão de split 

I :20; no detector 300°C, fluxo de ar sintético 300mL!min., flu xo de H2 30mL!min., 

fluxo de gás auxiliar (N2) 33mL/min. e inicial de l00°C por 3 minutos, aumentando 

5°C por minuto até a atingir a temperatura de l80°C, permanecendo por 5 minutos 

nesta temperatura e fluxo de gás de arraste (H2) na coluna 2,0mL/min .. 

4.4.1. 8 1\1edidas dos valores de pH 

O valor aproximado de pH (± 0,5 unidade de pH) no interior dos biorreatores 

foi aferido inicialmente, com fita de papel indicador Carlo Erba, mergulhando-a na 

mistura em suspensão dentro do reator. Decorridos 90 dias foi coletada uma amostra 

do resíduo em biodigestão anaeróbia, colocada em um béquer de vidro e o pH foi 

medido imediatamente utilizando-se um potenciômetro, e ainda, após 100 dias o pH 

foi medido diretamente no reator, inserindo-se o eletrodo dentro do reator. 

4.5 Procedimentos para a avaliação quantitativa de grupos microbianos 

presentes nos biorreatores da fase ll 

As análises quantitativas dos gmpos microbianos pelo método do NMP, 

foram feitas com um intervalo de 20 a 30 dias. Foram realizadas sete retiradas de 

amostras, processadas em duplicata, e submetidas a diluições decimais seriadas para 

estimativa do número de bactérias celulolíticas no biorreator I . Da mesma forma, 

foram retiradas do biorreator 2, quatro amostras para a contagem de bactérias 

19 MORAES, E. (1998). Trabalho em andamento no Laboratório de P rocessos Biológicos - Dcpto. de 
Hidráulica e Saneamento - EESC/USP-SP (Nilo publicado) 
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acetogênicas e cinco para a contagem do gmpo metanogênico. Após as retiradas de 

amostras, os biorreatores eram submetidos a atmosfera de 70% de nitrogênio e 30% 

de dióxido de carbono, durante 20 minutos, como apresentando na Figura 6. 

Figura 6: Biorreator submetido a atmosfera de Nz/C02. 

4. 5.1 Procedimentos parti o tratamento das amostras de resíduos sólidos com ultra-

som. 

Foi utilizado o método do ultra-som para o tratamento prévio das amostra de 

RSUDp em biodigestão. As amostras foram pesadas em balança de precisão, 50 g 

cada, e colocadas em um frasco Duran Schott (500mL) contendo 250mL de solução 

tampão fosfato (Tabela 13), sob fluxo de nitrogênio e dióxido de carbono (70:30%). 

A amostra foi colocada no aparelho de ultra-som, em banho de gelo a 5°C, sob fluxo 

de Nz/C02 (30:70%) por 10 minutos, como mostra a Figura 7., o sistema foi fechado 

com tampa de borracha e rosca plástica. Colocou-se, com uma seringa esterilizada, 
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13,1mL da solução redutora de sulfeto de sódio e agitou-se manualmente o frasco 

por um minuto. Após este tratamento, a amostra foi submetida a técnica do NMP. 

Figura 7: Procedimentos do emprego do ultra-som. 

4.5.2 Procedimentos para análise quantitativa de bactérias ce/ulolíticas 

Foram retiradas sete amostras do biorreator 1, processadas em duplicata, em 

intervalos de 20 a 30 dias para a análise quantitativa pelo método do NMP 

(quintuplicata). As amostras foram tratadas de acordo com os procedimentos 

apresentados no item 4.6.1., e então diluídas. Os procedimentos para a diluição das 

amostras e processamento das mesmas foram os mesmos apresentados no item 4.3.4 

desse capítulo, bem como a Figura 4 os ilustra novamente. 

Salienta-se que, os frascos da primeira amostra analisada foram inicialmente 

incubados em estufa bacteriológica a 35°C ± l°C. Após a segunda retirada de 
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amostras, a temperatura estudada foi de 40°C. As leituras foram feitas após 30 e 60 

dias de incubação (critérios da Tabela 6). 

Os exames microscópicos foram feitos sob contraste de fase e fluorescência, 

e o material coletado foi depositado em lâmina recoberta por uma fina película de 

ágar, solução a 2%, DSM ( 1991) apud VAZOLLER( 1995), e recoberto por lamínula. 

Para estimar a densidade bacteriana foi utilizada a Tabela 922l.IV do ST ANDARD 

METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER (1998), 

apresentada no ANEXO A. 

4. 5. 3 Análise qmmtitatil•a de bactérias acetogênicas e arqueas metmwgênicas 

acetoclásticas e lzidrogenotróficas 

Foram retiradas amostras do reator 2, processadas em duplicata, em 

intervalos de 20 a 30 dias para a análise quantitativa pelo método elo NMP 

(triplicata). As amostras foram tratadas de acordo com os procedimentos 

apresentados no item 4.6.1., e então, diluídas. 

Para a enumeração das populações de bactérias acetogênicas e do grupo 

metanogênico foram feitas cinco réplicas para o NMP de cada diluição de 10-1 a I0-7
, 

previamente realizadas em solução anaeróbia de diluição (Tabela 14), sob condição 

de anaerobiose estrita (GOMES, 1995), e inoculadas de acordo com o procedimento 

esquematizado na Figura 4, em meio de cultura ZlNDER (ZlNDER & KOCH, 1984) 

descrito na Tabela 7. Foram estudadas diferentes fontes de carbono para a 

enumeração de cada grupo microbiano, a saber, butirato de sódio, para a enumeração 

das populações de bactérias acetogênicas utilizadoras de butirato; propionato de 

sódio, para a enumeração de bactérias acetogênicas utilizadoras de propionato; 

acetato de sódio, para a enumeração do grupo metanogênico acetoclástico; atmosfera 

de H2/C02 (I atm.), para a enumeração grupo metanogênico hidrogenotrófico; 

metanol, para a enumeração grupo metanogênico utilizador de álcoois, em geral 

também acetoclástico. Os frascos controle foram feitos sem fonte de carbono. 
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Foram empregados frascos de antibiótico de 30mL, contendo um volume 

determinado de meio de cultivo ZINDER, o qual, após a realização da troca de 

atmosfera de nitrogênio 100% para nitrogênio (70%) e de dióxido de carbono (30%), 

adicionou-se as soluções estoques, O, 1m L de bicarbonato de sódio 10% (Tabela 1 0), 

O, 1 mL de solução de vitaminas (Tabela 19) e O, 1 mL da solução redutora de sulfeto 

de sódio 5%, a fim de perfazer o volume final de 9mL de meio de cultivo. As 

alíquotas de lmL, utilizadas durante a inoculação dos fi·ascos de diluição e para 

determinação do NMP, eram transferidas utilizando-se seringas estéreis de 1 mL e 

agulhas de calibre 40xl 2, lavadas previamente com atmosfera de nitrogênio I 00 %, 

sob condições anaeróbias estritas, como anteriormente indicado. 

Após o processamento da técnica do NMP, procedimentos esquematizados na 

Figura 4, os fi·ascos da primeira amostra retirada para contagens de acetogênicas e 

metanogênicas do reator 2 foram incubados em estufa bacteriológica a 35±1 °C, as 

demais amostras foram incubadas a 40°C. A leitura do crescimento foi feita após 30 e 

60 dias de incubação, segundo os critérios da Tabela 5. Os exames microscópicos 

foram realizados segundo os procedimentos descritos em 4.6.2. Para estimar a 

densidade bacteriana foi utilizada a Tabela 922 1.IV do ST ANDARD METHODS 

FOR EXAMTNATION OF WATER AND WASTEWATER (1998), apresentada no 

ANEXO A. 

4.6 Composição e procedimentos prtra preparação de meios de cultura e 

soluções 

O meio de cultura ZINDER completo (Tabela 20) foi utilizado nas diluições 

da técnica do NMP e baseado em ZINDER & KOCH (1984), os procedimentos de 

preparo do meio de cultivo basal ZINDER e a composição do meio ZINDER 

completo encontram-se, respectivamente, nas Tabelas 7 e 20. 

As soluções traço de metais e resazurma O, I% baseada em ZINDER & 

KOCH (1984), foram utilizadas na confecção do meio basal ZINDER e encontram-
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se nas Tabelas 8 e 9, respectivamente. As soluções complementares de bicarbonato 

de sódio 10% e redutora de sulfeto de sódio 5%, para o meio de cultura ZINDER 

completo encontram-se nas Tabelas 1 O e 11 , e foram baseadas em TOUZEL & 

ALBAGNAC20 apud GOMES (1995). 

A solução de solubilização apresentada na Tabela 12 foi utilizada para 

facilitar a homogeneização e desprendimento das células de amostras de resíduos 

sólidos, e foi adaptada por VILLAS-BÔAS (1990). A solução de tampão fosfato 

23,7mM e pH 7,2, utilizada para a homogeneização e desprendimento de células da 

amostras de resíduos sólidos nas metodologias de BARLAZ et ai. (1989 a e b) e do 

ultra-som, encontra-se na Tabela 13. A solução anaeróbia de diluição utilizada para 

realizar as diluições decimais seriadas pelo método do NMP está apresentada na 

Tabela 14, e foi baseada em GIAJ-LEVRA (1991) e GOMES (1 995). 

As soluções estoques que foram utilizadas como fonte de carbono nas 

contagens pelo NMP são: ácidos acético, butírico, propiônico e metano!, estão 

apresentadas nas Tabelas 15, 16, 17 e 18. As soluções dos ácidos foram preparadas 

com os sais de sódio correspondentes, ou seja, acetato de sódio, propionato de sódio 

e butirato de sódio. 

A solução de vitamina foi acrescida ao meto basal ZlNDER para 

complementá-lo, junto com as soluções complementares e a solução redutora, 

apresentada a seguir na Tabela 20. 

20 TOUZEL, J.P. ; ALBAGNAC,G. ( 1983). Isolation and characterization o f Melhmwcoccus mnzei 
strain MC3. FEi\ IS Microbio/. Lei., I G: 241 -245. 



Tabela 7: Procedimentos utilizados na preparação do meio basal ZlNDER. 

1\'leio de cultul'a basal ZINDER 
Sais/Reagentes: 
ág11a Milli-Q 
NH4CI 
KH2PO.t 
MgCb.6H20 
CaCI2.2H20 
Sol. Resazurina 
Sol. Traço Metais 
Vidraria: 
(04) Béquer 50mL 
(04) Bastão de vidro 
(O I) Erlenmeycr 2000mL 
(O I) Proveta 1 OOOm L 
Pipelas(02) IOmLe(Ol) lmL 

IOOOmL 
0,5g/L 
0,4g/L 
O,lg/L 
0,05g/L 
l ,OmLIL 

IO,Om L/L 

( I 00) Frascos de antibiótico 30mL 
Tampas de borracha c lacres de alumínio 
Equipamentos: 
Sistema de distribuição de gases 
Autoclave 
Balança analítica 
Placa aquecedora 
Aparelho removedor de oxigênio 
Bomba de vácuo 
Lacrador para tampas 
Procedimento: 
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+ A água foi fervida no crlenmeycr e submetida à atmosfera de l 00% nitrogênio até a 
temperatura atingir ± 40°C + os reagentes foram pesados c adicionou-se metade da água +O 
restante da água foi colocado e a mistura homogcneizada. + BorbuUtou-sc N2 na solução por 30 
minutos. +Foi distribuído o volume correto por frasco, sob fluxo de N2 I 00%. +Os Ct·ascos 
foram tampados c lacrados sob fluxo do gás +Esterilizados em autoclnve por l20"C, I atm e 
20m in. +Armazenados à temperatura ambiente e ausência de luz. + Antes da utilização do meio, 
a atmosfera de N2 dos frascos foi substituída pela mist11ra gasosa de Nz/C02 (70 : 30 %) 
Procedimento para a troca de atmosfera: 
+ Realiznda sob condições de anaerobiose c assepsia, utilizando-se filtros "Sterilc Acrod isc" c 
agulhas estéreis +Retirava-se o nitrogênio com uma bomba de vácuo por 30 segundos e 
illi ctava-sc a misl1tra de Nz/C02 (70:30%) por 30 segundos, proveniente do sistema de 
distribuição de gases +0 procedimento foi repetido por 3 vezes +Após o térmit10, 
despressnrizava-se o frasco com uma ag11Uta hipodérmica, igualando a atmosfera ambiente + 
esterilizava-se a tampa com álcool e fogo+ adicionava-se as soluções estoques. 

Fonte: Adaptado de ZlNDlJJ? lJ'KOCH (1984), GO!v!ES (1995) e SAKA.NJOTO (1996) 



Tabela 8:Procedimentos utilizados na preparação da solução traço de metais 

Solução Traço de Metais 
Sais/Reagentes: 
Água Milli-Q 
NTA (ácido nitriloacético).C6H9N0 6 
FeSO.J.7HzO 
MnS04.HzO 
CoCiz.6HzO 
ZnS0-1. 7Hz O 
H3B03 
NiCiz 
Na2Mo04.2H20 (Molibdato de sódio) 
Vidraria: 
(08) Béqucr SOm L 
(08) Bastão de vidro 
Erlcmueycr 2000mL 
Proveta I OOOmL 
(04) Frasco de soro 250mL 
Tampa de borracha c rosca de nlumínio 
Equipamentos: 
Sistema de distribuição de gases 
Potenciômetro 
Autoclavc 
Procedimento: 

lOOOmL 
4,5g/L 
0,556g!L 
0,086g/L 
0,17g/L 
0,21g/L 
0,19g/L 
0,02g/L 
O,Oig/L 
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+O NT A foi adicionado a 200mL de água. +O pH corrigido pélra G,5 com KOH I OM +Os 
metais foram pesados c acJjcionados na ordem indicada acima+ Adicionou-se o restante da 
água+ Borbulhou-se N2 (I 00%) na solução por 20 minutos+ Os frascos foram tampados e 
lacrados sob fluxo do gás +Esterilizados em autoclave por 120°C, I atm e 20min .. 
+Armazenados em geladeira e ausência de luz 

Fonte: Adaptado de ZlNDER E KOCH (1984). GOMES (1995) e SAK.Ai\1101'0 (1996) 

Tabela 9: Procedimentos utilizados na preparação da solução de Resazurina 

Solução de resazurina 
Sais/Reageutes: 
Corante rcsazuri.na 
Água Milli-Q 
Vidraria 
Erlenmcyer 2UOmL 
Béquer 50mL 
Bastão de vidro 
Frasco âmbar 150mL 
Equipamentos: 
Sistema distribuição de gases 
Procedimento: 

O,lg 
100m L 

+0 corante foi pesado e adicionado à água Milli-Q. +Foi introduzido fluxo de Jl.Ítrogênio 
(1 00%) por I Olllin. + A solução foi distribuída em frasco âmbar. +Esterili zada em autoclave 
+Armazenada sob refi·igcração 

Fonte: Adaptado de ZINDER E KOCH (1984}, GOMES (1995) e SAKAMOTO (1996) 
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Tabela 10: Procedimentos utilizados na preparação da solução de bicarbonato de 
sódio 10% 

Solução de bicarbonato de sódio 10% 
Sais/Reagentes: 
Água MiUi-Q 
Bicarbonato de sódio 
Vidraria: 
Béqucr 50mL 
Bastão de vidro 
Erletuneycr 200m L 
Proveta lOOmL 

100m L 
lOg 

Sistema Millipore de filtração 
lO Frascos de antibiótico 30m L 
Equipamentos: 
Sistema Distribuição de gases 
Procedimento: 
+O sal foi pesado e adicionado à água, previamente fervida+ Borbulhou-se N2 com pipeta 
invertida por 20 tuinutos +Filtrou-se a solução em Sistema Millipore, em ambiente estéril+ A 
solução foi distribuída em vidraria previamente esterilizada - frascos de antibiótico de 30mL 
sob fluxo de N2 (l 00%) +Os frascos fornm lacrados c estocados à temperatura ambiente c 
ausência de luz. 
Fonte: Adaptado de 10UZEL & AT,BAGNAC (1983), GOMES {1995) e SAKANIOTO 
(1996) 
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Tabela 11 : Procedimentos utilizados na preparação da solução redutora de sulfeto de 
sódio 5% 

Solução redutora de sulfeto de sódio 5% 
Sais/Reagentes: 
Água Milli-Q 
Na2S.9H20 
Vidraria: 
Béquer 50mL 
Bastão de vidro 

l OOmL 
5g 

Papel absorvente, placa de Petri , espát11la para quebrar os cristais 
Erlenmcyer 200mL 
Proveta 1 OOmL 
Pipeta l OmL 
I O Frnscos de nntibiótico 30m L 
Sistema Milliporc 
Equipamentos: 
Sistema de distribuição ctc gases 
Potenciômetro 
Procedimento : 
+Os cristais foram lavados, secos c quebrados em papel de filtro+ Pesou-se 5g do sal c 
acrescentou-se em I OOmL de água+ BorbuUlOu-se N2 (1 00 %) por 20 minutos + A 
solução foi filtrada em sistema Millipore, prcvinmente esterilizado+ Distribuída em 
frascos de antibiótico, sob fluxo de N 2 (I00%)+0s frascos foram lacrados+estocados à 
temperatura ambiente c ausência de luz. 
Fonte: Adaptado TOUZEL & ALBAGNAC (/983), GOMES (1995) e SAK.Alv!OTO 
(1996) 
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Tabela 12: Procedimentos utilizados na preparação da solução de solubilização 

Solução de solubiJização 
Sais/Reagentes: 
Água Milli-Q 
Solução de resazurina 
Solução Na2COJ 8% 
Solução redutora sulfeto de sódio 5% 
Vidraria: 
Erlenmeyer 500mL 
Frasco Duran Schott 500mL 
Pérolas de vidro GOg 
Eq uit) lHnentos: 
Sistema distribuição de gases 
Autoclavc 
Procedimento: 

230m L 
0,25mL 
7,5mL 

13,1mL 
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+A solução constituída por água Milli-Q e resnzurinn foi fcrvidn por I minuto sol> fluxo de C02 
( 400mL/min) em fmsco Duran Schott, contendo GOg de pérolns de vidro+ fechndo sob 
condições de nnnerol>iose c autoclavado por 20m in., l20"C e I atm. +Após resfriamento, n 
soluçiio de cnrbonato de sódio foi ndicionndn e homogenciznda +Após o acréscimo do resíduo 
sólido c tmtnmento da mnostra, acrescentou-se a soluçiio redutora de sulfeto de sódio 5%. 
Fonte: Adaptado de VILLAS-BOAS (1990) 

Tabela 13 : Procedimentos para a preparação da solução de tampão fosfato 23,7m.M e 
pH 7,2 

Solução de Tampão fosfato 
Sais/Reagentes: 
Água Milli-Q 
KH2P0-1 
K2HP04 
Vidraria: 
Erlenmeyer 2000mL 
Frasco Duran Schott (04) 
Béquer (2) 
Proveta 
Equipamentos: 
Balança analíticn 
Sistema distribuição de gases 
Autoclavc 
Procedimento: 

500mL 
50mL 

250mL 

1000 L 
I ,Glg 
2,07g 

+Os reagentes fornm pesados e adicionados em I L de água Milli-Q, previnmentc fervidn c 
resfriada+ acertou-se o pH pnrn 7,2 + foi introduzido nitrogê1úo I 00% por 20 minutos+ a 
solução foi colocadn nos fi·ascos Duran Schott e fcchndos sob condições de anaerobiose e 
autoclavado por 20min., 120"C e l atm. +Após resfrimnento, armazenados sob reú·igemção 
. Fonte: Adaptado de BARLAZ e/ a/. (1989 a e b) 
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Tabela 14: Procedimentos utilizados na preparação da solução anaeróbia de diluição 

Solução anaeróbia de diluição 
Sais/Reagentes: 
Água Milli-Q 
Solução de resazurina O, l % 
KHC03 
Tris (Hidroximetil aminometano) 
Vidrarin: 
(02) Béquer 50mL 
(02) Bastão de vidro 
Erlenmeyer 2000mL 
Proveta I OOOm L 
OI Pipeta lOmLeOI dc2mL 
I 00 Frascos de antibiótico SOm L 
Eq ui llll meut os: 
Sistema de distribuição de gases 
Potcnciômctro 
Autoclave 
Procedimento: 

lOOOmL 
2,0mL 
3,98g 

6,6g 

+A água destilada foi fervida em erlenmeyer +Borbulhou-se NiCOz (70:30 %) na água até que a 
temperatura abaixasse para 40°C. +Adicionou-se a solução de resnzurina, KHC03 c o Tris + o 
pH foi ajustado pnrn 7 ,O (adicionando KOH 3N). +Distribuiu-se 8,8mL em cada frasco de 
antibiótico, sol> atmosfern de Nz/C01. +Os frascos foram armazenados i! temperatura ambiente e 
abrigo da luz 
Fonte: Adaptado de GIAJ-LEVRA (1991) e GOMES (1995) 

Tabela 15: Preparação da solução de acetato de sódio 2M 

Solução estoque de acetato de sódio 2M 
Sais/Reagentes: 
CH3COONa.3HzO 
Água Milli-Q 
Vidraria: 
Béqucr I OOmL 
Balão volumétrico 200m L 
Bastão de vidro 
Erlenmeyer I OOOm L 
Pipetas I O e 5mL 
20 Frascos de antibiótico 
Equipnmentos: 
Sistema distribuição de gases 
Autoclave 
Procedimento: 

54,43g 
200m L 

+ O sal foi pesado c dissolvido em água num béquer +Aferiu-se o volume em balão 
volumétrico+ A solução foi transferida para erlemueycr+ Borbulhou-se N1 (l 00 %) por 20nün. 
+ Foi colocado lOmL da solução nos fra scos de antibiótico sob fluxo de N1. +Os fra scos foram 
tampados e lacrados +Colocados em nutoclavc por 20min., l atm. e a 120°C. ~ Anuazenados i1 
temperatlU'a ambiente e abrigo da luz 
Fonte: Adaptado de SAKAlvf07'0 (1996) 
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Tabela 16: Preparação da solução de butirato de sódio 2M 

Solução estoque de butirato de sódio 2M 
Sais/Reagentes: 
CH3 CH2CH3C02Na 
Água Milli-Q 
Vidraria: 
Béquer I OOmL 
Balão volumétrico 200m L 
Bastfío de vidro 
Erlcmncyer I OOOmL 
Pipetas lO c 5m L 
20 Frascos de antibiótico 
Equipamentos: 
Sistema distribuição de gases 
Autoclave 
Procedimento: 

44,03g 
200m L 

+ O sal foi pesado e dissolvido em água num béquer+O volume foi aferido em balão 
volumétrico. +a solução transferida parn erlemueyer +Borbulhou-se N2 (I 00 %) por 
20min. + Colocou-se 1 OmL da solução nos frascos de antibiótico sob fluxo de N1. +Os 
frascos foram tampados c lacrados +Colocados em autoclavc por 20min., latm. c a 120°C. 
Armazenados à temperatura ambiente c abrigo de luz. 
Fonte: Adaptado de SAKAMOTO (1996) 

Tabela 17: Preparação da solução de propionato de sódio 2M 

Solução estoque de propionato de sódio 2M 
Sais/Reagentes: 
C2H5C02Na 
Água Milli-Q 
Vidrnria: 
Béquer I OOm L 
Balão volumétrico 200mL 
Bastão de vidro 
Erlcnmeyer I OOOmL 
Pipetas I O e 5mL 
20 Frascos de antibiótico 
Eq uiJ)fllllentos: 
Sistema distribuição de gases 
Autoclavc 
Procedimento: 

38,424g 
200m L 

+ O sal foi pesado c dissolvido em águn num béquer+O volume foi aferido em balão 
volumétrico+ a solução transferidn para erlcnmcyer +Borbulhou-se N2 (1 00 %) por 20m in. 
+ Colocou-se IOmL dn solução nos fi·ascos de antibiótico sol> fluxo de N1. +Os frascos 
foram tampados e lacrados +Colocados em autoclavc por 20m in., l atm. e a 120°C. 
Armazenados à temperatura ambiente e abrigo de luz. 
Fonte: Adaptado de SAKAJ..10TO (1996) 
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Tabela 18.: Preparação da solução de Metano I 2M 

Solução estoque de Metanol 2M 
Sais/Reagentes: 
Metano! absoluto 
Água Milli-Q 
Vidraria: 
Erlenmcyer 1 OOOmL 
Pipetas I OmL 
Seringas estéreis 
20 Frascos de antibiótico 
Equipamentos: 
Sistema distribuição de gnscs 
Autoclnve 
Procedimento: 

8,11mL 
200mL 

+ A água Milli-Q foi fervida c borbulhou-se Nitrogênio ( l 00 %) até a temperatura abaixar 
para 40° C+ 10mL foram distribuídos em frascos de antibiótico sob fluxo de N2 +0s frascos 
foram tampados e lacrados +Colocados em autoclave por 20min., I atm. c a l 20°C. + Após 
resfriamento foi adicionado o metano!, com o auxílio de uma seringa esterilizadas e Invadas 
com N2 +Armazenados à temperatura ambiente e abrigo de luz. 
Jí(mte: Adaptado de VAZOLLER (1995) e SAKAMO'l'O (1996) 

Tabela 19: Procedimentos utilizados na preparação da solução de vitaminas 

Solução de vitaminas 
Sais/Reagentes: 
Água Milli-Q 
Biotinn 
Ácido fólico 
Tiamina HCI 
Riboflavinn 
Ácido nicotinico 
Pnntatonnto de cálcio 
Piridoxina.HCI 
Vitamina Bn 
Ácido Lipóico 
Vidraria: 
(09) Béquer SOm L 
(09) Bastão de vidro 
Erlenmcyer 2000mL 
Proveta I OOOmL 
Sistema Milliporc 

1 OOOm L 
0,002g 
0,002g 
0,005g 
0,005g 
0,005g 
0,005g 
O,Oig 
O,OOOl g 
0,005g 

100 Frascos de antibiótico 30m L 
Equipamentos: 
Sistema Distribuição de gases 
Autoclavc 
Procedimento: 
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+ Os reagentes foram pesados e adicionados il água na ordem acima + A solução foi filtrada em 
Sistema Millipore em ambiente estéril+ Distribuída em vidraria previamente esterilizada, frascos 
de antibiótico de 30mL, sob fluxo de N2 (100%). + Os frascos foram tampados e lacrados 
+Estocados sob refrigeração e ao abrigo de luz .. 
Fonte: Adaptado de TOUZEL & ALHAGNAC (1983) e GOMES {1995) 
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O meio de cultura basal ZINDER deve ser acrescido das soluções referidas 

anteriormente, bem como das soluções de fontes de carbono. É denominado Meio 

ZINDER completo para o método de NMP, após a efetivação da troca de atmosfera 

de 100% de nitrogênio por atmosfera de nitrogênio e dióxido de carbono (70:30%), 

seguida das adições das soluções (de bicarbonato de sódio 10%, de vitaminas, fonte 

de carbono específica e redutora ele sulfeto de sódio a 5%) nas alíquotas referidas na 

Tabela 19. O meio de cultura contendo celulose consistiu no meio basal ZINDER na 

quantidade de 8,7mL acrescido de 0,05g de pó de celulose, como descrito por 

GOMES ( 1995), foi utilizado para a avaliação ele bactérias anaeróbias celulolíticas. 

As fontes de carbono ácidas foram avaliadas separadamente, acrescentando-se 0,2mL 

ele cada fonte, separadamente, a 8,5mL de meio Basal ZfNDER e as soluções para 

completá-lo. 

Tabela 20: Composição do meio de cultura ZINDER completo 

Meio ZTNDER completo 
Meio basal ZINDER 
Solução de Bicarbonato 
Solução de Vitaminas 
Fonte de carbono 
Solução Redutora 

8,5m.L 
O,lmL 
0,1mL 
0,2mL 
0,1mL 

4. 7 Procedimentos tlara verificação dos tipos de arqueas metanogênicas através 

da aplicação de sondas de hibridização 

ARAÚJO ( 1999) utilizou uma amostra proveniente de um fi·asco de leitura elo 

NNfP (diluição 10-1
) após 30 dias de incubação, contendo atmosfera H2/C02 (4: I, 1 

atm.) como fonte de carbono, para a realização de hibridização "in situ" com sondas 

fluorescentes MB 3 1 O (específica para a ordem Methanobacteriales - dentro elo 

domínio Archaea). A sonda utilizada foi SFMbac-031 0-a-A-22 (RASKTN et ai. a e b, 

1994)21, marcada com rodamina e a seqüência CTTGTCTCAGGTTCCATCTCCG. 

21 a) RASKTN, L.; STROMLEY,J.M.; RITTMANN,l3.E.; STAHL ,D.A.( l994).Group-specifíc 16S rRNA 
1-Iybridi;wtion Probcslo Dcscribc Natural Conununilies of Metlwnogens. Appl. Enl'iron. Jl./icrobiol. , 
60: 1232- 1240. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados serão apresentados considerando-se o trabalho realizado em 

duas fases, a saber : 

(a) Fase I - refere-se a montagem dos três biorreatores operados sob 

condições descontínuas de alimentação, a fim de estabilizar o conteúdo 

orgânico do RSUDp, inoculados com lodo granulado proveniente de um 

biodigestor UASB em operação contínua para o estudo da degradação 

anaeróbia de águas residuárias de indústria de papel e celulose 

(CALLADO, 1998). Os biorreatores da fase 1 forneceram as amostras de 

resíduos sólidos para o estudo sobre o desprendimento das células 

microbianas do resíduo, previamente ao emprego das diluições e do 

método do NMP para avaliação quantitativa celular; 

(b) Fase li - montagem e operação dos dois biorreatores sob condições 

descontínuas de alimentação, a fim de estabilizar o conteúdo orgânico do 

RSUDp, inoculados com percolado oriundo de um sistema de tratamento 

de resíduos sólidos com baixo teor de umidade ("dry fermentation") e 

recirculação (BALDOCHI, J 997) e lodo granulado proveniente de um 

biodigestor operado com etluentes de indústria de alimentos (TORRES, 

1998). Amostras desses dois sistemas foram avaliadas quantitativamente 

em relação aos grupos microbianos celulolíticos, acidogênicos, 

acetogênicos e metanogênicos acetoclásticos e hidrogenotróficos, 

empregando-se o procedimento mais adequado, detlnido na fase I para o 

tratamento prévio das amostras e, consequentemente, a contagem celular 

b)RASKIN, L.; POUSEN,L.K.;NOGUERA,D.R.; RITrMANN,B.E.; STAH.L,D.A.( I994). Quant ifícation 
o f Mcthanogenic Groups in Anaerobic f3iological Rcactors by Oligonucleotidc Probc I Iybridization. 
Appl. Ewiron. Microbiol. , 60: 1241-1 248. 
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de resíduos sólidos. 

As condições do processo de biodigestão anaeróbia nos biorreatores foram 

analisadas nas duas fases. No entanto, o acompanhamento sistemático da produção 

de biogás, dos valores de pH e da evolução de sólidos totais e sólidos totais voláteis, 

alcalinidade a ácidos voláteis e alcalinidade a bicarbonato, foi realizado nos reatores 

da fase li. Os sistemas da fase li sofreram reinoculação, a fim de acelerar a 

degradação da matéria orgânica. 

É relevante comentar e discutir o acompanhamento e os procedimentos 

adotados para a preparação do RSUDp, como indicado no item 4.1 do capítulo 

Materiais e· Métodos. Nas duas fases elo presente trabalho, o RSUDp foi preparado de 

acordo com as orientações de PINTO ( 1998). Como anteriormente indicado, a autora 

estabeleceu os critérios para a definição da composição física do RSUDp, a partir de 

uma análise da composição da fração orgânica de resíduos previamente coletados em 

áreas determjnadas do município de São Carlos. A autora formulou a composição do 

RSUDp avaliando cada componente elos rejeitas oriundos do consumo de alimentos, 

fundamentalmente, carnes, verduras, legumes e fmtas, bem como folhas da 

vegetação do local considerado. As quantidades foram estabelecidas em 

porcentagem, segundo o predomínio de cada componente. Foram tomados cuidados 

em cada etapa da preparação do resíduo, a fim de possibilitar a repetição controlada 

desse preparo a cada experimento com o RSUDp. Os procedimentos de trituração 

foram adequados e permitiram o estabelecimento de um resíduo homogêneo em 

função do tamanho das partículas. 

A heterogeneidade da composição de resíduos sólidos mumctpats é 

conhecida. P ALMlSANO & BARLAZ ( 1996), em uma revisão sobre decomposição 

de resíduos sólidos comentaram que é abundante a ft·ação orgânica biodegradável nos 

resíduos sólidos municipais, indicando que a microbiologia é influenciada pela 

natureza dos compostos orgânicos. Assim, é muito importante compreender a 

composição dos resíduos que podem sofrer biodegradação, pois poderá influenciar na 
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escolha de determinados compostos orgânicos a serem estudados durante a prática da 

avaliação microbiana de amostras de resíduos sólidos. 

Segundo a United States Environmental Protection Agency - USEP A 22 , 
(P ALMISANO & BARLAZ, 1996), que publica há mais de 20 anos a composição 

de resíduos sólidos municipais desse país, é dificil estabelecer uma definição segura 

sobre o conteúdo padrão dos resíduos sólidos municipais, e que o mesmo depende de 

uma comunidade em particular. A USEPA relacionou que a fração biodegradável 

(papel, resíduos alimentícios e de jardinagem I vegetação local) a ser confinada em 

aterros sanitários nos Estados Unidos em 1993 era de aproximadamente 60%, e que 

6, 7% e 15,9% referiam-se, respectivamente, a frações de resíduos alimentícios e de 

jardinagem I vegetação local. 

Os resíduos sólidos constituem-se em um nicho adequado para o 

desenvolvimento de microrganismos, e podem permitir a construção de uma 

comunidade microbiana de diversas espécies. Os resíduos podem servir como 

suporte para a colonização de bactérias, fungos e arqueas; com umidade e 

temperaturas adequadas o crescimento celular ocorre pela disponibilidade de 

compostos orgânicos e inorgânicos. Uma vez que a composição dos resíduos inclui 

papel, restos de alimentos e vegetação, possui potianto, substratos como celulose e 

hemicelulose, amido e proteína (JONES & GRAINGER, 1983; BARLAZ et ai. , 

1990; PALMJSANO et ai., 1993 ; PALMlSANO & BARLAZ, 1996). Os 

polissacarídeos predominam e a atividade de hidrólise e fermentação microbiana é 

essencial. Corno pode ser observado na Tabela 5 do capítulo Materiais e Métodos, a 

fração de carboidratos e proteínas no RSUDp é elevada e, sob condições anaeróbias 

de degradação, permite a atividade de bactérias fermentativas hidrolíticas. 

Os monômeros resultantes da hidrólise são fermentados e os produtos do 

metabolismo promovem o crescimento de outros grupos microbianos como 

organismos acetogênicos e metanogênicos. A ação das bactérias acetogênicas 

22 USEPA (1994). Cltnractcrizntion ofMunicipal Solid \Vaste inthc Unitcd States. EPN530-R-94-
042. U.S.Enviromnental Protection Agency, \Vaslúngton, D.C. 
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produzem os substratos mats específicos às arqueas metanogênicas, como já 

abordado no capítulo Revisão da Literatura do presente trabalho. Dessa forma, a 

escolha das fontes orgânicas estudadas na pesquisa experimental desenvolvida, 

celulose, ácidos orgânicos e gases como dióxido de carbono e hidrogênio, foi 

bastante adequada para "desenhar" o comportamento celular durante a degradação 

anaeróbia da RSUDp, sob condições não otimizadas, em escala de laboratório. 

5.1 Valores do biogás medidos nos biorreatores da fase I. 

Os valores percentuais da composição de biogás, metano e dióxido de carbono, 

nos três biorreatores operados na fase I, encontram-se na Tabela 21. As Figuras 8 a 

10 ilustram a evolução da composição do biogás, em porcentagem, formado nos 

biorreatores ao longo de cerca de 50 dias de operação dos sistemas. A porcentagem 

de dióxido de carbono no biogás esteve inicialmente próxima a 90%, decrescendo ao 

final da incubação dos biorreatores. O teor do gás metano foi bastante baixo, não 

caracterizando a existência de atividade metanogênica nos sistemas. Os sistemas 

foram tamponados após 30 dias de operação. Muito provavelmente os va lores de pH 

(que não foram determinados nessa data) estiveram abaixo da neutralidade. 

Decorridos 20 dias após o tamponamento, os valores de pH foram medidos e 

encontravam-se próximos a 5,3, indicando que os três biorreatores atingiram apenas 

a fase ácida. Na fase I, buscou-se apenas operar os três sistemas, a serem amestrados 

para o estudo dos procedimentos de preparação prévia dos resíduos sólidos, sem 

procurar otimizar as condições dos mesmos para a produção de metano, e em um 

tempo de incubação não superior a 65 dias. 
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Tabela 21. Valores da composição de biogás nos biorreatores da fase I 

REATORES (FASE I) Dias de %C02 %Metano %Nitrogênio 
o~eração 

Reator 1 3 96, I o 3,9 
7 89,6 0,5 9,9 
14 93,3 o 6,7 
44 83,1 2, 1 14,8 
49 92,5 o 7,5 

Reator 2 6 94,5 0,2 5,3 
13 98,3 o 1,7 
43 46,0 0,2 53,8 
48 48,8 0, 1 51 I 

Reato•· 3 10 97, l o 2,9 
14 90,4 3,2 6,4 
33 30,6 o 69,4 
45 51 ,5 0,4 48, 1 



.I 

' I 

,, 

G9 

Reator 1 

150 
N o 

u 100 ..... • .,.. ~%C02 
Q.l 

o - %Metano c: 50 ~ ..... 
Q.l 

~ o •• • i. • ~ Q 

o 20 40 60 
Tempo (dias) 

Figura 8:Evolução da composição do biogás, em porcentagem, do biorreator I da 
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Figura 9: Evolução da composição do biogás, em porcentagem, do biorreator 2 da 
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Figura lO:Evolução da composição do biogás, em porcentagem, do biorreator 3 da fase I 
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Os volumes de biogás foram medidos, aleatoriamente, através da variação da 

pressão interna dos sistemas e encontram-se na Tabela A2 do Anexo A. Os volumes 

determinados apenas mostraram o aumento da pressão interna, fundamentalmente do 

biorreator 1, que atingiu nos primeiros 15 dias de incubação volumes de até 2000mL. 

Os volumes determinados apenas uma vez para os outros sistemas, em períodos 

próximos de incubação, foram menores e iguais a 1450 e 700mL, respectivamente, 

para os biorreatores 2 e 3. O aumento da pressão interna dos sistemas apenas indicou 

a ocorrência de formação de biogás, e nesse caso, somente dióxido de carbono. 

A operação dos três sistemas contendo RSUDp e inoculados com lodo 

granulado não macerado resultou em atividade de degradação com formação de 

dióxido de carbono. Não ocorreram, portanto, condições que permitissem a formação 

do biogás metano. A transferência de nutrientes no meio constituído das partículas do 

resíduo para os microrganismos presentes nos grânulos pode ter sido dificultada pela 

não maceração dos grânulos inoculados nos sistemas. 

Quanto ao desenvolvimento do processo de biodegradação nos biorreatores, 

observou-se que a atividade microbiana ocorreu essencialmente na fase ácida, como 

anteriormente abordado, justificada pela presença de dióxido de carbono na 

atmosfera dos sistemas e os valores de pH, aproximadamente 5,3 (determinados em 

fita Carlo Erba). A aparência dos resíduos sólidos não foi muito diferente da fase de 

fechamento dos reatores, ao longo da operação dos sistemas. Contudo, nesse período 

observou-se a formação de um líquido amarelado, período esse em que a amostragem 

dos biorreatores foi realizada. 

Cabe ressaltar que, de acordo com CALLADO ( 1998)1
, a amostra de grânulos 

fornecida para a inoculação dos biorreatores da fase 1, coletada um mês antes da sua 

utilização neste trabalho, ficou armazenada em geladeira, podendo ter a sua atividade 

microbiana diminuída. Além disso, após ter utilizado este lodo em seu trabalho, a 

autora verificou baixa atividade metanogênica, além de exames microscópicos 

indicarem que os grânulos possuíam uma estrutura pouco comum, apresentavam 

cocos na sua parte externa e que no seu interior, não havia mjcrorganismos. Tais 
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informações parecem corroborar com a conclusão sobre a baixa atividade microbiana 

dos biorreatores da fase I. 

A fase ácida, etapa inicial na biodegradação anaeróbia, é caracterizada por 

valores baixos de pH. De acordo com MORMILE et ai. ( 1996), o hidrogênio é um 

intermediário crítico na fermentação anaeróbia e o seu acúmulo, em aterros, pode ser 

indicativo de fermentação incompleta. A elevada concentração do gás hidrogênio e a 

depressão do pH resultam na diminuição da metanogênese. O pH ideal para a ação 

elo grupo metanogênico é aproximadamente 7,0. Os valores encontrados nos 

biorreatores foram baixos, pH ~ 5,3, justificando a baixa produção de metano 

(Tabela 21 ). Em trabalhos de BALDOCHI( 1997) e BRUNMELER(1993) foram 

evidenciados que os valores de pH próximos à neutralidade são adequados para a 

ação elas arqueas metanogênicas. 

Deve-se pontuar que algumas pesqUisas realizadas sobre a degradação 

anaeróbia de resíduos sólidos preponderantemente constituídos por restos de 

alimentos, como indicado por CATELLl ( 1996), parecem resultar em um 

desequilíbrio entre o conteúdo de carbono e o de nitrogênio (relação C/N), 

dificultando a atividade microbiana e, por conseguinte, a metanogênese. Nessa 

pesquisa, buscou-se manter as condições nutricionais oriundas elo RSUDp, e o 

conteúdo total de carbono e nitrogênio não foi determinado. Assim, a relação C/N 

pode não ter sido a ideal para as atividades microbianas, resultando em um 

desequilíbrio na ocorrência da metanogêncse nos 65 dias de operação dos sistemas. 

No entanto, como apontado por CATELLI ( 1996), rejeites sólidos de indústrias 

de processamento de alimentos e de mercados podem ser estabilizados em longos 

períodos de incubação, sob condições anaeróbias e com produção de metano. O 

estudo sobre biorreatores anaeróbios operados em escala de laboratório com resíduos 

de restaurante (EESCIUSP) também mostrou que, mantendo-se o pH ~7,0 e o 

conteúdo de sólidos totais da ordem de 2%, o processo anaeróbio para a estabilização 

da fração orgânica pôde ocorrer, mas o sistema não foi eficiente. O conteúdo de 

sólidos totais nos reatores foi baixo, em geral da ordem de 5 a 10%. De acordo com 
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REES23 apud BRUNMELER ( 1993) o conteúdo de sólidos totais normalmente 

encontrado em aterros está na faixa de 20-60%. Nos trabalhos de BRUNMELER 

( 1993), sobre a digestão anaeróbia da fi·ação orgânica de resíduos sólidos municipais 

inoculados com lodo metanogênico, o conteúdo de 35% de umidade não foi 

eficiente, pois os compostos ácidos formados sobrecarregavam o sistema, com a 

conseqüente diminuição da produção de metano. De acordo com BUIVID et al.24 

apud KOMJLIS et ai. ( 1999), a umidade não contribui sozinha para o aumento da 

produção de metano, no entanto, o controle deste fator acrescido de nutrientes, lodo e 

tamponamento, aumentam a degradação. KOMJLIS et ai. ( 1999) notaram a 

impmtância do tipo de lodo utilizado, por exemplo, a mistura de resíduo sólido 

urbano acrescido de lodo proveniente de digestor anaeróbio de águas residuárias 

produziu três vezes mais metano do que a mistura de resíduo acrescido de lodo 

primário. BALDOCHI ( 1997) apresentou resultados sobre o conteúdo de sólidos e 

teor de umidade e sua influência nas velocidades de degradação dos sistemas. O 

experimento, baseado nos dados de BRUNMELER (1993), revelou que a introdução 

do percolado gerado no sistema de degradação da tl·ação sólida orgânica de resíduos 

domésticos foi eficiente. Em outras palavras, o aumento da umidade e 

provavelmente, o aumento de microrganismos durante a recirculação foram muito 

adequados para o processo de fermentação de sólidos adotado, "Dry-fermentation". 

O pH do reator, no caso citado, foi controlado com bicarbonato de sódio. 

5.1.1 A l'aliaçlio dos três diferentes tratamentos das amostras de resíduos sólidos 

Os resultados da estimativa de células procarióticas dos grupos celulolítico e 

metanogênico pelo método do Número Mais Provável, obtidos nos testes dos 

diferentes procedimentos de preparação prévia das amostras de resíduos sólidos, 

encontram-se na Tabela 22. Nas Tabelas A.3 a A.S do Anexo A são encontrados os 

resultados das leituras dos fi·ascos. Os rrascos contendo celulose em pó como fonte 

23 REES, J.F. (1980). Optimisation of methanc production anel rcfuse decomposilion in landfílls by 
lempemture conlroJI. J. Chem. Teclt. !Jiotec/mol. , 30:458-465. 

2~ BUIVTD, M.G. ; \VISE, D.L.; BLANCHET, M.J.; REMEDIOS, E.J.; JENKINS, B.M. BOYD, \V.F., 
PACEY, J.G. (1981). Fuel gns enhanccmenl by controlled lnndfílling of mtuúcipnl solid wasle. 
Resourccs anel Conservation, 6: 3-20. 
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de carbono, para a verificação do crescimento celulolítico, foram considerados 

positivos quando oconeu o desenvolvimento de turvação do meio e presença de 

coloração amarelada sobre o pó de celulose. Para a análise da presença positiva das 

células procarióticas do gmpo metanogênico, a leitura dos fi·ascos foi considerada 

positiva após determinação de gás metano na atmosfera dos mesmos, segundo 

procedimentos indicados por GOMES ( 1995). Os valores foram calculados a partir 

da Tabela A.l, do ANEXO A, de leituras de até 5 conjuntos de tubos positivos e 

negativos do STANDARD l'v1ETHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND 

WASTEWATER (1998). 

Tabela 22: Valores obtidos do NMP para os gntpos microbianos celulolítico e 
metanogênico. 

Procedimentos Grupo celulolítico Grupo metanogênico 

NMP/mL Nl\tlP/mL 

BARLAZ et ai. (l989a e b) 2,4 X 102 1,3 X 102 

VILLAS-BÔAS (1990) 2,4 X 102 8,o x to' 
JORAND et ai. (1995) e 2,4 X 102 s,o x to' 
MÜNCH et ai. (1997) 

Analisando-se os dados da Tabela 22, pode-se afirmar que não são 

constatadas diferenças nos valores de contagens de bactérias celulolíticas nos três 

procedimentos estudados, revelando-se portanto, bastante adequados para a 

homogeneização das amostras e contagem de bactérias celulolíticas. Porém, esses 

valores são baixos (na faixa de I 02
) comparados aos valores obtidos por BARLAZ et 

ai. (1989a e b ), na análise quantitativa de bactérias celulolíticas presentes em 

amostras de reatores com resíduos sólidos biodigeridos, porém sob condições 

metanogênicas e pH = 7,0, no interva lo de 104 a 105células/mL. Esses trabalhos são 

considerados clássicos, pois são os únicos artigos publicados que, segundo 

BA RLAZ ( 1996), relatam um estudo sobre procedimentos para a formação de 

inóculos de resíduos sólidos mais homogêneos. Neste trabalho, procurou liqüefazer a 
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amostra sólida em tampão fosfato, empregando-se um liquidificador, como descrito 

no capítulo Revisão da Literatura e adotado nessa pesquisa (item 4.3 .I). No trabalho 

de BARLAZ et ai. (1989a e b), o material liquefeito era ainda adicionalmente 

macerado manualmente, e então, utilizado como inóculo. Esse procedimento não foi 

realizado no presente trabalho, no entanto, o material liquefeito foi peneirado com a 

ajuda das mãos coberias por luvas. 

BARLAZ et ai. (1989a) avaliaram seis diferentes técnicas de preparo de 

amostras sólidas, em amostras de biorreatores de 2L contendo resíduo sólido 

doméstico, proveniente de aterTo, com recirculação do percolado tamponado. 

Procedimentos utilizados como a trituração do resíduo sólido em aparelho 

liquidificador para desprendimento dos microrganismos anaeróbios da matéria 

sólida, expremidos manualmente e peneirados, alternando o número de vezes que 

sofriam estes processos. O inóculo líquido resultante foi submetido ao método do 

NMP para estimar o número de bactérias celulolíticas, levando à obtenção de 

resultados semelhantes. Os resultados das contagens nas seis diferentes técnicas de 

preparo de amostra indicaram que todas foram efetivas no desprendimento de células 

do resíduo e os autores optaram pela técnica mais simples quanto à manipulação. A 

partir dos resultados obtidos, assumiram que a metodologia de preparo de amostras 

sólidas poderia ser utilizada em outros grupos microbianos, pois os grupos tráficos 

que provavelmente encontram-se aderidos a matéria particulada são as celulolíticas, 

podendo-se utilizar as técnicas de desprendimento de células do resíduo para outros 

grupos microbianos que participam da biodegradação anaeróbia em resíduos sólidos. 

O método do NNIP foi empregado para a contagem de bactérias celulolíticas e 

hemicelulolíticas, em três tubos por diluição, resultando em I 04-1 05cel/mL 

celulolíticas e de 107 cel/mL hemicelulolíticas, sendo que a leitura dos tubos foi feita 

considerando-se a leitura positiva dos frascos nas diluições utilizadas. 

BARLAZ ( 1996) relatou ainda que o procedimento escolhido, o de liqüefa zer 

amostras sólidas utilizando liqüidificador e maceração manual, foi baseado em 

inúmeros estudos realizados para contagem de bactérias celulolíticas de amostras 

originadas do rúmen de animais. Em geral, a quantidade empregada pelo autor era de 
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l OOg em peso seco do rejeito a ser liquefeito em tampão fosfato, em um 

liquidificador com volume de 4L. No presente trabalho, utilizou-se 50g de resíduo 

em peso úmido, ressuspensas em tampão fosfato (250mL), em um liquidificador de 

l.500mL de volume útil. Essa técnica de preparo teve como aspecto positivo a 

formação de um inóculo mais homogêneo e líquido, porém como aspectos negativos 

de sua aplicação devem ser citados o excessivo tempo de exposição ao oxigênio e a 

possibilidade do volume da amostra exceder a capacidade da jarra do liquidificador. 

Outros autores, PALMfSANO et ai. (1993b) estudaram métodos mais simples 

para a homogeneização de bactérias em amostras menores oriundas de aterros 

sanitários, por exemplo I Og de resíduos atetTados, e empregaram maceração 

mecânica do resíduo em tampão, por I minuto. WESTLAKE & ARCHER 25 apud 

BARLAZ (1996) estudaram a homogeneização de lg de resíduo em diluente, apenas 

agitando-a em tubo de Hungate da marca Bellco, sob condições anaeróbias. Essas 

duas últimas técnicas se assemelham aos procedimentos de VILLAS-BOAS ( 1990) 

adotados no presente trabalho. A diferença contudo, está no uso de pérolas de vidro 

durante a homogeneização sob condições anaeróbias e o tempo de preparo. Nesta 

técnica, o tempo de preparo é mais longo (aproximadamente I hora) e a alíquota 

transferida para o frasco de antibiótico contendo pérolas de vidro, num volume bem 

menor, deve ser agitada manualmente (ângulo de 45°) por 30 minutos, o que pode 

dificultar sua reprodução, porém o tempo de exposição ao oxigênio é menor. 

O método utilizado nessa pesquisa e adaptado de MÜNCH et ai. ( 1997) e 

JORAND et ai. ( 1995), em que o ultra-som foi utilizado para promover o 

desprendimento das células ela amostra ele resíduo, e a conseqüente homogeneização 

ela amostra, foi escolhido em função da experiência dos autores que utilizaram 

sonicação para quantificar biomassa em águas residuárias e para desprendimento de 

células de flocos em lodos ativados, submetendo as amostras a vários tempos de 

exposição, verificando os mais eficazes no desprendimento sem a ocorrência de lise 

celular. A escolha do método do ultra-som no presente trabalho é justificada pela 

25 WESTLAKE,K;ARCHER,D.B.( 1990). Fundam<!nlal studics on cellulosc degmdalion in LandfiUs. ETSU B 
1228. Encrgy Teclmology Support Utúl, Dcpartmcnt o f Energy, I Iarwell Lnboratory, Englantl. 
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simplicidade quanto à manipulação, inovação e pouco tempo de exposição da 

amostra ao oxigênio. 

Amostras líquidas originadas de sistemas de biodigestão anaeróbia de 

resíduos sólidos, aterros sanitários e/ou biorreatores, são facilmente homogeneizadas. 

Alguns trabalhos realizados com chorume para a determinação do número de 

bactérias celulolíticas através da técnica do NMP, resultaram em valores entre 104 e 

105 células/mL, com ausência de tratamento prévio das amostras. As amostras de 

chorume foram retiradas de sistemas aterro sanitário experimental no. l (EESC

USP/São Carlos - São Paulo) e depósito ele lixo a céu abe110 do município de São 

Carlos (São Paulo), respectivamente descritos por GIAJ-LEVRA (1991) e GOMES 

(1995). 

Nos trabalhos ele GIAJ-LEVRA (1991) e GOMES (1995), verificou-se a 

facilidade na homogeneização das células no líquido (chorume ou percolaclo) 

originado ela hidrólise do resíduo sólido (etapa anaeróbia de hidrólise e fermentação 

- vide item 3.3 do capítulo Revisão da Literatura), ou em outras palavras, apenas o 

emprego da homogeneização manual antes das diluições. Isso reflete, na análise do 

presente trabalho, em que há uma porcentagem não especifícada de células não 

aderidas às partículas sólidas, como fibras de celulose do resíduo, ou a organismos 

vivos maiores, como protozoários geralmente presentes em amostras de resíduos 

sólidos aterradas (PALMTSANO & BARLAZ, 1996). É bastante provável que a 

liberação das bactérias celulolíticas ele materiais inertes presentes nas amostras, após 

cada um dos tratamentos realizados, tenha ocorrido, e que qualquer material suporte 

tenha sido carreado de forma semelhante durante as diluições e inoculações. 

Nas contagens realizadas, a fonte orgânica foi o pó de celulose, po1s o 

objetivo era a determinação do número de bactérias celulolíticas nas amostras 

retiradas dos três biorreatores. A produção de gás metano foi praticamente 

inexistente nos três sistemas, como observado na Tabela 21 . O metano foi dosado 

após 30 dias de incubação nos tubos de NMP para contagem de bactérias 

celulolíticas, procedimento utilizado para a leitura da presença de arqueas 
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metanogênicas, pois os produtos do metabolismo de culturas hidrolítico

fermentativas, no caso as celulolíticas, podem constituir-se como substratos 

energéticos para as células produtoras de metano, ou para um terceiro grupo 

denominado acetogênico, que então produziria esses substratos (item 3.3 do capítulo 

Revisão da Literatura). O grupo metanogênico foi detectado nas contagens, apesar 

dos sistemas não terem produzido metano, ou produzido em quantidades não 

mensuráveis pela técnica cromatográfica utilizada. Como anteriormente discutido, é 

provável que os sistemas de reação tenham acidificado durante o período de 

incubação considerado e, a metanogênese tenha sido prejudicada. Contudo, não se 

pode afirmar que as culturas metanogênicas tenham sido inibidas, na medida que os 

valores de células metanogênicas foram semelhantes ou uma ordem de grandeza 

inferior aos das bactérias celulolíticas. 

As Tabelas 23 a 25 e as Figuras 11 a 13 reúnem as determinações de metano 

(mmoles) de cada diluição positiva do método do NMP. Os resultados ilustram os 

teores de metano mais acentuados nas menores diluições, em cada um dos três 

procedimentos estudados. 

Comparando-se os valores de metano (mmoles) nos diferentes procedimentos 

nas Figuras 11 a 13, percebe-se que os procedimentos de BARLAZ e do ultra-som 

foram os que atingiram uma maior produção de biogás metano, resultante da 

atividade ele arqueas metanogênicas. Podemos afirmar que estes métodos foram os 

mais efetivos, porém, a diferença entre os valores nos três procedimentos não foi 

muito grande. Contudo, quanto ao número de celulolíticas (Tabela 22), foram obtidos 

os mesmos valores nas três metodologias, entendendo que todas foram efetivas no 

tratamento das amostras. 
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Tabela 23: Valores de metano nos tubos de leitura do NMP do método de BARLAZ et ai. 
(1989 a e b) 

Frascos/Diluições 

B l* 
B 2* 
B 3* 
B 4* 
B 5* 
B1b** 
B2b** 
B3b** 
B4b** 
B5b** 

*(d iluições lO-'); **(diluições 10"2
) 

Metano (mmoles) 

0,001998 
0,002405 
0,002586 
0,001328 
0,001703 
0,000304 
0,000509 
0,00023 

0,000661 
0,0001 

Metano (mmoles) BARLAZ 

0,003 

0,0025 

0,002 

0,0015 

0,001 

0,0005 

o 

-

-

-

-

B 1 

r-

r-

I I 

B3 

r-

r-

...... 

n n n n r::::J 
I I I I I I I I 

B5 B2b B4b 

Diluições positivas 

Figura 11:. Representação gráfica dos valores de metano(mmoles) obtidos nos tubos 
de ensaio das leituras positivas do método de BARLAZ et ai. (1989 a e b) 
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Tabela 24: Valores de metano nos tubos de leitura do NMP do método de VILLAS
BÔAS(1990) 

Fl'ascos/Diluições Metano (mmoles) 

VB 1* 
VB 2* 
VB 3* 
VB 4* 
VB 5* 
VB!b** 
VB2b** 
VB3b** 
VB4b** 
VB5b** 

0,001 28 
0,001 

0,001006 
0,001471 
0,001352 

o 
o 

0,000742 
0,000375 
0,000132 

*(diluições I o·t **(diluições l0'2) 

rvetan«mnYlles) VILLAS-OOAS 
~ 0,0015 -
(1) ~ -~ 0,001 

'c: 0,0005 
~ 
t) o -+-'--'--r<-", ·1 " " ' ~TQn. 
:E 

,()..'\, .Q,"':> ~<; ~ ~ 
~v ""-\ y ""-\ y ~-«;> ~«) 

Dil uiçõcs positivas 

Figura 12:. Representação gráfica dos valores de metano obtidos nos tubos de ensa io 
-Método de VlLLAS-BÔAS (1 990) 



so 

Tabela 25:. Valores de metano nos tubos de leitura do NMP do método do ultra-som 

Frascos/Diluições 

Ult I* 
Ult2* 
Ult 3* 
Ult4* 
Ult 5* 
ult I b** 
ult 2b** 
ult 3b** 
ult 4b** 
ult 5b** 

:Metano (mmoles/L) 

0,001664 
0,001887 
0,00 1538 
0,00053 1 
0,001124 
0,000466 
0,000 148 

0,0001 
0,000 1 
0,0001 

*(dilui ções 10·1
) ; **(diluições 10"2

) 

.- 0,002 
(/) 
(1) 

0 0,001 5 
E 
E 0,001 

go,ooo5 
cu 

1i5 o 
~ 

-

Metano(mmles) Ultra-som 

r-

r-
r-

-

r-

I I 

~ N (") "'\t l{) ..0 ..0 ..0 ..0 ..0 

::!:::! ::!:::! ::!:::! ::!:::! ::!:::! N (") "'\t l{) 
::::> ~ ::::> ::::> ::::> ::::> ::!: ::!: ::!:::! ::!:::! ~ 

:::1 :J ::J ::J ::J 

Diluições positivas 

Figura 13: Representação gráfi ca dos valores de metano obt idos nos tubos de ensaio 
- Método do ultra-som (MÜNCH et ai., 1997 e JORAND et ai. , 1995). 
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Este estudo revelou que os três procedimentos resultaram em 

comportamentos semelhantes quanto à produção de metano, e os valores das arqueas 

metanogênicas foram superiores quando adotados os procedimentos de BARLAZ et 

ai. (1989a e b) e VILLAS-BÔAS (1990), vide Tabela 22. A Figura 14 revela que os 

teores de metano nos tubos de NMP, cuja amostra foi previamente tratada pelo 

método de BARLAZ et ai. (1989 a e b) foram ligeiramente superiores, no entanto, 

esses valores são bastante baixos, e os erros na técnica de determinação do metano 

podem influenciá-los. 

Cabe salientar, que cada reator foi fonte para cada técnica estudada, e apesar 

de apresentarem comportamento relativamente semelhante (Tabela 21 ), não foi 

possível garantir a homogeneidade durante a amostragem. 

As amostras retiradas dos biorreatores em datas diferentes, porém com o 

mesmo tempo de incubação (dias), foram utilizadas para a contagem de bactérias 

celulolíticas utilizando-se três diferentes técnicas de preparo de amostras, uma para 

cada biorreator. Os biorreatores foram submetidos ao mesmo tratamento, quanto à 

quantidade de RSUDp e inóculo colocados, ao tempo de incubação, ocorrência de 

tamponamento, retirada do excesso de gás produzido (evitando-se o perigo de 

explosão) e medida de biogás metano e dióxido de carbono. As amostras sólidas 

submetidas às técnicas de preparo para as subsequentes diluições do NMP eram 

tratadas de diferentes formas: i) no método de BARLAZ et ai. ( 1989a e b) a amostra 

era colocada em aparelho liquidificador, sem preocupação com a manutenção de 

anaerobiose (BARLAZ, 1995 afirma que a exposição de grupos anaeróbios estritos a 

atmosfera de oxigênio por um período de tempo pode não ser tão prejudicial), porém 

o líquido formado era de boa quantidade e homogêneo, facilitando as diluições 

seriadas; ii) o método de VTILAS-BÔAS foi efetivo na manutenção da anaerobiose, 

porém uma pequena alíquota da amostra era transferida para um frasco e utilizada 

para as diluições (diminuindo a representatividade da amostra); iii) no método do 

Ultra-som a amostra era submetida à atmosfera de N2/C02 (70:30%) e num volume 

semelhante ao método de BARLAZ, garantindo uma boa representatividade da 
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amostra. 

A Figura 14 mostra a comparação dos valores de metano nas atmosferas dos 

frascos das diluições positivas do NMP nos três diferentes métodos de tratamento de 

amostra sólidas. 

- • - Barlaz 
0,003 - -----ultra-som 

- A - Villas-Boas 
0,002 

0,002 

0,001 

0,001 

0,000 

0,000 

o 2 4 6 8 10 

Frascos de leituras positivas do NMP 

Figura 14:. Representação gráfica dos valores de metano obtidos nos tubos de ensaio 
das leituras positivas do NMP, nos três métodos estudados. 

Um resultado importante nessa fase do trabalho, além da possibilidade de 

indicar um procedimento alternativo para o tratamento prévio das amostras, foi 

indicar a possibilidade de utilizar a celulose como única fonte de carbono e, assim, 

determinar o crescimento de dois · grupos de microrganismos importantes na 

metanogênese dos resíduos. GOMES (1995) indicou essa alternativa, constatando 

uma diminuição no número de fontes orgânicas a serem testadas, o que facilita a 

rotina de contagem celula'r em trabalhos experimentais. 
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Outro aspecto relevante foi a avaliação da morfologia celular predominante 

em amostras retiradas dos tubos de ensaio do NMP. A Tabela 26 mostra o 

predomínio dos tipos motfológicos encontrados em cada conjunto originado de cada 

tratamento prévio das amostras. O exame microscópico foi realizado sob contraste 

de fase, e as diluições observadas foram 10-1 e I O -2
, sendo que, nesta última a 

presença de células era rara. O predomínio foi de bacilos delgados (Figura 15), 

bacilos menores, cocos e filamentos. Sob exame microscópico de fluorescência, os 

bacilos abundantes eram fluorescentes. Não foram encontradas diferenças nos tipos 

morfológicos nas amostras tratadas pelos três procedimentos. 

Tabela 26: Tipos morfológicos observados, sob exame de contraste de fase, nos 
tubos da diluição I o-t do NMP de cada procedimento estudado. 

Tipos morfológicos 

Bacilos delgados e 
pequenos 

Filamentos 

Bacilos pequenos 

Bacilos médios 

ULTRA-SOM 

++++ 

++ 

+ 

+ 

VILLAS-BOAS 

++++ 

+ 

++ 

+ 

Bacilos pequenos + + 
tluorescentes 
(+ raras células;++ poucas células; +++ muitas células) 

BARLAZ et ai. 

+++ 

+ 

++ 

++ 

+ 

A Figura 15 mostra as morfologias visualizadas nos frascos de leitura do 

NNIP, nas três diferentes metodologias, na diluição de w-•, comparando-se e 

considerando que os diferentes campos de registro das fotomicrografias podem ter 

diferenças de amostragens, não há diferenças significativas nas morfologias. 
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura 15: Fotomicrografias das morfologias celulares das três diferentes metodologias 
nos frascos de leitura do NMP na diluição 10-

1 
(a)BARLAZ; (b)VlLLAS-BÔAS; 

(c )Ultra-som. 
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Figura 15: Fotomicrografias das morfologias celulares das três diferentes metodologias 
nos fi·ascos de leitura do NMP na diluição w·' (a)BARLAZ; (b)VILLAS-BÔAS; 
(c)Ultra-som. 

São muitos os fatores que influenciam o tratamento das amostras para 

contagens. Sem dúvida, o mais importante deles é a adesão das células ao suporte 

que pode ser ao mesmo tempo seu substrato de crescimento, como a celulose. Os 

valores de números de bactérias celulolíticas encontrados podem ser considerados 

baixos, se comparados com outros sistemas em operação com resíduos sólidos, mas é 

muito dificil compará-los em função das características de preparação das amostras, 

dos meios de cultura utilizados e das condições de anaerobiose estrita empregadas. O 

método de BARLAZ et ai. ( 1989 a e b) estudado nesse trabalho, foi aquele que 

permitiu um maior contato da atmosfera aeróbia com a amostra. Durante toda a 

liquefação da amostra não houve condições de anaerobiose, sequer atmosfera livre de 

oxigênio no "copo" do liquidificador. Contudo, resultou em valores de bactérias e 

arqueas bastante próximos aos dos outros procedimentos em que o cuidado em 

manter as condições de anaerobiose foi maior. A exposição ao oxigênio pode não ser 

prejudicial a todos os f,'11tpos de microrganismos, dependendo do grupo, tempo de 

exposição e condições nutricionais. 

BARLAZ ( 1996) afirmou que devem existir esforços consistentes dos 

pesquisadores para minimizar a exposição dos resíduos sólidos ao oxigênio durante a 

amostragem em aterros e biodigestores anaeróbios, sua preparação para 

desprendimento das células, e que o grau de dificuldade é dependente do tipo de 

sólido. Assim, as técnicas para a preparação do inóculo para contagem devem ser 

adaptadas segundo o objetivo de cada trabalho. Na presente pesquisa, optou-se pelo 

método do ultra-som, pois somado a sua simplicidade e tàcilidade para a manutenção 

de uma atmosfera anaeróbia, as células foram desprendidas do resíduo e os 

conglomerados do tipo sarcina, liberados e seu tamanho diminuído, facilitando assim 

a transferência desses gmpos morfológicos na diluição seriada do NMP. Nos 

trabalhos de JORAND et ai. ( 1995) e de MÜNCH et ai. ( 1997), a sorúcação foi 

empregada para o desprendimento de células e quantificação, obseivando em 

diferentes tempos de exposição, havendo um limite para a não ocorrência de lise 

celular e diferença nos tamanhos dos conglomerados de células. 
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5.2 Avaliação da decomposição anaeróbia nos biorreatores da fase ll 

Na segunda fase desse trabalho, dois biorreatores (I e 2) foram mantidos sob 

condições de operação diferentes daquelas empregadas para os biorreatores ela fase I. 

Os biorreatores da fase II foram mantidos em operação como fonte de inóculo para o 

NMP para avaliar o grau de segurança em relação ao método de tratamento prévio da 

amostra sólida, o ultra-som. No Anexo A, nas Tabela A6 e A7 encontram-se as 

planilhas de acompanhamento dos biorreatores I e 2, respectivamente. A operação 

dos dois sistemas também possibilitou o acompanhamento da resposta do processo 

anaeróbio nas condições determinadas neste trabalho, e consequentemente, a 

avaliação quantitativa dos grupos microbianos (bactérias celulolíticas e acetogênicas 

e arqueas metanogênicas) possibilitou o monitoramento da atividade celular nos 

biorreatores. Em outras palavras, procurou-se relacionar alguns parâmetros de 

operação rotineira dos biorreatores anaeróbios com os resultados das contagens 

microbianas, possibilitando a análise do processo anaeróbio de decomposição do 

RSUDp nas condições estudadas. 

As seguintes condições de operação dos sistemas possibilitaram a 

decomposição anaeróbia do RSUDp: como inóculo, utilizou-se percolado originado 

do reator com recirculação de percolado, operado e estudado de acordo com 

BALDO CRI (I 997), com conteúdo inicial de ST foi de 20%; durante a operação dos 

sistemas foram adicionadas alíquotas de lodos biológicos anaeróbios granulados 

oriundos de um reator UASB operados segundo TORRES ( 1998), a umidade foi 

niantida em 80%. Ao longo ela operação dos biorreatores I e 2 foram monitorados o s 

conteúdos de ST e STV, alcalinidade a bicarbonato e alcalinidade a ácidos voláteis, 

bem como a produção de metano e dióxido de carbono. A cada abertura dos reatores 

durante as amostragens para avaliação quantitativa dos grupos microbianos, o biogás 

na atmosfera era substituído pela mistura de nitrogênio e dióxido de carbono 

(70:30%). Durante as amostragens, portanto, ocorria um declínio no valor real de 

metano devido à abertura dos sistemas. Contudo, as condições anteriores à abertura 
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de cada reator eram rapidamente alcançadas, verificadas através dos valores de 

metano determinados em seguida ao fechamento (Tabelas 27 e 28 e Figuras 16 a 19). 

O valor inicial do pH da mistura (RSUDp e percolado) foi igual a 6,0 e aumentou 

para 8,0 na fase considerada metânica acelerada (BARLAZ, l989b ). O valor do 

conteúdo inicial de ST na mistura dos biorreatores foi de 20% e os finais (após 170 

dias de biodegradação anaeróbia) de I 0% e 6,27%. As amostras eram retiradas dos 

biorreatores para a realização do NMP, após as alimentações e/ou adição de nova 

fonte de inóculo. 

5.2.1. ( .'omposição do biogás metano e dióxido de carbono nos biorreatores dafase I/ 

Os dois sistemas apresentaram, após dez dias de operação e agitação manual 

diária, apenas a presença de dióxido de carbono. Assim, não sendo verificada a 

produção de gás metano, supôs-se um provável declínio do pH, devido a acidificação 

do sistema, suposição essa baseada em trabalhos real izados sobre digestão anaeróbia 

de frações orgânicas de resíduo sólido em condições semelhantes de operação dos 

sistemas (CATELLI, 1996; BALDOCHI, 1997). Assim sendo, acrescentou-se 12 g 

de bicarbonato de sódio, como recomendado por BALDOCHI ( 1997), baseado em 

BRUMMELER ( 1993). Ao acrescentar o bicarbonato, com a finalidade de 

neutralizar o pH do meio que encontrava-se em 6,0 (determinado por fita de pH), os 

frascos foram mantidos sob atmosfera de nitrogênio e dióxido de carbono (70:30 %) 

por 20 minutos. As Tabelas 27 e 28 mostram a porcentagem dos gases metano e 

dióxido de carbono na atmosfera elos biorreatores 1 e 2, respectivamente, bem como 

os valores de concentração ele metano durante aproximadamente 180 dias ele 

operação, à temperatura de 40°C. 

Após a correção do pH para 7,0 e decorridos 29 dias de operação dos 

sistemas, as porcentagens do gás metano na atmosfera dos rrascos de reação 

ating iram 32% e 30% nos biorreatores l e 2, respectivamente. Nesse período, 

ocorreu a primeira retirada de amostra para as contagens de bactérias celulolíticas 

(biorreator l ). A segunda amostragem foi feita quando os dois sistemas atingiram 
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12,7% (biorreator I) e 7,85% (biorreator 2) de metano, com 49 dias de operação. Os 

biorreatores foram alimentados após a primeira e a segunda retirada de amostra 

(alimentação com RSUDp) e as contagens do grupo metanogênico no biorreator 2 

foram iniciadas a par1ir da 3rr amostragem. Decorridos 53 dias de incubação, quando 

a produção de metano era muito baixa e o pH = 6, os biorreatores foram reinoculados 

e a temperatura de incubação foi alterada para 40°C. Segundo BARLAZ ( 1996), a 

temperatura ideal nos estudos em laboratório sobre a degradação anaeróbia de 

resíduos sólidos é próxima a 40°C, estimulando a metanogênese do processo. 

As amostragens para a determinação dos valores de microrganismos foram 

retiradas considerando-se os valores de metano atingidos nos dois sistemas. Assim, a 

seguir, indicam-se os valores ele metano à cada amostragem realizada e os 

respectivos tempos ele incubação. Após 72 e 73 dias de incubação, os biorreatores J e 

2 atingiram valores de metano de 57,8% e 63%, respectivamente, e foram retiradas 

amostras para contagem de bactérias celulolíticas (biorreator I) e de arqueas 

metanogênicas acetoclásticas (biorreator 2). Na quar1a amostragem, após 94 e 95 dias 

de operação e 35% e I7% de metano nos biorreatores I e 2, respectivamente, foram 

feitas contagens de celulolíticas (biorreator I) e de acetogênicas e arqueas 

metanogênicas acetoclásticas e hiclrogenotróficas (biorreator 2). Após 115 e 122 dias 

de incubação e 75% e 70% de metano em cada reator, I e 2 respectivamente, foram 

feitas contagens de celulolíticas em amostra do biorreator I, e ele bactérias 

acetogênicas e arqueas metanogênicas em amostras do biorreator 2. As últimas 

amostragens foram feitas com aproximadamente 145 e 170 dias de incubação, 65% e 

50% de metano, respectivamente para os biorreatores l e 2, ambos com valores ele 

pH aproximadamente 8,0, a avaliação de bactérias celulolíticas no biorreator 1 e 

bactérias acetogênicas e arqueas metanogênicas no biorreator 2. Após o 8?!~ dia e 

16% de metano, o biorreator 2 foi aber1o para a verificação da alcaliniclade a 

bicarbonato e alcalinidade devida a ácidos voláteis. Após I 15, 144 e 170 dias de 

incubação no biorreator I e após 122 e 147 dias no biorreator 2, foram realizadas 

análises de alcalinidade a bicarbonato e alcalinidacle devida a ácidos voláteis. As 

retiradas de amostras para o NMP estão indicadas nas Figuras 16 e 18, 

respectivamente para os biorreatores 1 e 2. 
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Após duas retiradas de amostras para o NMP, com a consecutiva alimentação 

dos biorreatores com RSUDp e água, na proporção indicada anteriormente em 

Materiais e Métodos, os valores de metano não ultrapassaram 12% e foram decaindo 

para valores não detectáveis nas condições empregadas em cromatografia. Os dois 

biorreatores foram reinoculados com 250mL de percolado e lOOmL de logo 

granulado em suspensão após 53 dias de incubação. Foram feitos exames 

microscópicos no lodo granulado e no percolado, observando-se bacilos delgados 

curtos, longos e filamentosos, bacilos e cocos fluorescentes no lodo granulado e no 

percolado foram observados muitos cocos fluorescentes e poucos bacilos. 

Após a primeira e a segunda análise quantitativa de bactérias nos reatores 

foram acrescentadas porções de 54,64g de RSUDp, mantidos previamente 

congelados, e 45,36mL de água sistema Milli-Q e o tamponamento foi feito com 

l ,2g de bicarbonato de sódio. O procedimento de alimentação, repondo-se a 

quantidade de resíduo retirado, foi feito para simular um sistema próximo ao 

semicontínuo. 

A partir da reinoculação, a porcentagem de gás metano nos biorreatores 

atingiu uma faixa de 60%, e mesmo com as aberturas para as retiradas de amostras, o 

metano manteve-se em valores de até 70%, indicando que o processo de 

biodegradação anaeróbia nos biorreatores estava ocorrendo ativamente, 

encontrando-se na fase de produção acelerada de metano (BARLAZ, 1989b). As 

Figuras 16 e 18 mostram o perfil do desenvolvimento da composição, em 

porcentagens, de gás metano e dióxido de carbono nos biorreatores 1 e 2, 

respectivamente. 

As Figuras 17 e 19 mostram os valores da concentração de metano nos 

biorreatores I e 2, calculada a partir de uma curva de calibração que encontra-se no 

Anexo n 
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Tabela 27: Valores da composição de biogás e da concentração de metano no 
biorreator 1 da fase TI _ 

DATA %CH-t %C02 METANO 
(moles/L) 

17/Ago o 
19/Ago 2 83,55 
21/Ago 4 99,07 
24/Ago 7 96,33 
27/Ago 10 
31/Ago 14 5,40 64,73 0,00429 
4/Set 18 32,39 56,96 0,018932 
8/Set 22 33,4 58, 12 0,045268 
14/Set 28 32,4 62,6 0,046819 
15/Set* 29 
18/Set 32 2,30 50,64 0,001585 
23/Set 37 8,02 66,55 0,004554 
29/Set 43 10,0 I 68,42 0,006639 
5/0ut* 49 12,70 71,36 0,006494 
8/0ut 52 0,32 54,80 0,000398 
9/0ut1 53 
10/0ut 54 
13/0ut 57 16,24 71,12 0,011598 
18/0ut 62 26,73 67,59 0,020269 
2 1/0ut 65 28,87 63,25 0,020162 
23/0ut 67 38,95 59,06 0,027522 
26/0ut 70 51,56 47,50 0,030028 
28/0ut* 72 57,79 41,83 0,039293 
29/0ut 73 13,59 35,02 0,010513 
2/Nov 77 62,66 33,50 0,045300 
5/Nov 80 52,38 47,02 0,039900 
6/Nov 81 27,14 72,53 0,009580 
9/Nov 84 15,35 84,26 0,011637 
10/Nov 85 J 5,98 83 ,50 0,012366 
11/Nov 86 16,94 82,24 0,0 I 0905 
12/Nov 87 17,65 81,79 0,01 3490 
13/Nov 88 19,28 80,13 0,014849 
16/Nov 91 24,48 74,76 0,016745 
18/Nov 93 31,43 68,30 0,022293 
19/Nov* 94 35,09 34,10 0,024283 
20/Nov 95 06,73 33,80 0,004467 
23/Nov 98 32,49 33,32 0,022997 
24/Nov 99 40,92 33,63 0,030307 
25/Nov 100 49,07 32,20 0,038417 
27/Nov 102 62,16 27,29 0,03750 I 
30/Nov 105 72,63 23,89 0,048627 
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2/Dez 107 74,06 23,71 0,042365 
3/Dez 108 73,35 25, 14 0,050272 
4/Dez 109 72,88 25,78 0,044743 
7/Dez 11 2 76,55 22,76 0,057263 
lO/Dez* 11 5 75,22 24,32 0,048758 
J l/Dez 11 6 11 ,29 34,62 0,008 164 
14/Dez 119 34,60 32, 12 0,021565 
17/Dez 122 45,73 32,99 0,029783 
18/Dez 123 47,47 34,64 0,034251 
21/Dez 126 53,04 33,73 0,04 1749 
27/Dez 132 40,50 2 1,42 0,052307 
4/Jan 140 6 1,08 23,26 0,0443 13 
7/Jan 143 64, 18 27,03 0,046800 
8/Jan* 144 62,88 29,99 0,05 1817 
11/Jan 147 19,29 34,83 0,0 11 636 
12/Jan 148 29,96 34,96 0,03 1422 
14/Jan 150 37,84 34,70 0,056752 
21/Jan 157 51,34 32,07 0,043895 
26/Jan 162 54,90 32,76 0,042390 
29/Jan 165 54,77 34,79 0,033285 
3/Fev* 170 50,96 35,97 0,03 187 1 
8/Fev 175 5,9 36, 12 0,004530 
11 /Fev 178 8,9 36,4 0,005622 
(-)Indica que não foram obtidos valores de metano; (I )abertura para reinocu lação; 
(*)retirada de amostra 

,, 

•) 
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Figura 16: Representação gráfica da composição dos gasJmetano e dióxido de carbono ao 
longo do período de operação do bion·eator 1 da fase TI.. indica os pontos de abertura 
para retirada de amostra. 
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Figura 17: Representação gráfica dos valores da concentração de metano no 
biorreator 1 da fase n. 
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Tabela 28: Valores da composição e concentração de metano no biotTeator 2 da fase II . 

DATA %CH4 %C02 METANO 
(moles!L) 

17/Ago 
19/Ago 67,07 
21/Ago 98,77 
24/Ago 98,3 1 
27/Ago lO 
31/Ago 14 3,06 66,24 0,002500 
4/Set 18 29,89 58,93 0,017280 
8/Set 22 31' 12 60,26 0,043924 
14/Set 28 30,55 62,56 0,045047 
15/Set* 29 
18/Set 32 1,79 53,27 0,001237 
23/Set 37 4,23 65,45 0,002562 
29/Set 43 6,86 71,19 0,004664 
6/0ut* 50 7,85 73 ,11 0,004040 
8/0ut 52 0,23 47,77 0,000340 
9/0ut 1 53 

.> 

10/0ut 54 
13/0ut 57 16,27 71 ,36 0,011936 
18/0ut 62 27,38 67,28 0,021204 
21/0ut 65 31 ,07 65,91 0,024322 
23/0ut 67 40,09 58,06 0,030536 
26/0ut 70 53,87 45,38 0,031504 
28/0ut 72 63,50 36,15 0,044068 
29/0ut* 73 63,12 36,50 0,044314 
2/Nov 77 65,97 30,38 0,046200 
5/Nov 80 50,82 48,57 0,036051 
6/Nov 81 24,60 74,94 0,012096 
9/Nov 84 16,69 82,97 0,012710 
10/Nov 85 15,63 83,24 0,011951 
11/Nov 86 16,35 83,12 0,011932 
12/Nov2 87 16,8 1 82,10 0,012163 
13/Nov 88 01,86 35,86 0,001567 
16/Nov 91 07,29 41 ,37 0,005275 
18/Nov 93 12,24 45,53 0,008919 
19/Nov 94 14,21 46,22 0,009474 
20/Nov* 95 17,02 47,64 0,011826 
23/Nov 98 12,08 36,06 0,009030 
24/Nov 99 17,56 36,80 0,013647 
25/Nov 100 23,33 36,74 0,018848 
27/Nov l02 35,70 34,77 0,023100 
30/Nov 105 53,27 29,71 0,037623 
2/Dez 108 63,45 27,00 0,038984 
3/Dez 109 67,86 25,54 0,045301 



94 

4/Dez 11 o 70,65 24,56 0,044372 
7/Dez 113 75,98 21 ,77 0,055227 
lO/Dez 117 77,47 21 ,35 0,049723 
11/Dez 118 75,77 23,29 0,043103 
14/Dez* 121 75,70 23,69 0,050394 
18/Dez 125 70,01 28,66 0,045619 
21/Dez 128 11,79 34,06 0,009600 
27/Dez 134 36,60 34,59 0,042624 
4/Jan 142 54,34 32, 11 0,037754 
7/Jan 145 58,52 32,89 0,041231 
11/Jan* 149 64,07 30,83 0,039612 
12/Jan 150 61 ,34 29,54 0,048506 
15/Jan 153 65,60 31 ,50 0,076279 
21/Jan 159 27,78 32,20 0,022797 
26/Jan 164 37,74 31 ,45 0,028634 
29/Jan 167 39,51 33,73 0,033179 
3/Fev 171 41 ,75 33,77 0,033771 
8/Fev 176 43,22 35,47 0,037357 
11/Fev 179 44,22 35,34 0,029292 
(-) lndica que não foram obtidos valores de metano; (1 )abe11ura para reinoculação; 
(2)abeiiura para análise de ácidos; (*)retirada de amostra 
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Figura 18: Representação gráfica da composição dos gasrmetano e dióxido de carbono ao 
longo do peiÍodo de operação do bion eator 2 da fase ll. indica os pontos de aberturas 
do biorreator. 
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Figura 19: Representação gráfica dos valores da concentração de metano no 
biorreator 2 da fase n. 

5.2.2. Avaliaçtio de outros parâmetros físico-químicos dos biorreatores da .fase 1/ 

A operação dos biorreatores foi semelhante nos dois sistemas, mantendo-se as 

amostragens em tempos de incubação bastante próximos. Amostras foram tornadas 

dos biorreatores l c 2 em períodos diferentes para análise de alcalinidade a 

bicarbonato e a ácidos voláteis, segundo DILALLO & ALBERTSON ( 1961) 

modificado por RJPLEY et ai. (1986). 

As Tabelas 29 e 30 apresentam os valores do conteúdo de ST e STV, pH, 

alcalinidade a bicarbonato e alcalinidade a ácidos voláteis. Os valores iniciais e após 

as amostragens durante a incubação dos sistemas estão designados em relação ao 

período amostrado. 
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Tabela 29: Condições de operação e valores elos parâmetros analisados no Biorreator 
I da fase li . 

Opemção, 
mnost ragcm c 
tempo de 
incubo fio 

Início 

Alimentação 

500g RSUDp + 500mL percolado 

Tamponamento 12,0g bicarbonato de sódio 
10 dias 
1• amostra NMP 54,64g RSUDp 1+ 45,36mL água 
29 dias0 

2•amostra NMP 54,64g RSUDp 1+ 45,36mL água 
49 dias0 

Reinoculação 
53 dias 
3• amostra NMP 
72 dias 
4 • amostra 

NMP 
94 dias 
5 • amostra 

NMP 
115 dias5 

6 • amostra NMP 
144 dias 

I OOmL lodo granulado + 
250m L percolado 

I 

I 

I 

I 

pH 

6,0 

7,3 

7,944 

ST STV Ale. A 'Ac. 
(%) (%) bicarh vol;\tcis 

(g/L) (g/L) 

20 

15 10,95 

17 12,50 

11 ,8 8,45 

11,6 8, 10 25,25 11 ,0 

10,7 6,8 27,8 7,7 

7 • amostra Nl\1P I 8,0 I O 6,27 30,5 8,36 
170 dias 

(I) apenas retirada de amostra para contagens ~ (-) não determinado ~ (AI c. a bicarb) 
Alcalinidade a bicarbonato~ e Ác. Voláteis) Alcalinidade devida a ácidos voláteis~ 
(O) alimentação do biorreator~ (l) mantido congelado~ (2) pH determinado através de 
tita Carlo Erba~ (3) pH determinado após retirada do sistema, utilizando 
potenciômetro; ( 4) pH determinado no sistema de reação, utili zando potenciômetro; 
(S) início da determinação ele Alcalinidade a bicarbonato e devida a ácidos 
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Tabela 30: Condições de operação e valores dos parâmetros analisados no Biorreator 
2 da fase 11. 

Operação, 
amostragem c 
tempo de 
incuba ão 
Início 

Alimentação 

500g RSUDp + 500mL percolado 

Tamponamento 12,0g bicarbonato de sódio 
lO dias 
Alimentação 54,64g RSUDp +45,36mL água 
29 dias 
Alimentação 54,64g RS UDp 1+45,36m L água 
49 dias 

pH ST STV 
(%) (%) 

20 

Reinoculação 
53 dias 

lOOrnL lodo g ranulado +250mL 6,01 15 10,95 

1' amostra NMP 
73 dias 
Abertura0 

87 dias 
2' amostra NM P 
95 dias 
3' amostra NMP 
122 dias 
6 • amostra 

NMP 
147dias 
5 •amostra NMP 
179 dias 

pe rco lado 
I 7,02 15 10,61 

I 

I 7,43 11,0 7,59 

I 8,094 11,6 8,2 

I 8,07 9,5 5,8 

I 8 r1 10 
' 

6, 1 

Ale. A ";\c. 
bicarb Voh\teis 
(g/L) (g!L) 

25,5 27,5 

27,87 9,6 

34,83 8,79 

(I) apenas retirada de amostra para contagens; (-) não determinado; (Ale. a bicarb) 
Alcalinidade a bicarbonato; (A. ác. voláteis) Alcalinidade devida a ácidos voláteis; 
(O) abertura para determinação de Ale. a bicarb. e A. ác. voláteis; (I) mantido 
congelado; (2) pH determinado através de fita Carlo Erba; (3) pH determinado após 
retirada do sistema, utilizando potenciômetro; ( 4) pH determinado no sistema de 
reação, utilizando potenciômetro. 

A representação gráfica do conteúdo de ST e STV nos biorreatores 1 e 2 

encontram-se nas Figuras 20 e 2 1, respectivamente. Verifica-se que os conteúdos de 

Sólidos Totais e Sólidos Totais Voláteis foram diminuindo gradualmente com a 

ocorrência da biodegradação anaeróbia, inicialmente os valores de ST estavam na 

faixa de 20% e atingiram 10% no final, após a retirada da ultima amostra, e os 
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percentuais de STV decon·idos 53 dias foram de 11%, decrescendo para valores 

próximos a 6%. 

Nos primeiros 53 dias de incubação houve um decréscimo do valor de ST de 

25%, ou seja, o conteúdo inicial de 20% decresceu a um valor inferior a 15% neste 

tempo de incubação, pois 15% representa o conteúdo de ST no momento da 

introdução de lodo granulado proveniente de um reator UASB e percolado, nos dois 

sistemas. Este valor não foi alterado por mais 20 dias, após a "reinoculação" dos dois 

sistemas, que ocorreu, como anteriormente justificado (item 5.2.1 ), para introduzir 

biomassa ativa. Atribui-se essa remoção inicial de ST (cerca de 25%), a uma 

adequada atividade de hidrólise no início do processo, considerando-se as duas 

alimentações realizadas. Nesse período houve a produção de metano, porém de modo 

irregular como constatado nas Tabelas 27 e 28 e nas Figuras 16 a 18. Credita-se 

também a não ocorrência de metanogênese a um provável acúmulo de ácidos, pois o 

pH dos dois reatores encontravam-se em torno de 6,0 (determinados com fita). O 

tamponamento foi feito anterior às adições de alimentação, o que pode não ter sido 

eficiente ao longo do período de 53 dias de operação. 

Após a adição de lodo granulado e percolado, durante a reinoculação, houve o 

acréscimo de microrganismos metanogênicos, verificado pela atividade de produção 

de metano (Tabelas 27 e 28 e Figuras 16 a J 9) . Decorridos 40 dias de incubação, a 

remoção de sólidos foi de aproximadamente 20%, e nos 80 dias finais a remoção foi 

inferior a 20%. Considerando-se que a remoção de sólidos nesta última fase de 

degradação foi um pouco menor que nos primeiros 53 dias, nos quais a hidrólise era 

maior, pode-se a fi r mar que durante o aumento da atividade metanogênica, houve 

uma diminuição da remoção de sólidos concomitante a diminuição da atividade 

hidrolítica, devido a ocorrência de boa pat1e da degradação da matéria orgânica. Essa 

resposta coincide com alguns dados da literatura (BARLAZ et ai., 1989b ), como 

pode ser observado na Figura 37 do item 5.2.3, quando os autores apresentam a 

caracterização da fase metânica acelerada devido ao valor da remoção de sólidos, 

como será posteriormente abordado (item 5.4.2). 
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As Figuras 20 e 21 mostram a representação gráfica do conteúdo de ST e 

STV, em porcentagem, nos biorreatores I e 2, respectivamente, durante as retiradas 

de amostras para o NMP. 
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Figura 20: Representação gráfica do conteúdo de Sólidos Totais e Sólidos Totais 
Voláteis no biorreator I da fase ll. 
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Figura 2 1: Representação gráfica do conteúdo de Sólidos Totais e Sólidos Totais 
Voláteis no biorreator 2 da fase Il . 
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Comparando-se os resultados obtidos neste trabalho com os de BALDOCHT 

(1997) durante a operação de um biorreator anaeróbio alimentado com resíduos 

sólidos urbanos eminentemente domésticos com recirculação de percolado, pode-se 

observar que o perfil de ST e STV, bem como de alcalinidade a bicarbonato e a 

ácidos voláteis, em ambos os trabalhos, apresentaram um desenvolvimento muito 

semelhante. Oconeu diminuição de sólidos totais e sólidos totais voláteis numa 

mesma velocidade e porcentagem, os valores de alcalinidade a ácidos voláteis 

diminuíram e de alcalinidade a bicarbonato aumentaram na fase final. Da mesma 

forma que pôde ser verificado a variação dos valores de pH, que estiveram na faixa 

de 6,0 a 8,0, observando-se nas Figuras 24 e 25. 

Considerando-se, ainda, o trabalho de BARLAZ et ai. (1989b) em relação a 

definição de fases da atividade microbiana de sistemas operados com resíduos 

sólidos, os valores de pH na fase inicial foram próximos a 6,0, caracterizando esta 

fase de anaeróbia ácida, e os valores de pH até 8,0 são típicos da fase de produção 

acelerada de metano. 

As determinações de alcalinidade a bicarbonato e alcalinidade devida a ácidos 

voláteis (Figuras 22 e 23) foram realizadas inicialmente, no biorreator 2 com 87 dias 

de incubação e a partir de I 15 dias de incubação no biorreator l. A a leal i nidacle a 

bicarbonato no biorreator I foi de 25,25g/L inicialmente, atingindo valores de 

30,5g/L no fin al e a alcaliniclacle a ácidos voláteis foi de li ,Og/L no início até 

8,36g/L no final. A alcalinidade a bicarbonato no biorreator 2 foi de 25,5g/L no 

início, atingindo valores finais de 34,83g/L e a alcalinidade a ácidos voláteis de 

27,5g!L até 8,79g/L no final. Os valores obtidos foram muito semelhantes aos 

obtidos por BALDOCHI (I 997) e também por LEITE ( 1997). No entanto, ambos os 

trabalhos determinaram os valores de Alcalinidade a bicarbonato e Alcalinidade a 

ácidos voláteis no percolado. 
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Figura 22: Representação gráfica dos valores de alcalinidade a bicarbonato e 
alcalinidade a ácidos voláteis no biorreator I da fase II. 
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Figura 23: Representação gráfica dos valores de alcalinidade a bicarbonato e 
alcalinidade a ácidos vo láteis no biorreator 2 da fase li. 
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Figura 24: Representação gráfica dos valores de pH do biorreator 1 da fase f1 ao 
longo elo tempo de operação do sistema. 
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Figura 25: Representação gráfica dos valores de pH do biorreator 2 ela fase II ao 
longo elo tempo de operação do sistema. 
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As análises cromatográficas de ácidos voláteis foram feitas nos biorreatores. 

No 87º dia, no biorreator 2, foi feita apenas uma análise qualitativa dos ácidos 

voláteis presentes, pois os valores não foram quantificados, verificou-se que todos os 

ácidos indicados na Tabela 31 estavam presentes. A partir de 115 dias de incubação, 

ou seja, após a quinta abertura para retirada de amostra para o NMP foram feitas 

análises quantitativas de ácidos voláteis e os valores determinados encontram-se na 

Tabela 31 . 

Tabela 31 :Concentrações de ácidos voláteis nos biorreatores 1 e 2 da fase li. 

Ácidos 
\'Oiátcis(g/L) Acético ProJliônico Jsobutírico Butírico lso\'alélico Valético Ü1Jll'ÓÍCO 

Amostras 
I (biorreatorl) 3,89 4,30 1,42 J ,80 1,20 0,89 1,43 
2 (biorreator 1) 5,08 5,50 1,26 * 1 '16 0,33 * 
3 (biorreatorl) 4,75 7,0 I 1,40 * 0,90 * * 
I (biorreator2) 1,38 3,53 I, 18 2,23 I, 16 0,75 1, 18 
2 (biorreator2) 4,90 3,64 0,345 * 0,743 * * 
3 (biorreator2) 4,72 6,50 1,44 * 0,51 * 0,47 
(*) ácidos não detectados 

A análise dos valores obtidos indica que os ácidos valérico, capróico e 

butírico foram observados nas primeiras amostras, no entanto, nas últimas amostras 

não estavam presentes, porém os ácidos acético e propiônico foram acumulando nos 

sistemas. Provavelmente, esses acúmulos podem se dar pelo baixo número de 

organismos utilizadores destes ácidos, ou por algum prejuízo nesta rota metabólica, 

ou ainda a pressão parcial de hidrogênio não estava adequada para que ocorresse a 

degradação destes ácidos. Os ácidos degradados podem ter sido utilizados pelos 

microrgani smos que encontraram valores adequados da pressão parcial de hidrogênio 

para a sua atividade. 

Durante as reações de degradação da glicólise algumas etapas resu ltam em 

uma sobrecarga de ácidos. Em algumas situações em que a produção de ácido acético 
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é muito grande, a taxa de produção das bactérias formadoras de ácidos é maior que a 

taxa de consumo das arqueas metanogênicas acetoclásticas, no entanto estas não 

perdem o controle da fermentação. Uma outra direção, em que as arqueas 

metanogênicas perdem o controle da fermentação e a pressão parcial de hidrogênio é 

diminuída pela transferência de hidrogênio para a produção de ácido propiônico, 

caracterizando uma sobrecarga deste ácido no meio, comprometendo seriamente o 

processo, pois o consumo de ácido propiônico pelas acetogênicas, que ocorre a 

baixas pressões de hidrogênio é dificultado pela termodinâmica das reações no 

sistema (FORESTI, 1994). 

As Figuras 26 e 27 mostram a composição de ácidos voláteis, avaliados em 

cromatógrafo a gás, como descrito no capítulo 4 (Materiais e Métodos). 
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Figura 26: Composição de ácidos voláteis no biorreator I após 11 5 dias 
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Figura 27: Composição de ácidos voláteis no biorreator 2 após 120. 

De acordo com as Figuras 26 e 27, os ácidos acético, propiônico e o butírico 

foram produzidos em maior quantidade, sendo que o butírico diminuiu 

substancialmente após 120 dias do processo. Os ácidos valérico e capróico, em 

menor quantidade e também diminuíram quantitativamente após essa data e, o 

isovalérico e o isobutírico estiveram estáveis, em valores mais baixos, no decon·er do 

processo, lembrando que as análises foram efetivadas após 115 dias de degradação. 

BALDOCHI ( 1997), em análises cromatográficas de ácidos voláteis, obteve 

perfis semelhantes aos do presente trabalho, indicando que o acúmulo de ácido 

propiônico, por um período maior, pode ter sido devido a alta pressão parcial de 

hidrogênio, afetando a ação do grupo das acetogênicas utili zadoras deste ácido. 

A hidrólise e fermentação foi efetiva e a metanogênese, favorecida pelos 

valores do pH ao redor de 8,0, corroborando com os resultados de BALDOCHI 

(1997), no entanto esta autora realizou a determinação dos ácidos voláteis no 
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percolado e não na mistura (resíduo e percolado) como no presente trabalho, mas os 

perfis dos resultados obtidos foram bastante semelhantes. 

A produção dos ácidos finais pode ter ocorrido a partir da degradação dos 

ácidos butírico, valérico e do propiônico, bem como de álcoois não determinados. 

Ácido butírico é produto comum da hidrólise e fermentação da celulose (GOMES, 

1995). A degradação do propiônico a acético é uma reação menos favorecida 

termodinamicamente. A pouca quantidade de ácido isovalérico, isobutírico e valérico 

ocon·eu concomitante à alta produção de propiônico. O ácido valérico é percursor do 

propiônico, assim a sua diminuição pode ter contribuído para o aumento de 

propiônico. A baixa quantidade destes ácidos pode ser devida a maior quantidade de 

carboidratos (aproximadamente 85%) como amido e celulose e pouca de lipídios e 

proteínas. 

De acordo com MORMTLE et ai. (1996), as reações de fermentação, na fase 

inicial do processo, são favoráveis energeticamente quando a concentração de H2 

encontra-se em I at m. O consumo de hidrogênio pelas arqueas metanogênicas ou 

outros grupos de microrganismos em relações sintróficas favorecem o equilíbrio das 

reações no sistema. A alta concentração de hidrogênjo pode inibir a degradação de 

ácido propiônico. Quando ácidos orgânicos de cadeia longa, como o ácido 

propiônico ficam acumulados, a atividade hidrolítica e fermentativa é maior que a 

atividade acetogênica para a conversão de compostos intermediários a ácido acético e 

hidrogênio (P ALMlSANO & BARLAZ, J 996). No rúmen, a degradação ele ácidos 

orgânicos de cadeia longa não ocorrem normalmente, pois o tempo de detenção no 

sistema é relativamente curto e o desenvolvimento das bactéri as capazes de rea lizar a 

conversão destes ácidos é muito lento (ZEHNDER, 1988). 

De acordo com BARLAZ et ai. ( 1989b ), as fases de biodegraclação anaeróbia 

dos resíduos sólidos, como citadas anteriormente no item 3.5 da Revisão da 

literatura, encontram-se bem definidas, e no desenvolvimento da biodegradação dos 

biorreatores no presente trabalho. Na fase anaeróbia ácida houve um declínio nos 

valores de pH (ao redor de 6,0), devido ao acúmulo de ácidos carboxílicos 
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intermediários resultantes da fermentação de açúcares, os quais resultam da baixa 

atividade de consumo de ácidos pelas populações de bactérias acetogênicas e de 

arqueas metanogênicas, e a produção de metano foi baixa. 

Posteriormente, ocorreu uma progressiva diminuição dos teores de dióxido de 

carbono e aumento do metano. Comparando-se os resultados do presente trabalho 

com aqueles de BARLAZ et ai. ( 1989b ), como pode ser observado na Figura 3 7 do 

item 5.2.3, em relação as fases de biodegradação anaeróbia, tem-se. 

o A hidrólise de sólidos nesta fase pode ocotTer rapidamente, como pôde 

também ser verificada no presente trabalho, nas condições iniciais 

impostas e seguidas pelas duas alimentações, nessa etapa ocorreu a 

diminuição em 25% dos ST nos primeiros 53 dias; 

o A fase de produção acelerada de metano ocorre com aumento 

significativo dos valores de metano. No presente trabalho, como pode ser 

observado nas Figuras 16 e 18, houve um aumento na porcentagem deste 

gás a partir do 752 até aproximadamente o 1202 dia, bem como, dos 

valores de pH entre 7,0 e 8,0. 

o A fase de produção de metano desacelerada é caracterizada pela 

diminuição da produção de metano e os valores ele ácidos voláteis 

diminuem, pelo consumo dos ácidos pelas acetogênicas e metanogênicas. 

No presente trabalho, observa-se uma diminuição nos valores de metano, 

e como pode ser observado na Tabela 3 I e nas Figuras 26 e 27, há uma 

diminuição elos valores de detenninados ácidos voláteis. 

5.2.3. Caracterizaçrio morfológica dos tipos microbianos ohseJwtdos 1ws 

hiorreatores I e 2 dafase 11. 

Os exames microscópicos nos biorreatores da fase H foram realizadas no 

biorreator 1, com 11 5 dias de incubação e 75% de metano (Figura 28 e 29), com 144 

dias de incubação e 63% de metano (Figura 31) e com 170 dias de incubação e 51% 

de metano (Figura 33); e no biorreator 2, com 125 dias de incubação e 75% de 

metano (Figura 30), com 153 dias de incubação e 65% de metano(Figura 32) e com 
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179 dias de incubação e 44% de metano (Figura 34). A Tabela 32 apresenta as 

morfologias predominantes nos biorreatores l e 2 da fase 11 a partir de 115 dias de 

incubação. 

Tabela 32: Morfologias predominantes nos biorreatores na fase li. 

Tempo de 

incubação 

115 dias 

144 dias 

Morfologias predominantes 

Bacilos, cocos, bacilos curvos, bacilos delgados, sarcinas*, 
bacilos com esporos, bacilos com acúmulo de grânulos nas 
extremidades, cocobacilos duplos* 

Sarcinas*, cocos* e bacilos* 

170 dias Sarcinas* e estruturas semelhantes a cistos de sarcinas* 
(*)observados também em fluorescência 

As fotomicrografias selecionadas mostram alguns dos campos observados e a 

seleção das fotos procurou mostrar a variedade de tipos motfológicos encontrados 

em ambos os biorreatores. 

A Figura 28 e 29 mostram as fotomicrografías do biorreator l da fase li com 

115 dias de incubação e 75% ele metano, na qual se observa a presença de uma 

ampla variedade de tipos morfológicos, como bacilos retos e curvos, cocos, bacilos 

com formação de esporos, bacilos delgados, bacilos com acúmulo de grânulos nas 

extremidades, sarcinas fluorescentes (as estruturas fluorescentes oriundas de sistemas 

anaeróbios, com morfologias de sarcinas são classificadas no gênero lvfetlwnosarcina 

sp), bacilos em pares ou em cadeia, estruturas semelhantes a actinomicetos e 

cocobacilos aos pares e fluorescentes. No biorreator 2, com 125 dias de incubação e 

75% de metano, como mostra a Figura 30, foram observados bacilos delgados, 

cocos, bacilos retos, bacilos curvos e sarcinas. De acordo com a literatura, o 

predomínio de bacilos retos, curvos e delgados não fluorescentes é característico da 

fase hidrolítico-fermentativa, e as observações das amostras corroboram com os 

resultados de outros autores. Os tipos celulares hidrolítico-fermentativos podem ser 
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relacionados aos gêneros Bacil/us, Clostridium, Butyrivibrio e Acetivibrio, de acordo 

com o manual (KHAN & PATEL, 1988; BERGEY'S, 1989; CAILLIEZ et ai., 1993; 

FELIX & LJUNGDAHL, 1993; BÉGUIN & AUBERT, 1994; GOl'v!ES, 1995; 

BA VER et ai., 1996), mas somente sob microscopia não se pode afirmar a que 

gênero pertenciam as células observadas. A morfologia de sarcina e a de cocobacilos 

em pares fluorescentes, em conjunto com a porcentagem de metano puderam indicar 

que os biorreatores encontravam-se na fase de produção acelerada de metano 

(BARLAZ, 1989b). Os bacilos com acúmulo de grânulos nas pontas podem indicar a 

presença de bactérias redutoras de sulfato, geralmente apresentando células delgadas, 

no entanto sua morfologia pode variar conforme o estado nutricional. São um grupo 

de grande imp01tância nos sistemas de biodegradação anaeróbia de resíduos sólidos, 

porém têm sido pouco estudadas. 

A Figura 31 mostra as morfologias observadas no biorreator 1 com 144 dias 

de incubação e 63% de metano, foram observados bacilos fluorescentes e a 

predominância de diferentes morfologias de Methanosarcina sp. No biorreator 2, 

com 153 dias de incubação e 65% de metano, como mostram a Figura 32, observou

se, também a predominância de morfologia semelhante a lvfet/wnosarcina sp, cocos e 

bacilos fluorescentes. Pode-se afírmar que os biorreatores encontravam-se na fase de 

produção acelerada de metano. 

As análises microscópicas realizadas no biorreator 1 com 170 dias de 

incubação e 51% de metano, como mostra a Figura 33, e no biorreator 2 com 179 

dias de incubação e 44% de metano (Figura 34), indicam a predominância da 

morfologia semelhantes a cistos de sarcina, ele cocos fluorescentes e de 

Metlwnosarcina sp, podendo afirmar que os biorreatores ainda encontravam-se na 

tàse de produção acelerada de metano, porém a diminuição dos valores de metano e a 

modificação na morfologia das sarcinas (como a presença de cistos e sarcinas 

menores), podem indicar que os bioneatores estavam entrando na fase de produção 

desacelerada de metano. 
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(e) 
(f) 

Figura 28: Fotomicrografias do biorreator 1 com 115 dias de incubação (a)bacilos, 
cocos e esporos; (b),(d),(e) e(f) bacilos , bacilos delgados, cocos, bacilos com 
acúmulo de grânulos26 nas extremidades e bacilos com esporos; (f)bacilos aderidos à 
fibra de celulose; (b), (c) e (e) estruturas semelhantes à sarcinas 

26 Grânulos - acúmulo de substâncias internamente. 
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Figura 29: Fotomicrografias do bioiTeator 1 com 115 dias de incubação 
(g)semelhantes a actinomicetos; (k)e (h)bacilos curvos, bacilos, bacilos com 
acúmulos de grânulos nas extremidades e cocos; (i) e U) cocobacilos duplos 
fluorescentes; (l)cocobacilos duplos em contraste de fase, cocos e bacilos 
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(a) 

-

(c) 

Figura 30: Fotomicrografias do biorreator 2 com 125 dias de incubação (a)bacilos e 
cocos; (b)semelhantes à sarcina; (c)bacilos; (d)cocos, bacilos e bacilos delgados. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 31: Fotomicrowafias do biorreator 1 com 144 dias (a), (c) e (e)sarcinas 
(Methanosarcina sp)2 contraste de fase; (b),(d), e (f) sarcinas fluorescentes 

27 Methanosarcina sp - estruturas metanogênicas fluorescentes com morfo logia de sarcinas são 
classificadas neste gênero 
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(e) (f) 

Figura 32: Fotomicrografias do biotTeator 2 com 153 dias de incubação (a)e 
(d)sarcina fluorescente; (b)bacilos fluorescentes; (c)sarcinas contraste de fase; (e) 
cocos fluorescentes; (f) sarcinas, cocos e bacilos fluorescentes. 
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(e) (f) 

Figura 33: Fotomicrografias biorreator 1 com 170 dias de incubação (a) e 
(c)semelhantes à sarcinas contraste de fase; (b), (d) e (f)semelhantes à sarcinas 
fluorescentes; (e) cocos e bacilos em contraste de fase . 

115 



.. , 

,, 

·' 

116 

Figura 34: Fotomicrografias bioneator 2 com 179 dias de incubação (a) e 
(b)estruturas semelhantes à cistos de sarcinas (c) (d) (e)e (f)semelhantes à sarcinas 
fluorescentes. 
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5.2.4 Resultados tias leituras positiw1s do NA1P tlosfrascos contendo celulose em 

pó para bactérias celulo/íticas presentes uo biorreator 1 da fase I/ 

As amostras para contagem de bactérias celulolíticas pelo método do NMP 

foram retiradas do biorreator 1, e as leituras foram feitas após 30 e 60 dias de 

incubação. No Anexo A, Tabelas A8 a A20, encontram-se as leituras realizadas. O 

meio de cultura destinado à contagem de bactérias celulolíticas também possibilita a 

contagem de arqueas metanogênicas, como anteriormente apresentado na Tabela 6 

(item 4.1 do capítulo Materiais e Métodos). 

A Tabela 33 mostra os resultados das leituras e os valores do N1v1P de 

bactérias celulolíticas e de arqueas metanogênicas. As amostras em duplicata foram 

denominadas A e B e cada amostragem foi seqüencialmente indicada por algarismo 

romano. Para evidenciar os períodos de amostragens, deve-se observar a Tabela 29, e 

a produção de metano do biorreator 1, em cada amostragem, está apresentada no 

item 5.2.1, Tabelas 27 e 28, mas será comentada no parágrafo a seguir. Optou-se por 

não apresentar uma média dos valores de NMP calculados para as réplicas. 

As primeiras amostras I A e I B foram retiradas quando o biorreator 1 estava 

com 29 dias de incubação e 32% de metano; as amostras II A e li B, com 49 dias de 

incubação e 12,7% de metano; a terceira amostragem, realizada em triplicata, após 

72 dias de operação do sistema, foi obtida quando a porcentagem de metano 

encontrava-se em 57,8%, sendo que as amostras lllA e lliB foram incubadas à 

temperatura de 35°C e a amostra me a 40°C; as amostras IV A e IVB foram 

retiradas com 94 dias de operação e 35% de metano; as amostras V A e VB foram 

retiradas do sistema após115 dias e 75% de metano; as amostras VI A e VlB com 

144 dias e 62,9% ele metano; e as amostras VllA e VIm com 170 dias ele incubação 

e 50,96% de metano. A partir ela amostragem IV, a incubação foi feita apenas sob 

40°C. 

Como pode ser observado na Tabela 33 e na Figura 35, os valores obtidos nas 

contagens ele celulolíticas pelo NMP estiveram entre de I ,2 a 8,0 x I 03 células/mL, 
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considerando-se como tempo de incubação 60dias. No entanto, com 30 dias de 

incubação a leitura dos tubos revelou valores não superiores a 1,5 x I 03 células/mL. 

Não observou-se variação do número de celulolíticas no período anterior e durante a 

metanogênese do RSUDp, e mesmo após a inoculação do sistema com lodo oriundo 

de um sistema UASB. A não alteração sensível nos valores de NMP de celulolíticas 

não permitiu relacionar esses números com outro parâmetro analisado no biorreator I 

(Tabela 29), como por exemplo, os conteúdos de ST/STV que sofreram variações ao 

longo do tempo de amostragem. 

Os valores das réplicas tnostram que o procedimento do ultra-som escolhido 

para o desprendimento das células do resíduo sólido foi adequado, ou pelo menos, 

constituiu uma etapa uniforme para a manipulação das amostras. Como já abordado, 

nenhum tratamento estatístico foi aplicado para os valores obtidos, nem mesmo uma 

média dos valores do NMP, pois considerou-se o método das diluições seriadas 

decimais, realizado em quintuplicata, confiável para o estudo de réplicas de 

amostras, coletadas, preparadas e diluídas da mesma maneira. 

Comparando-se os procedimentos do presente trabalho com os de BARLAZ 

et ai. (l 989a), que empregou o liqüidificador para o tratamento de amostra de 

resíduos sólidos, parece que as etapas de preparação com o ultra-som não prejudicam 

as células, a despeito dos valores de contagem de celulolíticas de BARLAZ et ai. 

(1 989b) terem sido superiores, da ordem de 2,75 x 104 células/mL. Porém, não se 

aplica a comparação de valores entre sistemas operados sob condições diferentes, 

mesmo que com resíduos sólidos de composição parecida. No experimento rea lizado 

pelos autores (BARLAZ et al.,l989b), aplicava-se a recirculação do percolado 

produzido no sistema. 

GOMES ( 1995) ao realizar contagens de bactérias celulolíticas presentes no 

chorume produzido em locais de disposição de resíduos a céu aberto no Município de 

São Carlos, obteve o valor médio de 4,0 x I 05 células/mL, utilizando a técnica de 

tratamento prévio das amostras segundo VILLAS-BOAS (1990), ou homogeneização 

mecânica das amostras. 
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As ordens de grandeza dos resultados do número ele bactérias celulolíticas são 

diferentes em muitos trabalhos sobre bioclegradação anaeróbia de resíduos sólidos, e 

é óbvia, pois é dependente da composição da matéria orgânica e outros componentes 

presentes nos resíduos, e que variam em relação a cada país, cidade, época do ano, 

bem como ela classe sócio-econômica e os costumes de uma região. Além disso, os 

procedimentos para manutenção de anaerobiose e os meios de cultura utilizados nas 

contagens sempre apresentam alterações entre eles. 

A Tabela 37 e Figura. 35 mostram o aumento das arqueas metanogênicas ao 

longo das amostragens, considerando-se as leituras realizadas a 30 e 60 dias de 

incubação. Esses valores são representativos para o processo, uma vez que ocorreu 

aumento na produção de metano ao longo dos tempos de incubação. Nota-se nas 

Tabelas 27 e 29 a relação entre o aumento da produção de metano e a reinoculação 

do sistema, ou seja, no 53º dia de incubação foi introduzido novo lodo biológico no 

reator e a resposta do aumento do metano deu-se ao longo dos primeiros 20 dias 

seguintes. Nesse período, o va lor do pH ficou próximo a 7,0 e houve um aumento no 

conteúdo de ST e STV, como esperado devido a introdução ele lodo no sistema. No 

entanto, os valores de arqueas metanogênicas foram baixos se compararmos com 

resultados de trabalhos experimentais que realizaram contagens de arqueas 

metanogênicas em resíduos sólidos elo mesmo município, porém não padronizados 

como o trabalho de GOMES (1995), que utilizando meio de cultura e condições de 

leitura de incubação dos tubos de NMP similares e com 30 dias de incubação, 

determinou 2,3 x I 04 células/mL de arqueas metanogênicas. 

Analisando-se os números de bactérias celulolíticas (Tabela 33 e Figura 35) 

obtidos para as amostras IV (94 dias de incubação) e V (11 5 dias de incubação), 

verifica-se um ligeiro aumento nos valores do NMP, se a leitura após 60 dias de 

incubação for considerada. Nesse período, a atmosfera do biorreator 1 apresentou as 

maiores porcentagens de metano. Esses valores, à luz do perfil de desenvolvimento 

das populações celulolíticas e do aumento da produção de metano dos resultados 

experimentais de BARLAZ et ai. (1989b), Figura 37 (unidades dos valores de células 

diferentes em ambos os trabalhos experimentais), podem revelar alguma semelhança 
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no comportamento das populações celulolíticas do presente trabalho na fase 

acelerada de produção de metano, ou seja, o número das bactérias celulolíticas 

aumentou na fase acelerada de produção de metano. Contudo, os valores de NMP das 

amostras VI A e VI B foram inferiores, mesmo na presença de teores de metano da 

mesma ordem das amostragens IV e V, entre 35 e 70%. 

Em praticamente todas as an1ostras, os valores de NMP de metanogênicas 

foram maiores após 60 dias de incubação. Nesse sentido, considerando os 

procedimentos adotados, tratamento da amostra, técnica de anaerobiose e meio de 

cultura contendo celulose, o tempo de incubação de 60 dias é o recomendado. 

É relevante destacar que considerando todos os procedimentos eficientes, os 

valores de NMP não foram elevados, sendo o NMP das bactérias celulolíticas e as 

arqueas metanogênicas não foi superior a J 03células/mL. O desprendimento das 

células do material sólido, particularmente de fibras de celulose não é simples, e 

pesquisadores sugerem que os métodos químicos, como o emprego de enzimas, são 

mais indicados (BRISOU, 1995). 

A alteração da temperatura de incubação para 40°C parece não ter afetado os 

resultados das leituras, provavelmente a faixa de temperatura para o bom 

desempenho das culturas mesófilas estudadas esteja entre 35 e 40°C. 
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Tabela 33: Resultados da leitura dos fi·ascos positivos contendo celulose em pó e 
estimativa do número de bactérias celulolíticas e de células procarióticas do grupo 
metanogênico presentes no biorreator 1. 

AMOSTRAS 
celulolíticas ( células/mL) metanogênicas (células/mL) 

30 di11s 60 dias 30 dias 60 dias 

leitura 1 estimativa leitura I estimativa leitura I estimativa leitura I estimativa 

Amostra I A 550 1,2xl03 550 1,2xl03 1 1 o 2,0xl01 1 4 o 3,5xl01 

Amostra I B 550 1,2x103 550 1,2xl03 020 2,0x101 320 7,0xl01 

Amostra Il A 550 l,Sxl03 55 1 l,Sxl03 o 1 o 2,0xl0° 231 4,0xl01 

Amostra Jr B 550 1,2x103 550 1,2xl03 000 2,0xl0° o 1 o < 2,0xl0° 

Amostra IIIA 5 5 1 l,Sxl03 550 1,2xl03 54 1 8,5xl01 540 6,5xl01 

Amostra IIIB 550 1,2xl03 550 1 ,2xl03 530 4,0xl01 540 6,5xl02 

Amostra IliC 55 o 1,2xl03 55 1 l,Sxl03 540 6,5xl 01 5 5 I 1,5xl03 

Amostrn IVA 5 5 l 1,5x103 554 8,0xl03 431 l,65x101 444 L,7xl03 

Amostra IVB 550 1,2x103 55 3 4,5xl03 550 1,2xl03 55 3 4,5xl03 

AmostraVA 5 5 I 1,5xl03 552 2,5x103 551 1,5xl03 5 5 1 l ,Sxl03 

AmostrnV B 5 5 I l,Sxl03 55 3 4,5x103 5 3 1 S,Sx102 543 1,4xl03 

Amostra VTA 550 1,2xl03 550 1,2x I 03 5 I O l,Sxl01 4 1 o 8,5xl01 

Amostra VIB 550 J ,2xl03 550 1,2xl03 541 8,5xl 02 300 4,0xl01 

Amostra VJIA 550 1,2x103 220 3,5xt 01 

Amostra VIIB 550 1 ,2xl03 2 I O 4,5xl01 

(-) não foram realizadas leituras 

As Figuras 3 5 e 36 representam a comparação dos valores de celulolíticas e 

de metanogênicas avaliados, em duplicata, ao longo do processo de biodegradação 

anaeróbia nos biorreatores 1 da fase IT, obtidos através da técnica de estimativa de 

células do NMP, comparados com a porcentagem de metano na data de coleta para 

contagem. As leituras nos frascos de NMP foram realizadas após 30 e 60 dias de 

incubação. Os valores mais significativos foram nas leituras após 60 dias na amostra 
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IVA, com aproximadamente 90 dias de incubação e valores percentuais de metano na 

faixa de 35%. 
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Figura 35: Representação gráfica dos resultados das contagens pelo NMP de 
celulolíticas no biorreator 1 (amostras A e B) após 30 e 60 dias de incubação, 
comparados com a produção de metano(%). 
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Figura 36: Representação gráfica dos resultados das contagens pelo NMP de 
metanogênicas no biorreator l (amostras A e B) após 30 e 60 dias de incubação, nos 
frascos contendo pó de celulose, comparados com a produção de metano(%). 
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rigura 36: Representação gráfica dos resultados das contagens pelo NMP de 
metanogênicas no biorreator I (amostras A e B) após 30 e 60 dias de incubação, nos 
frascos contendo pó de celulose, comparados com a produção de metano(%). 
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Figura 37: Fases da decomposição de resíduos sólidos urbanos em reator de bancada 
com recirculação de percolado. 

Fonte: adaptado de HARIAZ e/ ai. (1989b) 

As morfologias observadas nas amostras com leitura positiva (presença de 

coloração amarelada e turvação do NMP) encontram-se descritas a seguir. Cada 

amostra foi ana lisada nos frascos em que houve crescimento após 30 e 60 dias de 
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A freqüência dos tipos morfológicos observados nas réplicas das diluições 

encontra-se indicada nas Tabelas de 34 a 40, nas quais encontram-se indicados os 

períodos de amostragem para o exame microscópico, bem como o ensaio com duas 

temperaturas de incubação (amostra lll). 

Tabela 34: M01fologias bacterianas visualizadas nas diluições de NMP das amostras 
I (retiradas do biorreator l com 29 dias de incubação) 

Morro1ogias visuaUzadas Amostra A 
30 dias 60 dins 

-1 -2 - 1 -2 
Cocos fluorescentes +++ +++ +++ 
Bncilos pequenos +++ ++ +++ 
(+++) rreqücntes; (++)pouco freqüentes; (+) mros 

+++ 
++ 

Amostra B 
30 dias 60 dins 

- L -2 -I -2 
+++ 
+++ 

++ 
++ 

+++ 
+++ 

++ 
++ 

Tabela 35: M01fologias bacterianas visuali zadas nas diluições de NMP das amostras 
Il (retiradas do biorreator com 49 dias de incubação) 

Morrologias visunlizadns Amostra A Amostra B 
30 dias 60 dias 30 dins 60 dins 

- I -2 -1 -2 -3 -1 -2 -] -2 -3 
Bacilo delgado pequeno +++ +++ 
Filamentosos ++ ++ ++ ++ 
Cocos fluorescentes +++ ++ ++ ++ ++ 
Bacilos médios ++ ++ ++ +++ ++ ++ 
Bacilos delgados médios +++ +++ ++ ++ ++ 
Bacilos médios espessos ++ ++ 
Bacilos em cadeia ++ ++ ++ ++ 

(+++) freqüentes; (++)pouco freqüentes; (+) ra ros 



Tabela 36: Morfologias bacterianas visualizadas nas diluições de NMP das amostras III A, B e C (retiradas do biorreator 1 com 72 dias de 
incubação). Respostas dos tubos de NMP incubados sob temperaturas diferentes A e B = 35°C e C= 40°C 

Morfologias visualizadas Amostra A Amostra B Amostra C 
30 dias 60 dias 30 dias 60 dias 30 dias 60 dias 

-1 -2 -3 -1 -2 .., 
- .) -1 -2 -3 -1 -2 -3 - 1 -2 -3 -1 -2 -3 

Estrutura semelhante a ++ ++ 
actinomicetos 
Bacilos (com acúmulo de ++ +++ ++ + ++ ++ ++ 
grânulos nas extremidades 
Bacilo delgado pequeno ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 
Filamentosas ++ + ++ ++ + ++ ++* 
Cocos ++ ++* ++ + ++* ++ ++ ++* 
Sarcinas +++ ++ 
Diplococos + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Bacilos médios ++ ++ ++* ++ ++* ++ ++ ++ ++* ++ 
Bacilos pequenos gordos ++ ++ ++ 
Bacilos médios gordos +++ ++* ++ +++ ++ ++* ++ ++ 
Bacilos delgados médios ++ ++ 
Bacilos longos espessos ++ ++ ++ 
Bacilos longos ++ ++ ++ ++ ++ 
Bacilos em cadeia ++ ++ 
(+++)freqüentes: (++)pouco freqüentes: (+) raros:(*) observados também em fluorescência, ( )não foram observados 
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Tabela 37: Morfologias visualizadas nas diluições de NMP das amostras IV (94 dias) 

Morfologias visualizadas Amostra A Amostra B 
----~~~~~~~~--------~~~~~~~~----

30 dias 60 dias 30 dias 60 dias 
-1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 

Bacilos delgado pequenos ++ ++ ++ ++ 
Filamentosos ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Bacilos médios ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ 
Bacilos longos ++ ++ ++ 
Sarcinas fluorescentes ++ 
(+++)freqüentes; (++)pouco freqüentes(+) raros; ( )não foram observados 

Tabela 38: Morfologias bacterianas visualizadas nas diluições de NMP das amostras 
V (115 dias) 

Morfologias visualizadas Amostra A Amostra B 
30 dias 60 dias 30 dias 60 dias 

-1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 
Bacilos delgados pequen. ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 
Filamentosos ++ 
Cocos aglomerados ++ ++ 
Cocos fluorescentes ++ ++ 

++ ++ 
++ 

Bacilos médios ++ ++ ++* +++* ++* ++ ++ ++* +++* ++* 
Bacilos pequenos gordos ++ ++ ++ ++ 
Bacilos longos ++* ++* 
(+++)freqüentes; (++)pouco freqüentes; (+)raros;(*) observados também em fluorescência; ( )não 
foram observados 

Tabela 39 : Morfologias bacterianas visualizadas nas diluições de NMP das amostras 
VI (144 dias) 

Morfologias visualizadas Amostra A Amostra B 
----~~~~~~--~~--------~~--~~~--~~-----

30 dias 60 dias 30 dias 60 dias 
-1 -2 -3 -I -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 

Bacilo delgado pequeno ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ 
Filamentosos + 
Cocos aglomerados ++ ++ 
Cocos fluorescentes ++ ++ ++ 
Bacilos médios ++* ++ ++ ++ ++ ++ ++* ++ 
Bacilos pequenos gordos ++ ++ ++ 
Bacilos longos ++ 
(+++)freqüentes; (++) pouco freqüentes;(+) rnros;(*)observados também em fluorescência, ( )não 
foram observados 
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Tabela 40: Morfologias bacterianas visualizadas nas diluições de NMP das amostras 
VII (170 dias) 

Morfologias visualizadas Amostra A Amostra B 
----~~--~~~~~------------~~~~----~-----

30 dias 60 dias 30 dias 60 dias 
-1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 

Bacilo delgado pequeno ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Cocos aglomerados ++ ++ 
Cocos fluorescentes ++ ++ 
Bacilos médios ++* ++ ++ ++* ++* ++ ++ ++* 
Bacilos delgados médios ++ ++ 
Bacilos longos ++ ++ 
Sarciuas fluorescentes ++ ++ ++ ++ 
(+++) freqüentes; (++)pouco freqüentes; (+) raros;(*)obscrvados também em fluorescência, ( )não 
foram observados 

Comparando-se os tipos morfológicos encontrados nos frascos de contagens 

de NMP pode-se verificar que ocorreram mudanças na composição microbiana do 

lodo no biorreator l , com 30 e 60 dias de incubação das amostras. Inicialmente, foi 

verificado apenas a presença de cocos fluorescentes e bacilos pequenos, estes tipos 

celulares podem ter sido acrescentados através do percolado e estavam presente no 

início do processo de biodegradação anaeróbia. Na segunda amostragem havia 

também o predomínio de bacilos delgados médios, comuns da fase de hidrólise e 

fermentação (BERGEY,S, 1989; BARLAZ, 1990; GOMES, 1995). Na terceira 

amostragem, em que a porcentagem de metano no biorreator era de 57 ,8%, 

constatou-se a presença de bacilos espessos com acúmulo de grânulos nas 

extremidades, filamentosos, cocos e bacilos fluorescentes e sarcinas, podendo indicar 

que o biorreator encontrava-se nas fases acidogênica e metanogênica. Na quarta 

amostragem, na qual o valor de metano teve uma queda para 35%, a morfologia 

encontrada nos frascos de leitura estava modificada, com uma menor diversidade de 

células, bacilos filamentosos, médios e longos e sarcinas na amostra A, após 60 dias, 

podendo indicar que o biorreator teve uma modificação no seu desenvolvimento, 

provavelmente a entrada na fase de produção acelerada de metano. No entanto na 

quinta, sexta e sétima amostragens, houve a presença de bacilos e cocos 

fluorescentes, bem como de sarcinas fluorescentes, indicando que o biorreator 

encontrava-se na fase metanogênica acelerada. 



129 

A Tabela 41 mostra as morfologias predominantes nas amostras das 

contagens de celulolíticas, nas maiores diluições, no biorreator 1. Observa-se que as 

morfologias em fluorescência foram freqüentes quando a produção de metano 

aumentou. Após 72 dias de incubação, ocorreu o aparecimento de sarcinas 

fluorescentes e posteriormente, bacilos fluorescentes, organismos característicos da 

fase metanogênica (ZEHNDER, 1988; BARLAZ et ai., 1990). 

Tabela 41: Morfologias predominantes nas amostras de contagens de celulolíticas 

Amostras/tempo de Morfologias predominantes 

incubação biorreator 1 Contraste de fase Fluorescência 

Amostra I bacilos Cocos 

(29 dias) 

Amostra II 

(49 dias) 

Amostram 

(72 dias) 

Amostra IV 

(94 dias) 

Amostra V 

(115 dias) 

Amostra VI 

(144 dias) 

Amostra VII 

(170 dias) 

bacilos, bacilos delgados, Cocos 

filamentosos e bacilos com esporos 

Bacilos com acúmulos de grânulos Sarcinas 

nas extremidades, bacilos 

delgados, bacilos espessos, bacilos 

longos e sarcinas 

Bacilos delgados, filamentosos, 

bacilos longos e bacilos 

Cocos aglomerados, bacilos 

delgados e bacilos 

Cocos aglomerados, bacilos 

delgados e bacilos 

Cocos aglomerados, bacilos 

delgados, bacilos longos e bacilos 

Cocos e sarcinas 

Bacilos, cocos e bacilos 

longos 

Cocos e bacilos 

Cocos, sarcinas, bacilos 

e cistos de sarcina 
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As Figuras 38, 39 e 40 mostram as fotomicrografias das morfologias celulares 

encontradas nos frascos de leitura positiva do NMP para celulolíticas e arqueas 

metanogênicas. Na primeira amostragem não foi possível a realização de 

fotomicrografias e a partir da segunda amostragem foram registradas as morfologias 

celulares. Observa-se que inicialmente ocorreu a presença predominante de bacilos, 

confirmando que o biorreator encontrava-se na fase hidrolítica e após a terceira 

amostragem, quando a produção de metano no biorreator estava aumento, observou

se a presença de sarcinas, caracterizando a fase metânica. 
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Figura 38: Fotomkrografias das motfologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP para celulolíticas (a) 2' amostra na diluição 10- 1 presença de 
bacilos esporulados, semelhantes aos microrganismos do grupo dos clostrídios; (b) e 
(c)3' amostragen, 40°C, diluição 10"1 cocos e bacilos; (d) e (e)3'amostra, 10"2 cocos e 
bacilos; (f)3. amostra, 10"3 bacilos; 
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Figura 39: Fotomicrografias das morfologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP para celulolíticas (g) e (h)3"amostra,35°C, diluição10' 1

, 

sarcinas; (i) 3"amostra,35°C, diluição10·1
, cocos e bacilos; U) 3"amostra,35°C, 

diluiçãol0·2, cocos e bacilos; (k) 3"amostra,35°C, diluição10.3, bacilos; (l)estrutura 
fluorescente com m01fologia não designada. 
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Figura 40: Fotomicrografias das motfologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP para celulolíticas (6.a amostra) na diluição 10·1 (a) e 
(b)cocos agrupados fluorescentes; (c) e (e)Estruturas semelhantes a cistos de sarcina 
em contraste de fase; (d) e (f)estruturas semelhantes a cistos de sarcina em 
fluorescência . 
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5.2.5 Resultados das leituras do NA1P de bactérias acetogênicas e de arquem~ 

metmwgênica.s· presentes 110 biorreator 2 da fase li 

A Tabela 42 apresenta os resultados das leituras dos fi·ascos contendo fonte 

de carbono acetato, cultivos realizados em duplicata para estimar o número de 

arqueas metanogênicas, incubados à temperatura de 40°C. Foi a primeira 

amostragem após a reinoculação do biorreator 2, 110 73 o dia de incubação e 63,1% de 

metano. 

Tabela 42: Leituras dos frascos contendo acetato como fonte de carbono 

Amostra 

Amostra lA 
Amostra lB 

30 dins 
330 
330 

Turvação 
60 dins 
330 
3 3 I 

30 dins 
200 
000 

Metano 
60 dins 
230 
2 3 1 

A Tabela 43 apresenta os resultados da estimativa de células metanogênicas 

da primeira amostragem, após o cálculo do NMP, utilizando-se a Tabela 922 I.IV e a 

fórmula para cálculo do NMP da página 9-51 do ST ANDARD METHODS FOR 

EXAMTNATION OF WATER AND WASTEWATER (1998), encontrada. na 

Tabela A I e na Figura A l 110 ANEXO A. 

Tabela 43 Estimativas de células procarióticas do grupo metanogênico 

Amostra 

Amostra I A 
Amostra IB 

Turvação (NMP/mL) 
30 dias 60 dins 
8,5x i01 8,5x l01 

8,5xl01 l ,Oxl02 

Metano (NMP/mL) 
30 dins 60 dins 
2,0xl01 6,0xi01 

<l,Ox 101 7.0x l 01 

A Tabela 44 apresenta os resultados das leituras dos frascos (turvação do 

meio e presença de gás metano) contendo as fontes de carbono acetato, propionato, 

butirato, atmosfera de H2/C02 ( 4:1 e I atm.) em amostras real izadas para estimar o 

número de acetogênicas e arqueas metanogênicas no biorreator 2 à temperatura de 

40°C. No Anexo A, nas Tabelas A.21 a A.29 encontram-se as leituras positivas dos 

frascos. Foram utilizados frascos controles sem fonte de carbono na segunda e 
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terceira amostragens e fi·ascos contendo metano! como fonte de carbono após a 

qua11a e a quinta amostragens. A segunda amostragem (Amostra 2) no biorreator 2 

foi feita após 95 dias de incubação e com 17% de metano, cabe salientar que o 

biorreator foi aberto após 87 dias para a análise de alcalinidade a bicarbonato e a 

ácidos voláteis e para cromatografia de ácidos voláteis. A terceira amostragem 

(Amostra 3) foi feita com 122 dias e 75,7% de metano. A qua11a amostragem 

(Amostra 4), com 147 dias e com 58,5% de metano e a quinta amostragem (Amostra 

5) com 179 dias de incubação e 44,2% de metano. 

Tabela 44: Leituras positivas dos frascos contendo distintas fontes de carbono, com 
hidrogênio e apenas com meio mineral 

Fontes Sem fonte Propionato Acetato Butirato 82/COz Metano! 

TCillJIO de 30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 
incuba~ão dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias 
Turvação 

Amostra 2 330 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 I 

Amostra 3 330 3 3 l 330 330 330 330 332 3 3 3 3 3 l 333 

Amostra 4 330 33 0 330 333 3 3 3 3 3 3 I 3333 3 3 3 3 33 0 330 

Amostra 5 3 3 I 332 3332 3333 3 3 l 

Metano 

Amostra 2 020 222 300 320 3 I O 0 3 0 3 3 1 3 3 3 3 3 I 3 3 3 I 

Amostra 3 300 300 100 300 000 000 320 33 0 330 330 

Amostra 4 I O O 2 00 100 200 3 3 1 3 3 1 3 3 I 332 200 30 0 

Amostra 5 3 I O 320 332 3 3 I 2 300 

A Tabela 45 apresenta os resultados da estimativa de células metanogênicas e 

acetogênicas após o cálculo da estimativa da densidade bacteriana utili zando-se a 

Tabela 922l.IV e a fórmula para cálculo do NMP da página 9-5 I do ST ANDARD 

METHODS FOR EXAMINA TION OF W ATER AND W ASTEWATER ( 1998), 

encontrada. na Tabela AI e na Figura A I no ANEXO A. 



Tabela 45: Leituras positivas dos frascos contendo distintas fontes de carbono, com hidrogênio e apenas com meio mineral. 

Fontes Sem fonte Propionato Acetato Butirato H!/CO! Metano I 

(Células/mL) (Células/mL) (Células/mL) (Células/mL) (Células/mL) (Células/mL) 

Tempo de 30 dias 60 dias 30 dias 60 dias 30 dias 60 dias 30 dias 60 dias 30 dias 60 dias 30 dias 60 dias 
incubação 
Turvação 

Amostra 2 8 5x101 

' 
1,4x102 1,4x102 1,4xl02 1,4xl02 1,4xl02 1,4xl02 1,4x102 1,4x102 1,2xl02 

Amostra 3 8,5x101 l ,Oxl02 8,5xl 01 8,5xl01 8,5x101 8,5x101 1,2x1 02 1,4x1 02 l,Ox102 1,4x102 

Amostra 4 8,5xl01 8,5x101 8,5x101 1,4x102 1,4x102 lx103 1,4xl 03 1 ,4xl 03 8,5xl01 8,5x101 

Amostra 5 l,Oxl02 1,2xl 02 1,2xl03 1,4xl 03 l,Ox102 

Metano 

Amostra 2 2xl01 4,5xl01 4xl01 7xl01 5,5xl01 1,8x101 l,Ox102 1,4xl 02 l,Oxl02 1,2x102 

Amostra 3 4x101 4x101 lx101 4xl01 
<lxl01 <lxl01 7x101 8,5x101 8,5x1 01 8,5xl01 

Amostra 4 1x l01 2x101 lx101 2xl01 1 ,Oxl 02 l,Ox102 l,Oxl 02 1,2xl02 2x101 4x101 

Amostra 5 5,5x101 7x101 1,2xl 02 8,5x102 4xl01 

w 
C\ 
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Nas leituras das diluições do NMP observa-se crescimento em todas as fontes 

de carbono, através da turvação do meio. Análises cromatográficas para verificação 

da produção de metano confirmaram a presença de células metanogênicas. Os grupos 

que apresentaram valores mais elevados de NMP foram os das bactérias acetogênicas 

utilizadoras de butirato e o das arqueas metanogênicas hidrogenotróficas, nos 

períodos amestrados de 147 e 179 dias de incubação do biorreator 2. 

O crescimento do grupo de bactérias acetogênicas foi avaliado através de 

meio de cultura mineral acrescido das fontes orgânicas, adicionadas em separado, 

propionato de sódio e butirato de sódio. Na Tabela 45 observa-se que o número de 

utilizadoras de propionato no reator com 95 dias de incubação foi de 1,4 x I 02 

células/mL, após 122 e 147 dias de incubação, os valores foram de 8,5 X I 01 

células/mL, e aos 179 dias de incubação o valor foi de 1 ,O x I 02 células/mL. O 

número das bactérias que utili zam o butirato, aos 95 e 122 dias de incubação do 

reator foi de I ,4 x I 02 células/mL, após 147 e 179 dias de incubação foi de I ,2 x I 03 

células/m.L. Nesta fase, os valores da produção de metano no biorreator 2 estavam 

aumentando, e o aumento do NMP das células acetogênicas coincide com a maior 

atividade metanogênica (Tabela 28 e Figuras 18 e 19). Observa-se que não houve 

diferença no valores obtidos nas leituras com 30 e 60 dias de incubação para o NMP. 

Assim, recomenda-se que o tempo de 30 dias de incubação seja utilizado para a 

leitura de bactérias acetogênicas. 

Comparando-se os valores de ácidos voláteis analisados sob cromatografia 

gasosa (Tabela 3 I) com os valores numéricos do NMP para as acetogênicas 

utilizadoras de butirato e de propionato, observa-se que o ácido butírico foi 

inicialmente verificado, não sendo detectado posteriormente no biorreator 2 

(amostragem no I 15• dia de incubação), e o ácido propiônico teve tendência a 

aumentar ao longo do experimento. Por sua vez, o número das bactérias utilizadoras 

de butirato foi superior em relação àquele obtido em propionato. Estes resultados 

colaboram para a evidência de grupos de bactérias foram ativas na degradação do 

butirato. 
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No caso das utilizadoras de propionato a estimativa do NMP atingiu valores 

mats baixos, bem como, pôde ser verificado o acúmulo do ácido propiônico no 

decorrer do processo de biodegradação anaeróbia nos biorreatores. Tratando-se de 

um ácido orgânico de cadeia longa, sua biodegradabilidade é menos favorável, assim 

como o crescimento das bactérias utilizadoras de propionato é mais lento 

(ZEHNDER, 1988). O mecanismo de transferência de hidrogênio interespécies deve 

estar bastante regulado para que haja a degradação de determinados ácidos orgânicos 

intermediários, pois o seu acúmulo pode ser devido a um desequilíbrio no processo 

de retirada de hidrogênio do meio. A conversão de ácidos intermediários é favorável 

termodinamicamente quando é baixa a concentração de hidrogênio, as bactérias 

acetogênicas realizam um importante papel na retirada de hidrogênio do meio, numa 

relação sintrófica, com microrganismos metanogênicos ou com as redutoras de 

sulfato (BARLAZ et ai. , l989b ). 

Para as contagens de arqueas metanogênicas foram utilizadas as fontes de 

carbono, em diferentes frascos de diluições, acetato, metanol e atmosfera de H2/C02 

( 4: I, 1 atm.), nos quais as leituras foram realizadas quanto à turvação do meio e 

análises cromatográfícas da produção de metano. Foram realizadas, também, 

estimativas deste gmpo microbiano nos frascos contendo butirato e propionato como 

fonte de carbono e sem fonte de carbono, quando da produção do biogás metano. Os 

resultados das estimativas numéricas pelo método do NMP encontram-se nas Tabelas 

43 (com acetato como fonte de carbono) e 45 (para todas as fontes de carbono). 

Verifica-se que para as contagens diretas, ou seja, nos frascos contendo fonte 

específica para o crescimento de arqueas metanogênicas, o grupo que apresentou os 

maiores valores numéricos foram as arqueas metanogênicas hidrogenotróficas, nos 

frascos contendo atmosfera de H2/C02, tanto quanto à turvação como na análise 

cromatográfica. As condições para o desenvolvimento deste .grupo foram as mais 

adequadas, provavelmente o metabolismo microbiano para a utilização ele hidrogênio 

e dióxido de carbono foram os predominantes nos biorreatores em estudo. BARLAZ 

et ai. ( l989b) realizou contagens de arqueas metanogênicas, utilizando H2/C02 e 

acetato como fonte de carbono e os resultados obtidos para as hidrogenotróficas foi 

maior que para as acetoclásticas. Como pode ser observado na Figura 37, o número 
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de metanogênicas foi maior que o de celulolíticas, diferentemente deste trabalho, os 

números de celulolíticas foram superiores as de arqueas metanogênicas. 

O número de arqueas metanogênicas das contagens indiretas, ou seja, nos 

frascos contendo fontes não específicas a este gmpo, foi maior nos frascos contendo 

butirato de sódio, provavelmente pela presença em maior número dos gmpos 

microbianos capazes de degradarem este composto, convertendo-os em substratos 

para as arqueas metanogênicas. 

Quanto à diferença numérica das leituras, no caso dos frascos contendo 

acetato e H2/C02, nos quais os valores em relação à turvação foram maiores que os 

da análise cromatográfica, pode-se dizer que havia a presença de um outro gmpo 

microbiano capaz de degradar estes substratos (acetato ou hidrogênio), que não as 

metanogênicas, como por exemplo algum gmpo de redutoras de sulfato (ZEHNDER, 

1988), ou mesmo, valores de metano não passíveis de detecção pelo método adotado 

(Materiais e Métodos, item 4.2). 

As leituras dos frascos de NN1P são feitas após a observação de turvação dos 

frascos, análise cromatográfica e exame microscópico. A Tabela 46 mostra as 

morfologias celulares visualizadas nos frascos de leitura positiva do NN1P contendo 

acetato, para a contagem de metanogênicas acetoclásticas. As Figuras 41 e 42 

mostram as fotonúcrografias das morfologias visualizadas nos frascos contendo 

acetato e encontram-se no final deste capítulo. 
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Tabela 46: Morfologias celulares visualizadas nas amostras de NMP contendo 
acetato como fonte de carbono no biorreator 2 

Amostras METANOGENICAS ACETOCLASTICAS(Acetato) 

Amostra A c B 
I o·'(73 dias) 

Amostra A e B 
10-2 

Amostra A c B 
10"3 

Amostra I 
1 o·' (95 dins) 

Amosh·n I 
10"2 

Amostra II 
10-1 

(122 dias) 

Amostra TI 
10"2 

Amostra ITT 
lO"' 
(147 dins) 
Amostra UI 
10-2 

Amostra IV 
10·' 
( 179 dins) 

Amostra IV 
10-2 

30 dias 

Cocos *, bacilos longos e médios 

Poucos bacilos espessos médios e 
grandes e bacilos finos 

Bacilos*, poucos cocos*, esporos, 
cocos agrupados*, pequenas 
sarcinas*, estruturas semelhantes 
a cistos ele sarcinas 

Bacilos médios, cocos*, bacilos*, 
sarcma 

(-)não foram realizadas observações 
(*) observados sob fluorescência 

60 dias 

Cocos *, bacilos *, bacilos finos, 
bacilos médios e sarcinas* 

Bacilos* e bacilos filamentosos * 

Raros bacilos 

Sarcinas, bacilos e bacilos médios 

* 

Bacilos médios e pequenos não 
fluorescentes , cocos e filamentos* 

Raros cocos e bacilos 

Bacilos pequenos, cocos*, bacilos 
com esporo 
Cocos*, sarcinas*, bacilos não 
fluorescentes 

Poucos bacilos médios e longos 

Cocos*, bacilos*, poucas sarcinas*, 
bacilos médios e longos espessos, 
bacilos finos, bacilos pequenos 

Bacilos médios, bacilos médios 
espessos, cocos* 

A Tabela 47 mostra as morfologias celulares visualizadas nos frascos de 

NMP contendo atmosfera de H2/C02, para a contagem de metanogênicas 

hidrogenotróficas no biorreator 2 da fase 11. As Figuras 43 a 45 mostram as 

fotomicrografias das morfologias visualizadas nos frascos contendo atmosfera de 

H2/C02 . 
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Tabela 47: Morfologias celulares visualizadas nas amostras de NMP contendo 
atmosfera de H2/C02 como fonte de carbono no biorreator 2 

AmostJ·as METANOGENICAS HIDROGENOTROFICAS(Hz/C02) 

Amostra I 
10-1 

Amostra I 
to·2 

Amostra I 
10"3 

Amostra li 
10-1 

Amostra H 
10"2 

Amostra IH 
10-1 

Amosh·a Til 
10-1 

Amosh·a UI 
10"3 
Amostra TV 
to•• 
Amostra I V 
10-2 

30 dias 
Bacilos espessos curtos e médios, 
bacilos finos curtos*, bacilos finos 
e longos 

Bacilos em cadeia, bacilos longos 

Raros bacilos, bacilos finos 
médios* e longos*, bacilos 
espessos médios* 

Bacilos* 

Baci los, bacilos* 

(*)observados sob fluorescência 
(-) não foram realizadas observações 

60 dias 
Bacilos filamentosos, bacilos 

longos, bacilos médios* 

Muitos bacilos*, filamentosos* 

Bacilos pequenos e médios, 
filamentosos* 

Cocos*, bacilos longos*, poucas 
sarcinas*, poucos bacilos*, muitos 
filamentosos* 

Bacilos longos*, bacilos*, bacilos 
médios* 

Bacilos pequenos e médios 

A Tabela 48 mostra as morfologias celulares visualizadas nos fi·ascos de 

NMP contendo metano! como fonte de carbono, para a contagem de metanogênicas 

acetoclásticas no biorreator 2 da Fase li. A Figura 46 mostra as fotomicrografía s das 

morfologias visualizadas nos frascos contendo metano!. 
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Tabela 48: Mo1fologias celulares visualizadas nas amostras de NMP contendo 
metano! como fonte de carbono no biorreator 2 

Amostras METANOGENICAS ACETOCLASTICAS(Metanol) 

30 dias 60 dias 
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A mostra JII 

10-l 
Bacilos médios, cocos*, sarcinas 

Amostra IIJ 

10-2 

Amostra IV 

10-1 

Amostra IV 

Poucos bacilos 

(*)observados sob fluorescência 
(-) não foram realizadas observações 

A Tabela 49 apresenta a descrição motfológica visualizada nos frascos de 

NMP contendo butirato como fonte de carbono, para a contagem de acetogênicas no 

biorreator 2 da Fase JI. As Figuras 47 a 49 mostra as fotomicrografias das 

morfologias visualizadas nos frascos contendo butirato. 

Tabela 49: Morfologias celulares visualizadas nas amostras de NMP contendo 
butirato como fonte de carbono no biorreator 2 

Amostras 

Amostra I 
10-1 

Amostra J 
IO.z 

Amostra J 
J0-3 

ACETOGENICAS (Butirato) 

30 dias 60 dias 
Bacilos longos, filamentosos*, Sarcinas*, cocos*, bacilos 
bacilos médios*, bacilos espessos, grandes espessos, bacilos médios, 
cocobacilos filamentosos enrolados* 

Bacilos finos, bacilos médios 
espessos 

Bacilos *, poucos bacilos espessos 



Amostra II 
w-1 

AmostTa II 
10-l 

Amostra IIl 
10-1 

AmostTa III 
10-2 

Amostra IH 
10-3 

Amosh-a IV 
10-1 

Amostra IV 
10-2 

Sarcinas*, bacilos*, cocos 
aglomerados*, estruturas 
semelhantes a cistos de sarcina* 

Cocos*, bacilos pequenos e 
médios 

(*)observados sob fluorescência 
(-) não foram realizadas observações 

Bacilos, sarcinas*, bacilos 
móveis, cocos 
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Bacilos, cocos, estruturas 
semelhantes a cistos de sarcinas* 

Bacilos, bacilos*, sarcina*, 
cocos* 

Bacilos, bacilos*, cocos* 

Células ausentes 

Bacilos médios espessos, bacilos 
pequenos, feixes de bacilos* 

Bacilos médios espessos 

A Tabela 50 mostra as morfologias celulares visualizadas nos frascos de 

NMP contendo propionato como fonte de carbono, para a contagem de acetogênicas 

no biorreator 2 da fase IL A Figura 50 mostra as fotomicrografias das morfologias 

visualizadas nos frascos contendo propionato. 

Tabela 50: Morfologias celulares visual izadas nas amostras de NMP contendo 
propionato como fonte de carbono no biorreator 2 

Amostms 

Amostra I 
10-1 

Amostra I 
10-2 

ACETOGENICAS (Propionato) 

30 dias 
Sarcinas*, bacilos médios, bacilos 
longos finos, poucos bacilos 
médios espessos*, cocobacilos*, 
estruturas semelhantes a cistos de 
sarei nas* 

Células ausentes 

60 dias 
Filamentosos*, sarcinas*, bacilos 
grandes*, cocos*, estruturas 
semelhantes a cistos de sarcinas * 

Bacilos com esporo*, poucos 
bacilos pequenos e médios 
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Amostra 11 
w-1 

Amostra 11 
10-2 

Amostra III 
10-1 

Amostra IIl 
10-2 
Amostra IV 
l0-1 

Amostra IV 
10-2 

Estmh1ras grandes arredondadas*, Bacilos 
cocos*, sarcinas*, bacilos, cocos 
aglomerados 

Poucos bacilos Poucos bacilos e filamentosos 

Bacilos, bacilos*, cocos*, 
sarcinas* 

Poucos bacilos longos 

Bacilos 

Poucos bacilos 

(*)observados sob fluorescência 
(-) não foram feitas observações 
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A Tabela 51 mostra as morfologias celulares visualizadas nos frascos de 

NMP sem fonte de carbono, para o controle das contagens no biorreator 2 da fase li. 

A Figura 51 mostra as fotomicrografias das morfologias visualizadas nos frascos sem 

fonte de carbono e encontram-se no final deste capítulo. 

Tabela 51: Morfologias celulares visualizadas nas amostras de NMP sem fonte de 
carbono no biorreator 2 

Amostnts 

Amostra I 
10"1 

Amostra I 
10-2 

Amostra 11 
l0-1 

Amostra 11 
10"2 

SEM FONTE DE CARBONO 

30 dias 
Poucos bacilos*, poucos 
cocobaci los*, cocos grandes'~ 

Poucos cocos grandes*, sarcina*, 
bacilos 

60 dias 
Bacilos pequenos espessos*, 
sarcínas*, cocos 

Bacilos espessos com acúmulo de 
grânulos nas extremidades, 
bacilos médios e pequenos, 
bacilos com esporos 

Bacilos, bacilos longos em cadeia, Bacilos, cocos* 
bacilos*, cocos agrupados* 

Poucos bacilos Poucos bacilos 

(*)observados sob fluorescência 
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Os exames microscópicos foram de grande importância neste trabalho, po1s 

através dos tipos morfológicos observados nos fi·ascos do NMP contendo uma 

determinada fonte de carbono, pôde-se fazer menção aos possíveis gêneros que 

possuem as características morfológicas observadas e os substratos utilizados. E 

quanto à enumeração bacteriana é possível a confirmação, com o exame 

microscópico e os tipos morfológicos visualizados, dos gmpos microbianos em 

estudo que cresceram utilizando a fonte de carbono adicionada ao meio de cultura. 
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Figura 41: Fotomicrografias das mmfologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP contendo acetato. ( amostra NMP diluição 10-1

, (a)cocos 
fluorescentes, (b) e (c) e sarcinas; i amostra (60 dias incubação), (d)bacilos com 
esporo, (e)cocos e filamentos fluorescentes, (f)cocos e filamentos contraste de fase. 
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Figura 42: Fotomicrografias das mmfologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP contendo acetato. 3· amostra NMP di!. 10-1

, (30 dias incub.), 
(g)cocos fluorescentes e estruturas semelhantes a cistos de sarcinas, (h)semelhantes a 
cistos de sarcina; (i)com 60 dias de incubação, cocos agrupados fluorescentes; 4' 
amostra (di!. 10-1

) com 60 dias de incubação, U)sarcinas fluorescentes, (k)cocos 
agrupados fluorescentes 
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(c) 

(e) (f) 

Figura 43: Fotomicrografias das morfologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP contendo atmosfera de H2iC02• I' amostra NMP dil. 10-1

, 

(30 dias incub.),(a)bacilos longos contraste de fase (eram fluorescentes, mas não tem 
registro), (b)feixe de filamentos, (c)filamentos. (d) e (e) diluição 10"2

, bacilos e 
filamentos; (f)60 dias, bacilos. 
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Figura 44: Fotomicrografias das motfologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP contendo atmosfera de Hv'C02. I' amostra NMP dil. w-•, 
(60 dias de incubação), (g) e (h)bacilos fluorescentes, (i)filamentos; i amostra 
diluição w-2 (30 dias incubação), (j)bacilos fluorescentes, (k)filamentos, (l)l0-
1bacilos fluorescentes. 
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Figura 45: Fotomicrografias das m01fologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP contendo atmosfera de H;JC02. (m)i amostra NMP di!. 10· 
I, (30 dias) , bacilOS fluorescentes; (n)6Q dias de incubação 10-l, bacilos 
fluorescentes; (o)diluição 10"2

, bacilos; 3. amostra, 60 dias de incubação (diluição)lO" 
1
, (p) semelhantes à sarcinas, (q)diluição 10·2, bacilos. 
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(c) 

Figura 46: Fotomicrografias das morfologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP contendo metanol. 3· amostra NMP diluição 10-1

, (60 dias), 
(a)cocos fluorescentes, (b)semelhantes à sarcinas, (c) e (d) semelhantes a 
Methanosarcina sp, 
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Figura 47: Fotomicrografias das morfologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP contendo butirato. i amostra NMP diluição 10-1

, (30 dias), 
(b) e (f) bacilos com acúmulo de grânulos nas extremidades; (c)semelhantes a 
Metlzmwsarcina sp; (d)cocobacilos; (e)cocos fluorescentes agrupados. 
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Figura 48: Fotomicrografias das morfologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP contendo butirato. 3' amostra NMP di I. 10' 1

, (30 dias 
incub.),(a) e (b)cocos fluorescentes; (i) e G)cistos de sarcina; (k) e (1)60 dias de 
incubação, cocos fluorescentes. 



• I 

154 

Figura 49: Fotomicrografias das m01fologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP contendo butirato. (m) e (n)4. amostra NMP dil. 10-2

, (30 
dias incub.), grânulo metanogênico em contraste de fase em fluorescência. 

Figura 50: Fotomicrografias das m01fologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP contendo propionato. t" amostra NMP dil. 10-1

, (a)sarcinas 
(30 dias incub.), (b)i amostra, sarcinas (60 dias de incubação). 
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Figura 51: Fotomicrografias das morfologias celulares observadas nos frascos de 
leitura positiva do NMP sem fonte de carbono. ( amostra NMP di I. 10-1

, (a)cocos 
agrupados fluorescentes, (b)bacilos com acúmulo de grânulos nas extremidades; 
(c)2"amostra diluição w-l, cocos fluorescentes aglomerados 

As morfologias predominantes nas análises microscópicas das leituras dos 

frascos de NMP contendo as diferentes fontes de carbono para a contagem de 

arqueas metanogênicas, encontram-se na Tabela 52. Para as contagens de 

acetogênicas nos frascos contendo butirato e propionato como fonte de carbono, 

encontram-se na Tabela 53. As morfologias observadas nos frascos sem fonte de 

carbono encontram-se na Tabela 54. 
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Tabela 52: Morfologias predominantes visualizadas nos fi·ascos de leitura ele NMP 
para arqueas metanogênicas. 

Tempo de 
incubação 

73 dias 

Acetato 

Cocos*, bacilos*, 
sarcinas* e 
filamentosos* 

95 dias bacilos*, sarcinas* e 
filamentosos* 

122 dias Cocos*, bacilos*, 
sarcinas* e bacilos 

147 dias Cocos*, sarcinas* e 
bacilos 

179 dias Cocos*, bacilos*, 
bacilos longos, 
sa rcinas*, bacilos 
espessos, estruturas 
semelhantes a cistos de 
sarcina e bacilos 

Bacilos, bacilos 
delgados, bacilos*, 
filamentosos* e 
bacilos longos 

Bacilos*, 
filamentosos* 

Cocos*, bacilos*, 
filamentosos*, bacilos 
longos e sarcina* 

(*) observados sob fluorescência;(-) não foi feita observação 

Metanol 

Cocos*, bacilos*, 
sarcinas*, estmturas 
semelhantes a cistos de 
sarcina* e bacilos 

As morfologias observadas semelhantes à sarcinas que cresceram em me10 

contendo acetato como fonte ele carbono podem ser consideradas como 

lv!ethanusarcina sp, pois as estmturas metanogênicas fluorescentes com morfologia 

de sarcinas são classificadas neste gênero (BERGEY'S, 1988). Os bacilos 

fluorescentes são metanogênicos utilizadores de acetato e podem pertencer a Família 

Methanomicrobiacaea. Os cocos fluorescentes observados podem pertencer ao 

gênero i\1/ethanogenium sp. Quanto às morfologias observadas em meio contendo 

H2/C02 como fonte de carbono, os cocos que utilizam este substrato petiencem aos 

gêneros lv!ethanoccocus sp ou /11/ethanogenium sp. As estmturas com morfologia de 

sarcina são classificadas no gênero Methmwsarcina sp. Os bacilos foram as 

estmturas predominantes nas contagens com esta fonte de carbono e podem pertencer 

aos gêneros Methanobacterium sp, Metlwnobrevibacter sp ou Methanomicrobium 
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sp, de acordo com o manual BERGEY' S ( 1988). Os cocos que são utilizadores de 

um tipo de substrato específico, como o metano!, podem ser classificados 

pertencentes ao gênero Methanococcoides sp. BARLAZ et ai. (l989b) citam os 

trabalhos de FIELDING & ARCHER (l986i8
, que enumeraram e isolaram arqueas 

metanogênicas de amostras de aterro sanitário e as classificaram quanto ao gênero, 

incluindo lvfethanosarcina sp, Metlwnogenium sp e Methanobacterium sp. BADRA 

( 1993) isolou culturas metanogênicas, provenientes de amostras de aterro sanitário 

experimental, semelhantes aos gêneros Al/ethanobacterium sp, Methanobrevibacter 

sp e 111/ethanosarcina sp. 

Tabela 53: Morfologias predominantes visualizadas nos fi·a scos de leitura ele NMP 
para bactérias acetogênicas 

Tempo de 
incubação 

95 dias 

122 dias 

147 dias 

Propionato 

Sarcinas*, cocos*, bacilos 
espessos, filamentos enrolados, 
bacilos*, bacilos longos, 
filamentosos e cocobacilos* 

Sarcinas*, bacilos*, cocos 
aglomerados*, estruturas 
semelhantes a cistos de 
sarcina*, bacilos, bacilos 
móveis e cocos 

Sarcinas*, cocos*, bacilos* e 
bacilos 

179 dias Bacilos espessos, bacilos e 
feixes de bacilos* 

Butirato 

Sarcinas*, bacilos, bacilos 
delgados longos, bacilos 
espessos*, cocobacilos*, 
bacilos com esporos, 
filamentosos, cocos* e 
estruturas semelhantes a cistos 
de sarcina 

Estruturas semelhantes a cistos 
de sarcina, cocos*, sarcinas *, 
cocos aglomerados, 
filamentosos e bacilos 

Bacilos, bacilos*, cocos*, 
sarcinas* e bacilos longos 

(*) observados sob fluorescência; (-) não foi feita observação 

28 FIELDING, E.T.; ARCHER, D.B. (1986). Microbiology of Iandifill. ldcntification of methanogcnic 
bacteria and their cnumcralion, in Ef fluenl Treatmenl mui Disposal, European Federal íon of 
Chemical Enginecring, Ser. No. 53, Pergamon Press, Elmsford, NY, 33 lp. 
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Tabela 54: Morfologias predominantes visualizadas nos frascos controle de leitura de 
NMP 

Tempo de 

incubação 

95 dias 

122 dias 

Sem fonte de carbono 

Bacilos*, cocobacilos*, cocos grandes*, bacilos espessos*, 

sarcinas*, bacilos e bacilos com esporos 

Bacilos, bacilos longos em cadeia, bacilos*, cocos 

agrupados* e cocos* 

As estruturas que apresentaram fluorescência (Tabela 53 e 54) são 

pertencentes ao grupo de arqueas metanogênicas portanto, somente as estruturas que 

não apresentaram fluorescência podem ser consideradas pertencentes aos grupos de 

utilizadoras de butirato ou de propionato. Entre eles encontram-se bacilos espessos, 

longos, filamentosos, delgados, bacilos móveis e bacilos médios. Os cocobacitos 

fluorescentes podem ser classificados como pertencentes ao gênero 

Methanobrevibacter sp ou Methanoccocus sp (BERGEY' S, 1988). 

5. 2. 5.1 Verificação dos tipos de arqueas metanogênicas atnll'és daaplicaçtio de 

som/a.<; de llibridizaçtio. 

Esse item apenas ilustra e complementa este trabalho, mas há ainda muito a 

fazer a respeito. A amostra utilizada por ARAÜJO (1999) era proveniente de um 

frasco de leitura de NMP contendo HJC02 como fonte de carbono e a semelhança 

com o gênero lvlethanogenium sp está de acordo com o subst rato utilizado por este 

grupo de microrganismo. A aplicação de sondas de hibridização pode ser um adendo 

ao método de contagem do NMP, considerando-se que se pode atribuir o gênero do 

grupo microbiano presente. 
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ARAÚJO (1999) utilizou amostra de um frasco de NMP após 30 dias de 

incubação, contendo atmosfera H:z/C02 (4:1, 1 atm.), para a realização de 

hibridização "in situ" com sondas fluorescentes MB 310 (específica para a ordem 

Methanobacteriales - dentro do domínio Archaea), apresentando sinal positivo. As 

bactérias que hibridizaram (Figura 52) com a sonda fluorescente apresentaram 

morfologia semelhante a Metlumobacterium sp. A sonda utilizada foi SFMbac-0310-

a-A-22 (RASKIN et ai. a e b, 1994)29
, marcada com rodamina, com a seqüência 

CTTGTCTCAGGTTCCATCTCCG. 

Figura 52: Bactérias que hibridizaram com a sonda fluorescente, mmfologia 
semelhante a Methanobacterium sp. 

29 a) RASKJN, L.; STROMLEY,J.M.; RITTMANN,B.E.; STAHL,D.A.(l994).Group-specific 16S rRNA 
Hybridization Probesto Describe Natural Communities of Methanogens. Appl. Environ. Microbiol., 
60:1232-1240. 

b)RASKIN, L.; POUSEN,L.K.;NOGUERA,D.R.; RITTMANN,B.E.; STAHL,D.A.(1994). Quantification 
of Methanogenic Groups in Anaerobic Biological Reactors by Oligonucleotide Probe Hybridization . 
Appl. Environ. Microbiol., 60:1241-1248. 
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De acordo com o Manual BERGEY'S (1989), o gênero Metlwnobacterium sp 

pertence a Ordem Methanobacteriales e à Família Methanobacteriaceae e encontra-se 

dentro do domínio Archaea. Suas caracteristicas morfológicas podem ser bacilos 

curtos, longos ou filamentosos e são utilizadores de H2/C02. 
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados das contagens de bactérias celulolíticas nos biorreatores da fase 

I pelo método do NMP, para os três procedimentos empregados, foram muito 

semelhantes, tanto para os valores numéricos, como para os tipos morfológicos 

observados em exames microscópicos. 

O método do ultra-som adaptado de MÚNCH et ai. (I 997) e de JORAND et 

ai. ( 1995) foi o mais adequado quanto à simplicidade de manipulação, ao tempo de 

preparo e a não exposição ela amostra ao oxigênio. 

O acompanhamento dos biorreatores I e 2 da fase II proporcionou a 

verificação ela ocorrência de biocligestão anaeróbia elo RSUDp adicionado ele 

percolado e lodo granulado, no decorrer da observação dos parâmetros como a 

produção ele metano, que atingiram valores até 75%, os conteúdos de ST e STV 

diminuíram, os valores ele pH aumentaram, os valores ele alcalinidade a bicarbonato 

aumentaram e de alcalinidade a ácidos voláteis diminuíram. 

Os resultados dos parâmetros estudados possibilitou delinear um perfil das 

fases de decomposição dos resíduos sólidos de acordo com BARLAZ et ai. (1989b ). 

Os números do NMP para as bactérias celu lolíticas e acetogênicas e arqueas 

metanogênicas foram menores que os valores encontrados na literatura, podendo 

atribuir o fato às diferenças na composição dos resíduos estudados e a outros fatores 

tão ou mais impo1iantes como os meios ele cu ltivo utilizados e a eficiência do 

tratamento prévio das amostras. 
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Nas contagens de arqueas metanogênicas ocorreu uma diferença entre o 

número observado nos frascos com twvação e na composição de metano, pode ser 

atribuído à presença de um outro grupo microbiano capaz de utili zar os substratos 

contidos nos frascos, como por exemplo, as bactérias redutoras de sulfato. 

A composição de ácidos orgânicos voláteis variou no decorrer do processo, o 

ácido butírico foi verificado inicialmente e não foi detectado nas últimas análises, 

bem como o número de bactérias utilizadoras de butirato foi um dos mais altos nas 

contagens pelo NMP, concluindo que as bactérias utilizadoras de butirato estiveram 

presentes no processo de biodegradação. 

Quanto ao número de bactérias utilizadoras de propionato, foi bem menor, 

bem como a quantidade deste ácido detectado em análises cromatográficas foi dos 

mais altos, a velocidade de crescimento deste grupo bacteriano é lenta (ZEHNDER, 

1988), verificou-se que o acúmulo destes ácidos não proporcionou a ação dos 

microrganismos, pois a pressão parcial de hidrogênio deve ser muito baixa para que 

ocorra a degradação. 

O número de bactérias celulolíticas foi baixo, ou seja menor que os valores 

encontrados em literatura (BARLAZ et ai., 1989b; GOMES, I 995), podendo-se 

atribuir à diferença na composição do resíduo, no entanto o aumento do número de 

células foi verificado concomitante ao aumento da produção de metano, como pôde 

ser verificado nos trabalhos de BARLAZ et ai. ( 1989b ). 

Os tipos morfológicos observados nos biorreatores estiveram de acordo com a 

evolução das fases de biodegradação anaeróbia evidenciadas, inicialmente 

predominaram baci los retos, curvos e delgados não fluorescentes que são 

característicos da fase hidrolítico-fermentativa, podendo ser relacionados aos gêneros 

Baci//us, Closlridium, Bulyrivibrio e Acetivibrio. Na fase de produção acelerada de 

metano fo i evidenciada a predominância de morfologia semelhante à sarcinas 

fluorescentes, que geralmente são associadas ao gênero lvfelhanosarcina sp. 
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Os grupos avaliados pelo método do NMP nas distintas fontes de carbono 

foram comparados com as tàses de biodegradação anaeróbia. O grupo de 

microrganismos metanogênicos que atingiram valores mais elevados foram as 

arqueas metanogênicas hidrogenotróficas. Os tipos morfológicos observados nos 

frascos de contagem contendo atmosfera de H2/C02 foram predominantemente 

bacilos fluorescentes. Na literatura encontra-se que os microrganismos que se 

encaixam nestas características são pertencentes aos gêneros Met!Janobacterium sp, 

/vlethrmobrevibacter sp ou Metlwnomicrobium sp, de acordo com o manual 

BERGEY'S (1988). 

As estruturas que apresentaram fluorescência são pertencentes ao grupo de 

arqueas metanogênicas, pot1anto somente as estruturas que não apresentaram 

fluorescência podem ser consideradas pet1encentes aos grupos de utilizadoras de 

butirato ou de propionato. Entre eles encontram-se os bacilos espessos, longos, 

filamentosos, delgados, bacilos móveis e bacilos. Os cocobacilos fluorescentes 

podem ser classificados como pertencentes ao gênero /vlethanobrevibacter sp ou 

A1ethrmoccocus sp (BERGEY'S, 1988) . 
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7. RECOMENDAÇÕES 

Recomenda-se um estudo maiS aprofundado sobre o tratamento com 

sonicação para o desprendimento de células ele amostras de resíduos sólidos, 

utilizando-se diferentes equipamentos sob diferentes frequências. 

O estudo de resíduos de diferentes composições é recomendado, utilizando-se 

inóculos cliversifícaclos para encontrar um modelo ideal de biodigestores anaeróbios 

para resíduos sól idos. Bem como, recomenda-se a utilização de diferentes meios de 

cultura. 

As bactérias redutoras de sulfato são um grupo de grande importância na 

biodegraclação de resíduos sólidos urbanos, porém são muito pouco estudados. 

Recomenda-se o estudo aprofundado das BRS nos sistemas ele bioclegraclação 

anaeróbia de resíduos sólidos. 

Recomenda-se a utilização ele sondas ele hibridização por terem grande 

impo11ância nos trabalhos sobre bioclegraclação anaeróbia ele resíduos sólidos, 

podendo contribuir significantemente para o avanço nesta área, colaborando na 

identitlcação dos microrganismos atuantes no processo, bem como na contagem. 
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ANEXO A 



TABELA A 1: Combinações de tubos positivos para o cálculo da estimativa do N11P, quando 5 tubos são usados 
··--------· 

95% Confid..:ncc Limils 9.5% Contiú.:ncc Limi1s 
Combin~llion MPN lndcx/ Combin~tion MPN lnd..:x/ 
of Pm:ilivcs 100 mL Lowcr Uppcr of Positivcs I 00 mL Lowcr Uppcr 

4-2-0 22 9.0 56 
0-0-0 <2 4-2-1 26 12 65 
0-0- ! 2 1.0 lO 4-3-0 27 12 67 
(). I .() 2 1.0 lO 4-3-1 3.> 15 77 
0-2-0 4 1.0 13 4-4-0 J4 16 80 

5-0-0 .,~ __ , 9.0 86 
1-0-0 2 1.0 li 5-0-1 30 lO 110 
1-0-1 4 1.0 15 5-0-2 40 20 140 
1-1-0 4 1.0 15 . 5-1-0 30 10 120 
1-1-1 (Í 2.0 18 5-1-1 50 20 150 
1-2-0 6 2.0 18 5-1-2 60 30 180 

2-0-0 4 1.0 17 5-2-0 50 20 170 
2-0-1 7 2.0 20 5-2-1 70 30 210 
2- 1-0 7 2.0 21 5-2-2 90 40 250 
2- I- I 9 3.0 24 5-3-0 80 30 250 
2-2-0 9 3.0 25 5-3-1 I lO 40 300 
2-3-0 12 5.0 29 5-3-2 140 60 360 

3-0-0 8 3.0 24 5-3-3 170 80 410 
3-0-1 I I 4.0 29 5-4-0 130 50 390 
3-1-0 11 4.0 29 5-4-1 170 70 480 
3-1-1 14 6.0 35 5-4-2 220 100 .580 
3-2-0 14 6.0 35 5-4-3 280 120 690 
3-2· I 17 7.0 40 5-4-4 350 160 820 

5-5-0 240 100 940 
4-0-0 13 5.0 38 5-5-1 300 HXl 1300 
4-0- I 17 7.0 45 5-5-2 500 2(XJ 2000 
4-1 -0 17 7.0 46 5-5-3 900 J(X) 2 ')(X) 

4- f- I 21 9.0 55 5-5-4 1600 600 53(Xl 
4-1-2 26 12 63 5-5-S == 16{XJ 

FONTE: Standard Methods for the Examination ofWater and Wastewater 



FIGURA A l: Equação utilizada paro o cálculo do NMP (Standard Methods for the 
Examination ofWater and Wastewater 

NMP/JOOmL = 10 
Maior volume testado nas diluições 

TABELA /\.2 Vnlores dos pnrâmelros cstudmJos nos biom.:atores dn Fase I 
REATORES DATA Dias %C02 %Metano ãrea C02 úrea Pressão Volume 
la. FASE Metano g:ís 
(30/março) 
Reator 1 1/Abr 2 58 900 
Reator 1 2/Abr 3 96,1 o 591856 o 42 700 

Reator 1 6/Abr 7 89,6 0,5 458864 2594 19 250 
Reator 1 13/Abr 14 93,3 o 485954 o 10 170 

Reator 1 13/Mai 44 83,1 2,1 446522 11573 
Reator 1 18/Mai 49 92,5 o 401995 o 
(31/março) 
Reator 2 1/Abr 1 119 1742 
Reator 2 6/Abr 6 94,5 0,2 443902 1012 136 1450 
Reator 2 13/Abr 13 98,3 o 557175 o 
Reator 2 13/Mai 43 46,0 0,2 310386 1641 

Reator 2 18/Mai 48 48,8 0,1 339389 968 

(03/abril) 
Reator 3 13/Abr 10 97,1 o 6388182 o 
Reator 3 17/Abr 14 90,4 3,2 262310 10521 43 700 

Reator3 6/Mai 33 30,6 o 216467 o 
Reator 3 18/Mai 45 51 ,5 0,4 405557 2984 



Tabelas das leituras dos frascos de NMP dos bioneatores da fase I. 

TABELA A.3: Leitura NMP- diluição decimal seriada 03/06/98 a 02/07/98 Método de BARLAZ et ai. ( 19!:\9) 

-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Cdulos~ C14 Cdulos~ Cl4 Cdulose C H. Celulose C~4 Celulose n4 Celulos..: Cl4 Celulose CHt 

+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -

TABELAA4 L . NMP d. l . - d . . d< 26/05/98 26/06/98 M ' tod d VU LAS BÔAS ( 1990) J e1t11ra - IUIÇHO ecuna se na a a e o e -
- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Celulose C H. Celulose CH4 Celulose CHt Cdulos.: C H. Celulose CI-4 Celulose CHt Celulose C H. 
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -

+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

Tabela A.5: Leitura NMP- di luição decimal seriada 27/05/98 a 27/06/98 do método do Ultra-som ( 1998) 

-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Celulose CHt Celulose CHt Celulose CHt Celulose Cl-4 Celulos..: CHt Celulose C H. Cehtlose Cl4 

+ + + + - - - - - - - - - -

+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -

.I 



.. 

TABELAA6 . : parametros o serva os ao ongo b d d o processo I! 10 1gcstão no d b' d' Jorreator I ( asc b' F II ) 

co õ ' O) o ~ :: - o o c:: 
;.... 

~ ·ª E ;:; < õ ...J "' z u <Z :::: õ o ~ 
..._ 

~ << :::: < o c:: - ~ õ C,!) ~ ': ~ (", < c.n< C. ..Q ;:! c. _ 
~ ~ o ê" "' E- ~ 

o "' '-' -~ ~ ~ ~~ 
u 

3 = :::: :::: c "" ~ u c ::> c: "' r-':; c o < .., ::: < ~a < 
~g ~ ~ ~ E- E- - c;; ~ :;:t 8·e. Q E-·= c. c c p., (/) c.n <c:: < u E-

17/Ago ORSP NAO 1Pcrco1ado 79 20 35 0,0001 0,0002 

19/Ago 2 ~3,55 78 177456 0,0001 0,0002 

21 /Ago 4 ~9,07 59+ 56 639301 0,0001 0,0002 

24/Ago 96.33 50 647911 0,0001 0,0002 

27/Ago lO 12 g BIC. 24 0,0001 0,0002 

31/Agc 14 5,40 ~.73 56 40902 490549 0,002145 0,00429 

04/Sct 18 32.39 56.% 50 187321 329438 0,009466 0.0 18932 
08/Set 22 33.4 58,12 13 450675 784030 0,022634 0,045268 

14/Se 28 32.4 ~2 ,6 12 466185 900644 0,023409 0,046819 

15/Set 29 54.64 g 1.2 g BIC. ~la. 45.36 mL 5 0,0001 0,0002 
RSP água 

18/Set 32 2,30 150,64 24 13851 304239 0,000793 0.001585 
23/Set 37 8.02 ~6,55 18+22 43544 361 110 0,00227 0,004554 

29/Se 43 10,01 ~8,42 12 64391 439999 0,00332 0,006639 

05/0ut 49 54.64 g 1,2 g BIC. INMP2a. 45.36 mL 12,70 r1 ,36 9 62936 353702 0,00324 0,006494 
RSP .. li!U:l 

08/0u 52 0,32 154,80 ? .. _, 1979 335224 0,000199 0,000398 
09/0ut 53 Rccupcr.1 lOOmL Lodo de esgoto + 250 l'vfi 6.0 (fita) 28 15~ 10,95~ 40 0,0001 0,0002 

ç:io p.:rcolado 
10/0u 54 f" 40 0.0001 0.0002 
13/0ut 57 16,24 r1 , 12 21 113975 4 98998 0,00579Ç 0.011 598 

18/0ut 62 ~6,73 ~7.59 44 200694 507438 0,010135 0,020269 

21/0ut 65 ~8.87 63.25 14 199615 437321 0,010081 0,020 162 

23/0u 67 38,95 59,06 19 273220 414340 0,013761 0,027522 

26/0u 70 51,56 ~7,50 3 298277 274771 0,01501 4 0,030028 

28/0ut 72 NMP 3a. 1-7.0 (fil:l) 57,79 41 ,83 41 17~ 12,50~ 390932 282923 0,01964 0,039293 

29/0ut 73 13,59 35.02 12 103126 265691 0,005256 0.010513 

02/Nov 77 ~2.66 33,50 50 450997 241129 0,02265 0,0453 

05/Nov 80 152,38 47,02 65 39699 356342 0,01995 0,0399 

06/Nov 81 ~7.14 72.53 43 9379Ç 250670 0,00479 0,00958 

09/Nov 84 15.35 84,26 74 114368 627965 0,0058 18 0,011637 

10/Nov 85 15,98 83,50 14 12165 635671 0,006183 0.012366 

11/Nov 86 16,94 82,24 12 107048 519760 0,005452 0,010905 

12/Nov: 87 17,65 ~1 ,79 6 132898 615962 0,006745 0,01349 



13/Nov 88 19,28 80,13 8 146488 608588 0,007424 0,014849 

16/Nov 91 24.48 ~4,76 15 165454 50533 0,008373 0.016745 

18/Nov 93 31 ,43 ~8,30 t 220933 480030 0.011 14 0.022293 

19/Nov 94 N11P4a. 7.3 35,09 p4,10 s 12% 8,50% 240825 439914 0,012141 0,024283 
béguer) 

20/Nov 95 06,73 !33,80 4 42673 214293 0,002234 0,004467 

23/Nov 98 32,49 ...... ... .., 
.>.> , .>- 22 227969 233750 0,011 498 0,022997 

24/Nov 99 40,92 P3,63 9 301070 247423 0,015 154 0,030307 

25/Nov 100 49,07 32,20 9 38216t 250826 0,019208 0,038417 

27/Nov 102 62,16 ~7,29 24 373014 163786 0,01 8751 0,037501 

30/Nov 105 72,63 ~3,89 37 48426 152632 0,0243 13 0,048627 

02/Dez 107 74,06 ~3,71 26 421649 135023 0,021182 0,042365 

03/Dez 108 73,35 ~5, 14 15 500718 171612 0,025136 0,050272 

04/Dez 109 72,88 ~5,78 15 445427 157591 0,022371 0,044743 

07/Dez ]]2 76,55 22,76 30 570626 169646 0,028631 0,057263 

lO/Dez 115 iNMP 5a. 7,9A. 75,22 24,32 31 11,6% 8,1% 1 1.0 ~5.25 485584 156990 0,024379 0.048758 
(reato 

11/Dez 116 11,29 34,62 4 79643 2 1664 0,004082 0,008164 
14/Dez 119 34,60 32,12 17 2 13649 198333 0.010782 0,021565 

17/Dez 122 45,73 32,99 15 295831 213411 0,014892 0.029783 
18/Dez 123 47,47 34,64 pcvaz.) 3405 11 24852é 0,017126 0,034251 
21 /Dez 126 rrroca 53,04 p3,73 ~(troca 4 15491 264211 0,020875 0,041 749 

ampa ampa) 
27/Dcz 132 40,50 ~1,42 29 521074 275682 0,026 154 0,052307 

04/Jail 140 6 1,08 ~3,26 34 441133 165968 0,02215 0,044313 

07/Jan 143 64.18 ~7,03 21 465998 196264 0,0234 0,0468 

08/Jan 144 INMP6a. 8,05 62,88 ~9,99 6 10, I 6,8 7,7 27.8 51 6 172 246634 0,025909 0,051817 
reator) 

11/Jan 147 19,29 34,83 I 114363 206450 0,005818 0,011636 

12/Jan 148 29,96 34.96 5 312224 393691 0,01 571 1 0,03!422 

14/Jan 150 37,84 34,70 9 565517 518607 0,028376 0,056752 

21/Jan 15 15 1.34 32,07 12 436947 272978 0,021 94 0,043895 

26/Jru 162 p4,90 p2.76 12 421903 251770 0,021195 0,04239 

29/Jan 165 p4.77 34,79 5 330845 2101 59 0,016642 0,033285 

03/Fev 170 NMP7a ~.0 p0,96 35,97 3 10 6.2 8,36 30,5 316710 22249 0,015936 0,031871 
rc.:ator) 

08/Fev 175 5,0 36,12 43295 265019 0,002265 0,00453 

11/Fev 178 ~.9 36,4 54222 220490 0.002811 0,005622 



.· 

TABELA 7 A :_parametros o serva os ao ongo b d d o processo de b10dioestão no b10rreator 2 (Fase Il) 

o õ o o 
c:.> ::> ~ o ....J 0: 

;.. 

"'O 'ª c 0: c < ?....J '>. ~ ~ :z u <:z 
~ 

,_ o c: o § < o :: c:; -:;; "3 õ ~ e: << < Vl< 
~-; .. -: ..... ü 

~ E ~ !5 "" "" wE-o w Vl!-o ... c o '-' ~ u > •!!': ~ "' ~ § ::> - ... ~= ~ 
·O ::c E-o ~ !;; ~ 

•U E-o U w< -~~ -~ :.se= c:.> - < .s ~ ~ < ~ ~ E-' ·= E-o " c. Q.o < o E-oQ:; .~o<!: u o:: o o {/)o ,_,. 

17/Ago ORSP !Não In icio IPcrcolad 20 20 r 0,0001 0,0002 
p 

19/Ago 2 67.07 ~ 9( va?.-a~n. ) 9609! 0,0001 0.0002 
21/Ago 4 98,77 16+14 656128 0,0001 0,0002 
24/Ago 98,31 2 588738 0,0001 0,0002 
27/Ago lO 12 g 

IBic. 
0.0001 0,0002 

31/Ago 14 3.06 66,24 50 23003 497950 0,00125 0,0025 
04/Sc 18 29,89 58,93 56 170798 337702 0,00864 0,01728 
08/Set 22 31 , 12 60,26 15 437241 846509 0,021 962 0.043924 
14/Set 28 30,55 62,56 9 448470 922784 0,022524 0,045047 

15/Se 29 54.64gRS l.2g amostra f45.36mL 3 0.0001 0,0002 
p ê ic. pgua 

18/Se 32 1.79 53,27 22 10369 30871 0,00061 8 0,001 237 
23/Set 37 4.23 65,45 16+ 19 236.15 364896 0,001281 0.002562 
29/Set 43 6.86 7 ! ,19 11 44642 463256 0,002332 0,004664 
06/0 ut 49 54.64gRS 1.2g amostra f45.36mL 7.85 73,11 8 38404 357485 0,00202 0,00404 

p Bic. p gtl:l 

08/0ut 52 0.' ~ · - .) 47,77 18 1402 29085 0,0001 7 0,00034 

09/0ut 53 Rccupcr:1 lOOmL Lodo d.: .:sgoto+ 250 -{) 27 15 10.95 4C 0,0001 0,0002 
ão b1I,. pcrcolodo fita) 

10/0u 54 0.0001 0,0002 

13/0ut 57 16,27 ru6 
,~ _., 117355 514696 0,005968 0.011936 

18/0ut 62 27.38 ~7,28 4E 210039 516 14 t 0,010602 0,021204 

21 /0 u 65 131.07 ~5,91 14 241215 511708 0,01216 1 0,024322 

23/0u 67 f40,09 58,06 2 1 30335Ç 439370 0,01 5268 0.030536 

26/0ut 70 p3,87 f45,38 45 31303E 263724 0,01 5752 0,031 504 

28/0u 72 ~3.50 p6, 15 51 438678 249769 0,022034 0,044068 

29/0u 73 ~'1vlP r-7.0 ~3 , 12 36.50 2 15 10,6 4411 43 25370t 0,022157 0.044314 
~c.:t. fitaJ 

02/Nov 77 ~5, 97 30,38 61 459996 211871 0,0231 0,0462 

05/Nov 80 50.82 ~8.57 75 358514 342598 0,018026 0,036051 

06/Nov 81 24.60 74.94 43 118960 362391 0,006048 0,012096 

09/Nov 84 16.69 82,97 69 125096 621 927 0,006355 0.01271 

10/Nov 85 15,63 83,24 16 11750 625905 0.005975 0,01195 1 



11/Nov 86 16,35 83.12 9 117319 596208 0,005966 0,011932 

12/Nov 87 3lx-rtur:l p3rJ Ale. 3 7.3 16,81 82.10 5 p ,5 ~5.5 11 9630 584404 0,006082 0.012163 
bic:lrbon. bcqucr 

13/Nov 88 01,86 35,86 4 13668 263889 0,000783 0,001567 

16/Nov 91 07,29 41 ,37 8 50753 288141 0,002638 0,005275 

18/Nov 93 1224 45.53 o 87191 324178 0.00446 0,008919 

19/Nov 94 14,2 1 46.22 6 92743 301 571 0,004737 0,009474 

20/Nov 95 ~MP 7.4 17,02 47.64 2 11 7.59 11625E 325213 0,005913 0,011826 
Bcqu ... -r 

23/Nov 98 12,08 36.06 9 88298 263575 0,004515 0.00903 

24/Nov 99 17,56 36.80 3 134471 281751 0,006824 0,013647 

25/Nov 100 23,33 36.74 4 186480 293692 0,009424 0,018848 

27/Nov 102 ~5,70 34.77 12 228995 223150 0,01 155 0,0231 

30/Nov 105 p3,27 29,71 24 374226 208741 0,018811 0,037623 

02/Dez 10 p3,45 27.00 20 387838 165081 0,019492 0,038984 

03/Dcz 108 ~7,86 25,54 14 451006 169733 0,02265 0,04530 1 

04/Dez 109 ~0,65 24.56 15 441717 153599 0,0221 86 0,044372 

07/Dez 112 r5 ,98 ? 1.77 34 550274 157691 0,027614 0,055227 

l O/Dez 115 ~7,47 21.35 28 495231 13646C 0,024862 0.049723 

11/Dez 116 r5.77 23.29 19 429028 13190E 0,02 1551 0,043103 
IJ :r., 14/DeJ 11 9 ~5,70 123.69 16 50 1942 1571 05 0,0251 97 0.050394 

: <" 
f'\ 18/Dez 122 ~ ~.09R r o.Ol f8.66 O( vazam.) I 1,6 8,2 9,6 27.87 454188 18593Ç 0,022809 0,045619 

~L 21 /Dcz 123 11 .79 ~4.06 " 93995 271585 0.0048 0.0096 
,._,c:: 27/Dez 126 36.60 34,59 21 424244 400933 0,021312 0,042624 

s ~ 
04/Jan 132 .,~ 375543 221930 0,018877 0.037754 54.34 ~2.1 1 - ~ 

07/.lan 140 58,52 32,89 15 4 10314 23062E 0,020616 0,041 231 

11/Jan 143 ~.07 30.83 16 3941 22 189682 0,019806 0.039612 

12/Jan 144 p1,34 29,54 10 48305 233005 0,024253 0,048506 

15/Jan 141 NMP ~5,60 31.50 11 9.5 5.8 8,79 34,83 760788 365369 0,038139 0.076279 

2 1/.Tan 148 27,78 32.20 7 225970 26187E 0,011399 0.022797 

26/.T:m 150 37,74 31 ,45 9 284336 236933 0,014317 0.028634 

29/Jan 157 39,51 33,73 2 329789 28153C 0,016589 0,033179 

03/Fev 162 41 ,75 33.77 6 335706 27150E 0,016885 0,033771 

08/Fev 165 43,22 35,47 371570 304894 0,018679 0,037357 

11/Fcv 170 8. 1 44.22 35.34 10 6.1 290923 232154 0,014646 0,029292 



Resultados das leituras dos frascos contendo celulose em JlÓ e fontes distintas de 
carbono para bactérias celulolíticas, acetogênicas e células procarióticas do grupo 
metanogênico nos bioJTeatores da Fase ll 

Tbli\RL a e a e t ura NMP (d'l . - d . . I )10 d' 15/09/9R 15/I 0/9R - I ll!ÇaO ecuna sena< a tas - -
Amostra A 

-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Celulos~ CIJ, Celulose CIJ , Celulos~ CIJ, Celulose Cll 1 Celulose C li_. Cdulose Clt 1 Cdulos~ Cl4 
+ - + + - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -

+ + + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -

Amostra B 

-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Celulose Celulose Celulose Celulose Celulose Celulose Celulose 
CJ-1~ CH~ C H a CHa CJJ~ CHa C! la 
+ - + + - - - - - - - - - -

+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + + - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -

T bel A 9 L . a a c ttura NMP(d' l .- d . al . d )60d. 15/09/98 15/ 11/98 - I lllÇaO eCllll< scna a tas- -
Amostra A 

- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Cdulose CH_. Cetulos~ Cl 4 Cdulose Cl-11 Cdulose C H.. Cdulose C H., Celulose CIJ, Celulose Cl-4 
+ - + + - - - - - - - - - -
+ - + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + + - - - - - - - - - -

Am ostra B 

- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Celulose Cl 4 Cdulose CH1 Cdulose Cl-4 Celulose CIJ , Cdulose CH, Celulose Cl4 Celulose C H., 

+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ - + + - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -



T bel A lO L tt NMP (d 'l . ' d a . a CI lffi - I lllÇaO ccnna . d;: ) 0511 0/98 30 d. se na a - IaS- 05/11 /98 
Am ostra A 

- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
C~lulose CH 1 C~lulose CH 1 Celulose C H.. Cclulos!l cu .. Cdulose C H.. Cd ulos!l CH., C<! lulose cu .. 
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + + - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -

+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -

Amostra B 
- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Celulose C H., Celulose CIJ, Celulos~ C14 Cdulose C H.. Celulose Cl4 Celulose CIJ, Cdul ose C H., 

+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -

Tabela A. II : J.eitum NMP-(diluição dec imal seriada) 05/10/98- 60 dias - 05/12/98 
Amostra A 

-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Celulose C H.. Celulose C14 Celulose Cl1 1 Cdulose C H.. Cdu lose C~4 Cdulose Cf-f , Cdulose C li., 
+ - + - - - - - - - - - - -

_, + - + + - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -

+ + + + - - - - - - - - - -
+ - + + + + - - - - - - - -

Amostra 13 
- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Celulose Cl t, Celulose CH1 Celulose C H.. C~lulose Cl t, Celulose Cl t, Celulose CIL Celulose C H.. 
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + + - - - - - - - - - -

O método do NMP abaixo foram fe itos com temperaturas difen.mtes, nas amoslms A e B = 35°C c C = 40°C 



Tabela A. l2: Lcitum NMP-(diluição decimal seriada) 28110/98- 30 dias- 28/11/98 
Amostra A 

- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Celulose CH., Celulose cu .. Celulose C H., Celulose C li, Celulose C! !.o Celulose CI4 Celulose C H., 

+ + + - + + - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

+ + + + - - - - - - - - - -
Amostra B 

- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Celulose Cll1 Celulose C H., Celul ose C H., Celulose CJJ , Ceh1lose Cll, Celulose Cll, Celulose C H., 

+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -

+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

Amostra C 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Celulose C! !.o Cdulose Cli, Celulose C li, Celulose C li, Celulose Cl4 Celulose C H., Celulose C H., 

+ + + + - - - - - - - - - -

+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

Tabela A. l 3: Lcitum NMP-(di luição decimal seriada) 28110/98 - 60 dias - 28/12/98 
Amo:;tra A 

- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Celulose Cll1 Celulose C li, Celulose Cl4 Celulose C li, Celulose C H., Celulose C li, Celulose C ll1 

+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

Amostra B 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Cdulose Cll 1 Celulose CH.o Celulose cu .. Celulose C H., C~h•lose C H., Celulose C H., c~hol os .: C li, 

+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

+ + + + - - - - - - - - - -
Amostm C 

-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Celulose C H., Celulose Cll , Celulose C H., Celulose C I !.o Celulose CH1 Celulose CH1 Celulose CH, 

+ + + + + + - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -



T bel A 14 L . a ~ a c1turn NMP(d·l- -d - llllÇaO ecuna . ili 19/ /98 30 d. se na a) li - IUS - 1 9/12198 
Amostra A 

-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Celulose c~ Celulose cu .. Celulose cu. Celulose cu .. Cdulose Cll 1 Celulose CIL. Celulose CI-lt 
+ + + + - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -
+ + + + + + - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

Amostra B 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Celulose cu .. Celulose CII 1 Celulose CH1 Celulose c~ Celulose C J-1., Celulose CII 1 Celulose C I L. 

+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

Tabela A. 15: Leitura NMP-( diluição decimal seriada) 19/11/98 - 60 dias - 19/01/99 
Amostra A 

- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Cdulos<J CIL Celulose CH 1 Celul ose c~ Celulose CIL Celulose CIL Celulose CJ-L C~lulose CJL 

+ + + + + + - - - - - - - -
+ - + - + + - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + + + + - - - - - - - -
+ + + + + + - - - - - - - -

Amostra B 
- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Celulose CIL Celulose c~ Celulose CIL Celulose C l-1 1 Cdulose C H., Celulose C~L Celulose C IL 

+ + + + + + - - - - - - - -
+ + + + + + - - - - - - - -
+ + + + + + - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

Tabela A. 16: l.citum NMP-(di luição decimal seriada) 10112/98 - 30 dias - 10/0 1/99 
Amostra A 

- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Celulose CJI, Celulose CH .. Celulose CH .. Celulose CIL Cdulose CJI , Celulose Cll-1 Celulose CII .. 

+ + + + - - - - - - - - - -
+ - + + + + - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

Amostm U 
- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Celulose C H., Cdulosc Cllt Celulose C H.. Celulose CJJ , Celulose C H., Celulose C H., Cdulose Cll 1 

+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + + + + - - - - - - - -



Tabela A. l7: Lcitum NMP-( diluição decimal seriada) I OI 12/98 - 60 dias- I 0/02/99 
Amostra A 

- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Celulos.: CH_. Celulose C H_. Celulos.: CH_. Cdulos.: cn .. Cdulose Cl4 Cclulos.: CR1 Celulose CI4 

+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + + + - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + + - - - - - - - - -

Amostra 8 
- I -2 -3 -4 -S -6 -7 

Celulose CII.. Celulose ('JI I Celulose CJI , Cdulose CJI., Celulose CJI_. Cdulose CI J, Celulosl.l CH_. 

+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + + + - - - - - - - -
+ + + + + + - - - - - - - -
+ + + + + + - - - - - - - -

Tabela A. 18: Lcitum NMP-( diluição decimal seriada) 08/0 1/99 - 30 dias- 08102199 
Amostra A 

-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Celulose C~!_. Celulose Cl4 Cdulose Cll, Celulose C H., Celulose C H_. Celulose C H_. Celulose Cll, 

+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -

/\mostra B 
- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Celulose CH1 Celulose Cll, Celulose C H_. Celulose C li, Celulose C li, Celulose CI4 Celulose C H_. 

+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

T bel 1\ 19 r · a a .e1tum NMP-{d' l . ã d . J UIÇ. O e c una . d.;: ) 0810 I /99 60 d. :;e na a - IaS - 08103/99 
Amostra A 

-I -2 -3 -4 -S -6 -7 
Celulose CH1 Celulose C li, Celulose CH1 Celulosl.l Cl4 Celulosll CH, Celulose C~4 Cdulose 0[, 

+ + + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -

pl = , p. - = , H 70 11 70 
Amostra B 

- I -2 -3 -4 -S -6 -7 
Celulose CH, Celulosll CI4 Cdnlose CH_. Cdulosc C~4 Cdulose C li, Cdulose Cl4 Celulose CH1 

+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -

+ - + - - - - - - - - - - -
pH = 6,0 pH = 7,0 



Tabela A.20: Leitura NMP-( diluição decimal seriada) 03/02199- 60 dias- 03/04/99 
( - r r ·1 1 ·1 t r 30 d. · · ) na o oram et as as et uras e croma ogm tas em tas, somente as nucroscoptas ... 

Amostra A 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Celulos.: c~ Cdulose Cl4 Cdulos.: CH, C<!holos.: Cl-4 Cdulose Cl4 C.:lulos.: Cl4 Cdulose Cl 4 
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

+ + + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -

Amostra B 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

C~lulose Cl4 Celulose c~ Cdulosc Cl4 Celulose c~ Celulose Cl4 Celulose Cl4 Cdulos.: C!~ 

+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + + - - - - - - - - - -

Resultados das leituras do 1\TMP para células procarióticas do grupo metanogênico 
acetoclásticas e hidrogenotróficas e bactérias acetogênicas utilizadoras de butirato e 
propionato presentes nos biorreatores (Fase JT) 

Tabela A.2l: Leihtm NMP-(diluiçào decimal seriada) 29/10/98-30 dias- 29/1 1/98 
Amostra A- lonte de carbono utili7ada- Acetato 

-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Tur.·ação Cl4 Tur.·:'\'-lo Cl-4 Tur.·aç;lo CH 1 Turvação Clb Tur.•ação c~ Tur.•ação c~ Tur.•ação C li~ 
+ - + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -

Amostra B 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Tur.·açào Cl4 Tur.•ação Cl4 Tur.•açJo Cl4 Tur.•açào c~ Tur.•açào C H, Turva\-ão Cll 1 Tur.•açào Cl4 
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - - -

Tabela 1\.22: Leitura NMP:{diluição decimal seriada) 29/10/98- 30 dias- 29/12/98 
Amostra A 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Tur.·a~-ão CH., Tuo va\-ão 04 Tur.·açJo Cl4 Tur.·ação c~ Tur.•ação CH1 Tur.·ação Cl4 Tur.•aç;lo CH1 

+ - + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

Amostra B 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Tur.·ação c~ Tur.•a\'àO c~ Tur.·a~'ilo c~ Tur.•açiio c~ Tur.·açào CIL1 Tur.·aç-Jo c~ Tum1çiio Cll 1 

+ + + + + + - - - - - - - -

+ - + + - - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

Tabela A.23: Leitura NMP-(diluiçâo decimal seriada) 20/1 1/98- 30 dias- 20/12/98 
Amostra A - sem lonte de carbono 

- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Turvaç:lo CH 1 Tur.•ação Cll 1 Turvação Clb Tur.•a\'ilo c~ Tur.•ação CH1 Turv:tçiio c~ Tur.•ilÇilo Clb 
+ - + + - - - - - - - - - -
+ - + + - - - - - - - - - -

+ - + - - - - - - - - - - -



Amostra R - ProiJionato como fonte de carbono 
- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Turvação CJI , Turvação C li.; Turvação CH., Turv:~ção CHo~ Turv:~ção CJJ, Turvação C H.. Turva.,ào CH., 
+ + + - + - - - - - - - - -
+ + + - + - - - - - - - - -
+ + + - + - - - - - - - - -

Amostra C - Acetato como fonte de carbono 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Turvaç;lo Cl-1., Turvação C H.. Turvaçilo CH1 Turvação Cll 1 Turvação CIL Turvação CH1 Tur.·a~·Jo C H.. 
+ + + - + - - - - - - - - -
+ + + + + - - - - - - - - -
+ + + - + - - - - - - - - -

Amostra D - Butirato como lo nte de t:arbono 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Tun 'a\-ào C H.. '1\tn•ação C H.. Tun•ação CH1 Tun•açào Cl-1 1 Tun•ação Cll1 Turvação C H.. Tur.·açã_o CIL 
+ + + + + + - - - - - - - -
+ + + + + - - - - - - - - -
+ + + + + - - - - - - - - -

Amostra E - atmosfera de H2/C01 como fonte de carbono 
I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Tun 'a\-,ão CIL Tun•açào C~L Tun ·ação C H.. Tun •ação C~L Tur.•açào C H.. T un•ação CJJ , Tum 1çi\o C H.. 
+ + + + + + - - - - - - - -
+ + + + + - - - - - - - - -

+ + + + + - - - - - - - - -
,, 

Tabela /\.24: Leitura NMP-( diluição decimal seriada) 20111198- 60 dias - 20/0 1199 
Amostra A - sem fonte de carbono 

- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Tun·a~lo c H, Tun•aç:lo CH., Tun •aç:lo C~L Tun·a~-ào CIL T urvação CIL Tun·a~lo c H, Tur.•aç:lo CJJ., 
+ + + + + + - - - - - - - -
+ - + + + + - - - - - - - -
+ + + - + - - - - - - - - -

Amostra B - Propionato como tonte de carbono 
- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Turvação C~L Tun •açilo CIL Tur.•aç-Jo CH-1 T urvaçi\o CH, Tun•açilo CH1 Tmvaçi\o CIL Tur.•:tçi\o CIL 
+ + + - + - - - - - - - - -
+ + + + + - - - - - - - - -
+ + + + + - - - - - - - - -

Am ostra C - Acetato como fonte de carbono 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Tun •aç:lo C H.. Tun •açilo Cll 1 Tun •ação C H.. Tun•açào CIL Tun ·a.,ao CIL Tun ·açilo C H.. Tur.•açilo CH, 

+ - + + + - - - - - - - - -
+ - + + + - - - - - - - - -
+ - + + + - - - - - - - - -

Amostra I) - Butirato como lo nte de carbono 
- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Tun·a~-Jo C H.. Tun •aç-J o CIL Tur.•ação CH1 T un •açào C H.. Tun•açào C H.. Tur.•açào C H.. Tur.•ação C H.. 
+ + + + + + - - - - - - - -

+ + + + + + - - - - - - - -
+ + + + + + - - - - - - - -

Amostrn E- Atmoslha de H2/C01 como tonte de carbono 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

T urvaçi\o CH., Tun ·a\-ão cu .. Turvação CH 1 T ur.•ação CH., Turvaç-Jo C H.. T un '.1çào CJJ , Tur.·a~'ào C~I.. 

+ + + + + + + + - - - - - -
+ + + + + + - - - - - - - -
+ + + + + + - - - - - - - -



Tabela A.25: Leitum NMP-( diluição decimal seriada) I R/ 12/98 - 30 dias - 18101/99 
Amostra A - sem fonte de C;Jrbono 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Turvação CH_. Turva\'ào C H_. Turva~1o cu_. Turvação CH1 Turva~<1o C H_. Turvac;·ào Cl-1.,. Turvação CH 1 

+ + -1 - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - -

Amol>lra I) - Propionato como fonte de c-arbono 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Turvaç-Jo C14 Turva~1o C H_. Turva~-;1o C14 Turvação C H_. Turv:l\".10 CH_. Turv:l\'ào CH1 Turvação C H_. 
+ + ~ - - - - - - - - -
+ - 1 - - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - - -

Amostra C - Acetato como fonte de C;Jrbono 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Turvação cu_. Turvação C H_. Turvação C H_. Turvação CH 1 Turva\'ào CH_. Turvação CH_. Turvação CH1 

+ - + - - - - - - - - - -
+ - t - - - - - - - - -
+ - + - - - - - - - - -

Amostra D - Dut irato como fonte de C;Jrbono 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Tuf\•açào Cl-4 Tuf\•ação C H_. Tuf\•ação C H_. Turvação C H_. Tuf\•aç;1o CH, Turvação CH1 TUI'"\'açào CH1 

+ + + - + - - - - - -
+ + + + + - - - - - - - -
+ + -1 + - - - - - - - - - -

Amostra E - atmosfera d~ llz/C02 como fonte de C;Jrbono 
-I -2 -J -4 -5 -6 -7 

TUI'"\'tl\'-'0 CH1 Tuf\·ação Cl4 Tuf\•ação CH1 Turvação C H_. Tuf\•ação Cl4 Tuf\•açào Cl4 Turvação Cl4 
+ + + + + - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - -
+ + + + - - - - - - - - - -

Tabela A.26: Leilum NMP-{<.li luição decimal seriada) 18/12/98-60 dias- 18/02199 
Amostra A- sem fonte de carbono 

- I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Turvaç;io CH1 Turvaç.1o Cl-1, Turva~'ilo CH1 Tuf\•ação Cl4 Tuf\•ação CH, TUI'"\'ação CH1 TUI'"\'il<;'ào CH_. 

+ + + - - - - - - - - - - -

+ + + - - - - - - - - - - -

+ + + - + - - - - - - - - -
Amostra B - Propionato como fonte de c:ubono 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Tuf\•ação C H_. Tuf\•ação C I-L, Turvaçi\o CH_. Tuf\•ao;ào Cl4 Turvação CH, TurYação CH, TUI'"\'ilçi\o CH1 

-1 + + - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - -
+ + f - - - - -

Amo>!• a C - rk ctato como fonte de C:lt h<ltlo 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

TUI'"\"ilção C H_. Tur\'açJo cn, TurvaçJo cu ... TUI'"\"ilçiiO Cll, Tuf\·aç:1o Cll , Tun•aç-Jo Cll1 Tun•ação CH1 

+ - + - - - - - - -
-1 + - - - - - - -
+ - + - - - - - - - -

Amostm D - l:lutirato como fonte de C;Jrbono 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Turvação CH_. Turvação C H., Turvação Cl4 Turvação C H_. Tuf\•açào C H_. Tun •açào CH,. Tun•ação C H_. 

+ + + + + - - - - - - - -
+ + + + + - - - - - - - - -
+ + + + + - - - - - - - - -

Amostra E - atmosfcra de Hi C02 como fonte de C;Jrbono 
-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 

Tun•ação CH_. Tun•aç.io Cl4 Tun•açào Cll 1 Tun•ação C H_. Tum1ção C I-L, Tun •a\·iio C I-L, Tttf\'3\-àO C I-L, 
t + + + + - - - - - - -
+ + + I + - - - - - - -
+ + + + + - - - - - - -



\ 

\ 
~ 

Tabela /\.27: Leitura NMP-(diluic;ão decimal seriada} 15/01/99- 30 dias- I 5/02/99 
Amostra A - Metano I como fonte de carbono 

-I -2 -3 -4 -5 
Turvação C H, Turvação CH1 Turvação cn. Turvação C H, Turvação C JL, 

+ + + - - - - - - -
+ + + - - - - - - -
+ - t - - - - - - -

Amostra B - Propionato como fonte de carbono 
-I -2 -3 -4 -5 

Turvação C I-14 Turva<;<1o CH" Turvação CI-l-1 Turvação cn. T mv ação CH4 

+ - + - - - - - - -
+ + + - - - - - - -
+ - + - - - - - - -

Amostra C - Acetato como fonte de carbono 
- I -2 -3 -4 -5 

Turvação CIL Turvação C H-1 Turvação C H., Turvação cn. Turva<;<i o C H , 

+ - + - - - - - - -
+ + + - - - - - - -
+ - ~ - - - - - - -

Amostra D - Butirato como fonte de carbono 
- I -2 -3 -4 -5 

Turvação Cli. Turvação CIL Turvação C ti. Turvação cn. T urvação C I-L 

+ + + + + - - - - -
+ + + + + + - - - -
+ + + ~ + - - - - -

Am ostra E - atmosfera de I-h /C0 2 como fonte de carbono 
- I -2 -3 -4 -5 

TurvaE_o C H. Turvação C t i. T urvação C H, Turvação C H, Turvasão C H., 

+ + + + + + + - - -
+ + + + + - + - - -
+ + + + ~ - + - - -

Tabela A.28: Leitura NMP(diluição decimal seriada) 15/01/99 - 60 dias- 15/03/99 
Amostra A - Melanol como fonte de carbono 

- I -2 -3 -4 -5 

Turvação cn. Turvação C H, Turvação cn. Turvaç.'io CH-1 T urvação Cl-4 
+ + + - - - - - - -
+ + + - - - - - - -
+ + + - - - - - - -
pH = 6,5 pl-1 = 7,0 

Amo~tra B - Propionato como fonte de carbono 
-1 -2 -3 -4 -5 

Turvação C I-I. Turvação C H. T urvaç.'io Cl-4 Turvaç.'lo C H, Turvaç.'lo C l-4 
+ I + - - - - - - -
+ + + - - - - - - -
+ - + - - - - - - -
pH - 7,0 pH - 7,0 

Amostra C - Acetato como fonte de carbono 
-1 -2 -3 -4 -5 

Turvação C H, Turvação C H, T urvação Cl-11 Turvação C H., Turvação C ti. 
+ - + - ~ - - - - -
+ r + - + - - - - -
+ -t + - + - - - - -
pl-1 = 7,0 pH - 7,0 

Amostra D - But irato como fonte de carbono 
- I -2 -3 -4 -5 

T urvação C I-I. T urvação C H., T urvação cn. T urvação Cl-1. Turvação C ti. 
+ + + + + - - - - -
+ + + + + + - - - -
+ + + + + - - - - -
pH = 7,0 pl-1 = 7,0 pl-1 = 7,0 

-6 -7 
T urvação C H, TtUVl!Çii O cn. 
- - - -
- - - -
- - - -

-6 -7 

T urvaç.io C H, T urvaç.1o C H, 
- - - -
- - - -
- - - -

-6 -7 
Turva_yil_o C ti. Turvação Cl-14 

- - - -
- - - -
- - - -

-6 -7 
Turvação CK, T urvação C H, 
- - - -
- - - -
- - - -

-6 -7 
Turvação C ti. Turvação CH4 

- - - -
- - - -
- - - -

-6 -7 
Turvação Cl-1. Turvação C ti. 
- - - -
- - - -
- - - -

-6 -7 
T urvação C H. T urvaç.'io C H, 
- - - -
- - - -
- - - -

-6 -7 
Turvação cn. Turvaç.'io C H., 

- - - -
- - - -
- - - -

-6 -7 
Turvação C I-I. Turvação C H, 
- - - -
- - - -
- - - -



Amostra E - atmosfera de I·h /C02 como fonte de carbono 

-I -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Turvação C I-L, Turvação Cl it Turvação CH., Turvação C H., Turvação CH. Turvação CH. Turvação Cl-L, 
+ + + + + f + - - - - - - -
+ + ~ + + + + - - - - - - -
+ + + + + - + - - - - - - -
pH = 7,0 pH = 7,0 pll = 6,5 

(valores aproxunados de pH -med1dos com fi ta ... ) 

T bel A 29 L -a a ettura NMP (dil - - d -- mçao ecuna - da) l l/02/99 60 d" sena - tas- ' ll/04/99 
Amostra A - Màanol como fonte de carbono 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 
T urvação C H., Turvação CHo Turvação CH1 Turvação C I-L, Turvaç;io CI-1., Turvação CIL1 Turvação CILt 
+ f + - ~ - - - - - - - - -
+ f + - - - - - - - - - - -
+ + + - - - - - - - - - - -

Amostra B - Propionato como fonte de carbono 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 
T urvação CH4 Turvação C H., Turvação C H. Turvaç.'io CI-14 Turvação C H., Turvação cu .. Turvação C H., 

+ + + - + - - - - - - - - -
+ I + + - - - - - - - - - -
+ I + - - - - - - - - - - -

Amostra C - Acetato como fonte de carbono 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Turvaç;io CH4 Turvação Cl-4 Turvação CH 1 Turvação C H., Turvação C H. Turvação C H., Turvação C H., 
+ I + - +- - - - - - - - - -
+ + + + ~ - - - - - - - - -
+ +- + + - - - - - - - - - -

Amostra D - Butirato como fonte de carbono 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Turvaç.'io C H., Turvação CH4 Turvação C H. Turvação C I-L, Turvação C H., T urvação CH4 Turvação Cl-4 
+ + + + + + + - - - - - - -
+ -1 + + + - + - - - - - - -
+ + + + + ~ - - - - - - - -

Amo~tra E - atmosfera de H2/C02 como fonte de carbono 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 
Turvação C H.1 Turvaç;io C I-L, Turvação CH, Turvação CH_. Turvação C H., T urvação C H., Turvação CH4 

+ + + + + + + + - - - - - -
+ I + + -1 - + + - - - - - -
+ + + + + - + - - - - - - -

FIGURA A 2: Equação da curva de calibração para cálculo da concentração de metano 

Concentração de metano 
áreaCH 4 x 0,00000005 + 0,0001 l /L - - - ------"--- ---'-'-mo es 

0,5 


