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RESUMO 
 

A necessidade crescente por tratamentos alternativos de efluentes tem gerado diversos 

processos e produtos biotecnológicos, entre os quais a bioaumentação. O presente projeto 

teve como objetivo caracterizar um produto biotecnológico (bioaumentador) utilizado para 

o tratamento de efluentes líquidos industriais. Para tanto, foi realizado o isolamento e 

caracterização bioquímica e genética dos microrganismos presentes nos produtos e a 

caracterização química, bioquímica e toxicológica dos mesmos além de testes de 

tratabilidade com efluente de uma indústria de processamento de pescado. Do produto 

biotecnológico utilizado foram isolados 6 microrganismos, a maior parte pertencente ao 

gênero Bacillus, encontrada normalmente em sistemas de lodo ativado, sendo que 

nenhuma espécie era patogênica. Foram realizados 3 testes de tratabilidade, na qual o 

primeiro não foi possível simular um sistema de lodo ativado mas pode-se observar 

crescimento bacteriano; no segundo experimento que continha lodo da estação de 

tratamento da indústria, observou-se mais uma vez o crescimento bacteriano e a formação 

de flocos porém não houve adequada clarificação do efluente tratado. E no terceiro e 

último experimento, onde foram adicionados produtos químicos utilizados no 

processamento, limpeza e tratamento de efluentes da indústria, observou-se que a mistura 

desses compostos teve influência negativa sobre a microbiota do sistema de tratamento de 

lodo ativado laboratorial. De uma maneira geral, o modelo de biorreator testado mostrou-

se eficiente no sentido de simular um sistema de lodos ativados, porém, para acelerar a 

geração de flocos e a sedimentação, foi fundamental a adição de lodo já ativado. O 

bioaumentador testado mostrou-se desnecessário para gerar os efeitos de tratabilidade 

observados. 
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ABSTRACT 
 

The increasing need for alternative wastewater treatments has encouraged the production 

of several biotecnological processes and products, among them, the bioaugmentation. The 

present research aimed to characterize a bioaugmentation product used in industrial 

wastewater treatment system. The approach included the isolation and genetic and 

biochemical characterization of the microorganisms found in the product; the chemical, 

biochemical and toxicological characterization of the product, and also a set of tractability 

tests with wastewater from a fish processing industry using the product. Six 

microorganisms were isolated, being the most belonging to the genus Bacillus, not 

pathogenic and commonly found in activated sludge systems. Three tractability tests were 

accomplished: in the first one no activated sludge was formed, however a notable bacterial 

growth was observed. In the second one, where activated sludge was added, the bacterial 

growth evolved to an activated sludge floc formation, but not suitable clarification of the 

effluent was observed. In the third one, where chemical products used in the processing, 

cleaning and wastewater treatment of the industry were added, besides of the activated 

sludge, it was observed that the mix of chemical products had a negative influence on the 

microbiota of the experimental biorreactors. In a general analysis, the bioreactor model 

tested was efficient in simulating an activated sludge system, nevertheless, to accelerate 

the floc formation and sedimentation it was critical the addition of activated sludge. The 

bioaugmentation product tested showed to be unnecessary to generate the observed 

tractability effects. 
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INTRODUÇÃO 
 

A água é um dos recursos naturais mais importantes da Terra, sendo indispensável 

para a geração e manutenção de todas as formas de vida. O volume total de água na Terra é 

estimado em 1,34 bilhões de km3, mas somente 2,7% deste valor correspondem a água doce, 

sendo que boa parte está congelada nos pólos (cerca de três quartos) ou armazenada em 

depósitos subterrâneos (CASTAGNOLLI, 2005; BAIRD, 2002).   

As últimas décadas vêm sendo designadas como “décadas ambientais” ou “décadas 

verdes”. Os mais variados segmentos, tais como, universidades, órgãos de controle ambiental, 

ONG’s e principalmente as indústrias, em função da rígida legislação ambiental, têm dirigido 

esforços para obtenção de um ponto de equilíbrio entre a atividade produtiva e o respeito ao 

meio ambiente (MACÊDO, 2000).  

O aumento da população mundial e os conseqüentes incrementos das áreas agrícolas e 

da produção industrial demandaram um crescimento exponencial da exploração dos recursos 

hídricos. Como resultado desses processos, aliados à variedade de efeitos causados pelo 

desenvolvimento global, a procura por meios que substituíssem as reservas hídricas 

ineficientes ou deterioradas, está sendo altamente incentivada (VIDAL, 1997). 

A necessidade do aumento da produção de bens de consumo para atender à demanda 

populacional gerou aumento na produção de resíduos, além de preocupação com o seu 

tratamento. A reutilização dos mesmos é uma alternativa eficaz para minimizar o problema e 

agregar valor ao produto final, cuja conseqüência é o decréscimo da poluição (REIDEL et al, 

2005). 

Na busca do desenvolvimento sustentável e com o intuito de preservar os recursos 

hídricos, aliando-se o crescimento industrial à preservação ambiental, novas tecnologias para 

o tratamento de efluentes vêm sendo pesquisadas.  

 Os microrganismos são agentes importantes na limpeza natural da biosfera de resíduos 

orgânicos de origem biológica e tem papéis significativos na remoção de poluentes ambientais 

de origem não biológica, como por exemplo, os resíduos da atividade industrial. Como a 

população humana e as atividades industriais têm aumentado aceleradamente, e com elas as 

taxas de poluição, tornou-se necessário desenvolver processos biotecnológicos eficientes para 

a descontaminação ambiental, tais como tratamento de resíduos através de microrganismos 

selecionados (NORGALES et al., 1999).  
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 Biorremediação é um processo controlado ou espontâneo onde microrganismos são 

usados para degradar ou transformar contaminantes tóxicos ou não tóxicos e, desse modo 

mitigando ou eliminando a contaminação ambiental.  Microrganismos dependem de nutriente 

e carbono para fornecer energia necessária para seu crescimento e sobrevivência. Técnicas de 

biorremediação aproveitam processos naturais para promover o crescimento do 

microrganismo convertendo o contaminante em produto não tóxico (TREATMENT 

TECHNOLOGIES, 1998). 

 O objetivo da biorremediação é imobilizar ou transformar contaminantes em produtos 

químicos não perigosos ou menos perigosos ao ambiente. O processo de transformação e 

degradação depende do ambiente físico, da comunidade microbiana e dos tipos de 

contaminantes (TREATMENT TECHNOLOGIES, 1998).  

 Visando melhorar as características dos tratamentos biológicos de efluentes, novas 

tecnologias vêm se desenvolvendo, destacando-se a “bioaumentação”. “Bioaumentação” é a 

adição de consórcios de cultura de bactérias, contendo diferentes microrganismos e/ou 

enzimas, com a finalidade de fornecer uma quantidade suficiente e diversificada de 

microrganismos que podem ajudar a melhorar o desempenho de um sistema de tratamento de 

água (ZOUBOULIS et al., 2001). Para FOSTER & WHITEMAN (1998) bioaumentação pode 

ser definida como a aplicação de microrganismos selecionados para incrementar a população 

microbiana, melhorando a qualidade da água ou abaixando os custos operacionais em estações 

de tratamento. Esta definição coincide com a de GERARDI et al. (1994), os quais definem 

bioaumentação como o processo de adição de produtos contendo microrganismos em águas 

servidas visando aumentar a eficiência dos processos biológicos. QU (2005) complementou a 

definição sugerindo que bioaumentação é a aplicação de organismos nativos ou geneticamente 

modificados em biorreatores ou em outros locais de tratamento de poluentes para remoção dos 

compostos indesejados. A bioestimulação difere da bioaumentação pelo fato de a primeira 

atentar apenas para a estimulação de microrganismos degradadores de ocorrência natural pela 

adição de nutrientes ou manipulação de variáveis ambientais (físico-químicas). Na 

bioaumentação, podem haver agentes bioestimulantes, mas necessariamente ocorre a adição 

paralela de microrganismos (EVANS & FURLON, 2003). 

 O uso de estratégias de bioaumentação tais como a adição de microrganismos externos 

com capacidade de degradação elevada de compostos específicos, pode melhorar o 

desempenho total de um sistema de tratamento de efluentes. Diversos tipos de produtos 

biotecnológicos existem no mercado e a maioria deles são consórcios de bactérias que podem 

conter ainda componentes como enzimas e nutrientes. Tais microrganismos devem possuir 
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critérios desejáveis tais como: serem capazes de degradar poluentes alvo sob condições in 

situ, permanecerem após a inoculação e serem compatíveis com a comunidade microbiana 

nativa para a degradação de um composto específico do efluente (LOPERENA, 2007).   

 A bioaumentação foi utilizada na agricultura por muitos anos com a inoculação de 

leguminosas com o fixador de nitrogênio Rhizobium sp. Houve tentativas de utilizar 

“bioaumentação” de plantas associadas a bactérias de vida livre ou fixadoras de nitrogênio, 

tais como Azotobacter ou Azospirillum spp. para aumentar a produtividade da planta. Outra 

aplicação da “bioaumentação” na agricultura é a inoculação de sementes de plantas com 

microrganismos antagonistas dos patógenos das plantas (GENTRY et al., 2004). 

 A bioaumentação já foi aplicada na tentativa de remediar numerosos problemas 

ambientais, tais como a degradação de vários compostos incluindo solventes clorados, 

nitrofenol, óleos, pentaclorofenol, bifenil policlorados, hidrocarbonetos aromáticos e diversos 

pesticidas como atrazina, dicamba e carbofuram, entretanto outros estudos demonstram que 

freqüentemente a “bioaumentação” não resulta na diminuição de contaminantes pela 

remediação, mas muitas vezes pela biofixação dos mesmos (SALANITRO et al., 2000; 

SILVA et al., 2004; BOUCHEZ et al., 2000). 

 Alguns estudos mostraram que, freqüentemente, o número de microrganismos 

exógenos diminui logo após a adição do produto ao local de tratamento. Há diversas 

explicações para a morte dos microrganismos introduzidos, entre elas o estresse biótico e 

abiótico. Os estresses podem incluir extremos de temperatura, de disponibilidade de água e 

nutrientes, de pH, em paralelo ao potencial tóxico do poluente; além da competição associada 

com microrganismos nativos por nutrientes limitados ou desbalanceados (STEINLE, 2000). 

Apesar dessas dúvidas quanto a sua eficiência, o uso da bioaumentação tem crescido 

significativamente nos anos recentes, trazendo evidências de que ela pode ser útil para 

melhorar a biorremediação de alguns contaminantes sob certas condições ambientais 

(LOPERENA et al., 2007). Os problemas apontados em relação à eficiência da 

bioaumentação incluem a dificuldade de adaptação dos microrganismos, a insuficiência de 

substrato, a competição entre espécies introduzidas e a biomassa indígena e a pastagem por 

protozoários (GAYLARDE et al., 2004). Além disso, a interpretação de resultados 

experimentais é prejudicada pela falta de dados ecológicos sobre o destino e atividade dos 

organismos inoculados e sobre a reação das populações indígenas (RITTMANN & 

WHITEMAN, 1994).  

Para que sejam gerados dados adequados a esses estudos e interpretações envolvendo 

bioaumentação é necessário conhecer as espécies presentes nos inóculos ou produtos 
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comerciais tanto no ponto-de-vista taxonômico como fisiológico. Por outro lado, a 

identificação dos microrganismos também pode alertar para riscos à biossegurança, 

especialmente no que tange a possível presença de espécies exóticas e/ou transgênicas e 

também espécies patogênicas. Essa preocupação se torna mais importante à medida que se 

verifica a precariedade de legislação sobre tais produtos e de informação nas embalagens dos 

mesmos, especialmente no Brasil. Os rótulos geralmente não mencionam informações sobre a 

sua composição e seus efeitos adversos, no caso de exposição e uso.  

 Os microrganismos presentes nos produtos biotecnológicos podem, portanto, 

disseminar-se e, reproduzir-se e transmitir material genético para microrganismos 

naturalmente presentes no ambiente. Os metabólitos são capazes produzir substâncias que 

podem interferir no ambiente natural e causar um desequilíbrio no ecossistema (GAYLARDE 

et al., 2004). Levando-se em consideração esses fatos torna-se necessário não só a avaliação 

da eficiência dos produtos como a avaliação dos seus efeitos colaterais sobre o ambiente, seja 

pelo produto de forma integral como de seus componentes isolados. Para que essa avaliação 

seja feita é preciso estabelecer normas para identificação e qualidade de cada constituinte do 

produto biotecnolólogico. Para produtos contendo microrganismos, além da classificação 

taxonômica, devem-se conhecer a quantidade, a atividade, a patogenicidade e outros dados 

relevantes específicos para cada explicação pretendida. Para produtos contendo metabólitos 

são necessários informações sobre sua atividade e, quando aplicável, sobre sua toxicidade 

(CETESB, 1994).  

Em função dos riscos ambientais, tais produtos devem ser devidamente avaliados 

sobre o ambiente. No Brasil, a primeira iniciativa para tal avaliação foi criada pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - São Paulo (CETESB), através de uma 

norma técnica que estabelece condições básicas necessárias para a utilização dos produtos 

biotecnológicos no ambiente destinados ao tratamento de efluentes (CETESB, 1994). A 

norma apresenta as condições para registro e avaliação dos produtos, sendo elas:  

(a) a identificação do produto, incluindo-se classificação taxonômica; procedência; 

informações sobre ciclo biológico; características específicas; método de identificação; 

caracterização dos microrganismos (patogênico, modificado geneticamente, autóctone ou 

alóctone); descrição do habitat natural dos microrganismos; informação sobre as interações 

entre os microrganismos e hospedeiros, especialmente infecciosidade e patogenicidade;  

informação sobre a competitividade ambiental relativa dos microrganismos; potencial de 

sobrevivência, capacidade de reprodução e trocas genéticas dos microrganismos; identificação 

dos metabólitos e componentes não microbianos dos produtos.  
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(b) o controle de qualidade do produto, incluindo atestado sobre a composição 

química e microbiológica do produto; garantia da ausência de substâncias ou organismos 

indesejados; procedimentos utilizados para padronização e uniformização dos produtos e 

comprovação de eficiência por ensaios de tratabilidade.  

(c) Avaliação dos riscos da aplicação dos produtos, incluindo testes de 

ecotoxicidade e patogenicidade com indicações diversas conforme o tipo de efluente a ser 

tratado e seu corpo receptor. 

Posteriormente, foi criada a Resolução do CONAMA n° 314 de 29 de outubro de 

2002, que dispõe sobre o registro de produtos destinados à remediação e dá outras 

providências. Essa resolução pressupõe que a bioaumentação pode ser benéfica na resolução 

de problemas de contaminação ambiental e normatiza o registro dos produtos junto ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para fins de 

produção, importação, comercialização e utilização. 

No Brasil há poucas pesquisas direcionadas para a comprovação da eficiência dos 

produtos biotecnológicos para o tratamento de efluentes, o que remete à necessidade de 

estudos e discussões para o estabelecimento de protocolos e padrões.  

Identificação de Microrganismos  

Identificação morfofisiológica e bioquímica 
Os critérios utilizados para classificar e determinar as espécies bacterianas são de três 

tipos: estudo morfológico das culturas e das células, estudo fisiológico e estudo das reações 

bioquímicas e enzimáticas(LARPENT e GOURGAUD, 1975). 

Os microbiologistas usam técnicas de coloração para mostrar as várias estruturas dos 

microrganismos, para identificar suas estruturas internas e para ajudar a identificar e separar 

microrganismos similares. Tamanho, forma e arranjo das células podem ser determinados por 

meio de vários tipos de microscópios e com diferentes métodos de coloração. Uma das mais 

importantes e amplarmente utilizadas técnicas de coloração diferencial para bactérias é a 

coloração de Gram. As bactérias coradas pelo método de Gram são classificadas em dois 

grupos: as bactérias Gram-positivas, que retêm o corante cristal violeta e aparecem 

coradas em violeta-escuro; e as bactérias Gram-negativas, que perdem o cristal violeta quando 

tratadas com álcool. As bactérias Gram-negativas são coradas com o corante safranina e 

aparecem coradas em vermelho (PELCZAR et al., 1996). 

A coloração de Gram também tem largo relacionamento com o estado fisiológico da 

célula. As culturas jovens respondem melhor à diferenciação tintorial. As culturas velhas de 
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Gram-positivas podem se apresentar como Gram variável, pela perda da capacidade de 

retenção do corante (SOARES et al, 1987). 

De primordial importância para a identificação das bactérias, é o estudo de seus 

caracteres bioquímicos, uma vez que é comum a ocorrência de culturas bacterianas similares 

em suas características morfológicas e culturais e diferentes em suas reações metabólicas. 

Através das chamadas provas bioquímicas, são detectadas ações referentes à capacidade que 

têm as bactérias de desdobrar certos substratos como (açúcares, proteínas e gorduras), 

dependendo das variações das enzimas vinculadas com o metabolismo de cada substrato 

(SOARES et al 1987). 

As bactérias diferem nos carboidratos que podem utilizar e nos tipos e quantidades de 

ácidos mistos produzidos. Essas diferenças de atividade enzimática servem como uma das 

características importantes pelas quais se reconhecem as diferentes espécies (KONEMAN et 

al, 1993). Alguns microorganismos são capazes de degradar um ou vários açucares e produzir 

gás e ácidos, outros, ácidos, mas não gás, e outros, ainda, são incapazes de utilizar os açucares 

(LARPENT e GOURGAUD, 1975). 

Identificação Molecular 
O método tradicional de sequenciamento de DNA foi proposto por Frederick Sanger 

na década de 70 e consiste na adição de nucleotídeos modificados, chamados 

didesoxirribonucleotídeos, que impedem o crescimento de um fragmento de DNA em 

replicação pela DNA polimerase após sua adição. Tem sido largamente utilizado por centros 

de pesquisa ao redor do globo (DARNELL, 1990). 

Pelo método de Sanger, uma fita simples de DNA que será sequenciada, é hibridizada 

com um primer de desoxinucleotídeos marcado na ponta 5´ (cinco linha). Quatro misturas de 

reação são preparadas onde os primers utilizados serão elongados por uma DNA polimerase. 

Cada mistura contém os quatro desoxinucleosídeos trifosfato normais mais um dos quatro 

didesoxinucleosídeos trifosfato em uma razão de aproximadamente 1/100. Uma vez que um 

didesoxinucleotídeo não tem ponta 3´-OH, não é possível haver elongação a partir do 

nucleotídeo adicionado, parando a reação. Desta forma, cada mistura de reação produzirá 

cadeias prematuramente terminadas de acordo com toda ocorrência de um 

didesoxinucleotídeo adicionado. Cada mistura é então separada em um gel de sequenciamento 

por eletroforese para se detectar cada um dos nucleotídeos presentes na sequência de DNA 

lida (ALTSCHUL et al., 1990). 
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Caracterização do Problema de Pesquisa 

A idéia da presente pesquisa fundamentou-se numa problemática regional envolvendo 

o uso de produtos de bioaumentação. Há alguns anos várias empresas colocaram no mercado 

em Santa Catarina diferentes formulações de produtos desse tipo. Exemplos bem ilustrativos 

são as formulações encontradas em supermercados para uso doméstico, o uso extensivo de um 

produto nas fossas sépticas e canais de esgoto do município de Itapema e o uso sistemático de 

outra formulação na Estação de Tratamento de Efluentes (Lodos Ativados) da indústria de 

processamento de pescado Pepsico, em Itajaí. Ao investigar se tais produtos apresentavam 

registro junto ao IBAMA e estudos referentes a sua eficiência e risco, nada foi encontrado. O 

uso estava baseado puramente em informações comerciais das empresas fornecedoras, 

remetendo dados de eficiência a estudos conduzidos no exterior. Portanto, tais usos careciam 

de comprovação de eficiência e não se tinha idéia sobre a periculosidade de seu lançamento 

no ambiente natural, despertando o interesse do Laboratório de Microbiologia Aplicada da 

UNIVALI no sentido de desenvolver pesquisas direcionadas a esse problema. Como modelo 

experimental, optou-se pela situação verificada na indústria Pepsico. O procedimento básico 

foi o de seguir as recomendações da CETESB (1994) realizando algumas das análises e 

caracterizações ali sugeridas sobre o produto utilizado na indústria. Além da caracterização do 

produto, foram realizados experimentos em microcosmos, envolvendo a confecção de 

biorreatores para a simulação das condições de Lodos Ativados, com aplicação dos produtos 

paralelamente a controles sem aplicação. Além do conhecimento da caracterização dos 

produtos, o estudo gerou isolados de microrganismos neles encontrados para estudos 

fisiológicos posteriores. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivos gerais 

Caracterizar, segundo normas técnicas nacionais, um produto biotecnológico 

(bioaumentador) para tratamento de efluentes líquidos disponíveis no mercado brasileiro; 

Objetivos específicos 

- Identificar os microrganismos existentes no produto biotecnológico através de 

metodologia padrão de identificação e técnicas moleculares; 

- Determinar características químicas, físicas e bioquímicas do produto biotecnológico 

comercial para o tratamento de efluentes; 

- Avaliar a toxicidade do produto biotecnológico frente a organismos-teste tais como 

Vibrio fisheri, Scenedesmus subspicatus e Daphnia magna; 

- Avaliar a eficiência do produto biotecnológico para tratamento de efluentes líquidos 

de indústria pesqueira através de ensaios de microcosmos. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A empresa Pepsico e seu sistema de tratamento  

A indústria de processamento de pescado Pepsico, localizada em Itajaí – SC processa 

atum e sardinha. O processamento do atum inclui o cozimento, limpeza e separação da carne 

para o congelamento do lombo e para a produção de patês. Já a sardinha é apenas limpa e 

congelada para envio a outra unidade de processamento no Rio de Janeiro.  

A empresa trata seus efluentes através de um sistema de lodos ativados com algumas 

adaptações. O sistema é composto basicamente de uma fase mecânica com gradeamento 

(peneira circular), para retenção de espinhas e escamas, flotação térmica e centrifugação de 

gorduras. Os sólidos retidos no gradeamento são aproveitados para farinha de peixe e as 

gorduras retidas na flotação/centrifugação são utilizadas como combustível nas caldeiras da 

empresa. Após a fase mecânica, os efluentes líquidos são homogeneizados num tanque de 

equalização, após esse procedimento o efluente passa para uma separação mecânica com 

ajuda química.  

Na fase de separação mecânica com ajuda química, o efluente líquido recebe sulfato 

de alumínio para coagulação e um polímero para aumentar o tamanho dos flocos. Na 

seqüência, o efluente vai para um tanque de flotação por injeção ascendente de ar. Os flóculos 

são coletados automaticamente por conchas superficiais e removidos como fase sólida, que é 

centrifugada e acumulada como lodo primário. A fase líquida dessa centrifugação é 

reintroduzida no tanque de equalização.  

O efluente líquido do tanque de flotação é então lançado a um tanque de aeração com 

cerca de 30 m3, constituindo o início da fase biológica (lodos ativados). A aeração desses 

efluentes se dá por aeradores de superfície que são acionados de maneira a manter o oxigênio 

dissolvido em torno de 2 mg.L-1. É nesse tanque de aeração que são introduzidos os inóculos 

de bactérias (produto biotecnológico Biosystems®) a uma dosagem média de 100 g por dia. 

Após a formação dos flocos de lodos ativados o efluente é então veiculado a um decantador 

secundário. O líquido sobrenadante desse decantador é veiculado ao rio Itajaí-açu por um 

emissário.  

O lodo, em parte retorna ao sistema como inóculo para acelerar a ativação dos lodos 

no tanque de aeração e, em parte, são lançados a um adensador de lodos. Os lodos adensados 

são então distribuídos nos leitos de secagem, sendo que, quando secos, são depositados em 

aterro industrial.  
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A FATMA exige que tais lodos sejam depositados em aterro industrial controlado em 

função do uso de sulfato de alumínio e polímero, que supostamente atribuiriam toxicidade 

residual ao lodo, restringindo a sua liberação no ambiente ou uso em compostagem. Não há 

qualquer restrição do órgão ambiental quanto a presença de resíduos ou microrganismos 

oriundos do produto biotecnológico no efluente final ou nos lodos. 

Identificação do Produto Biotecnológico (Bioaumenta dor) 
Foi selecionado para as análises e avaliações o produto Aditivo Bioquímico 

Biosystem® B-540, fabricado pela empresa Biosystem Corporation (EUA) e distribuído no 

Brasil pela Bio-Brasil Limpeza Biológica Limitada (figura 1). O produto encontra-se 

registrado no IBAMA sob os números: 02001.00676405-47; 02001.006767/05-81 e 

02001.006765/05-91 (BIO-BRASIL). As especificações técnicas contidas na embalagem 

constam na Tabela 1. 

Tabela 1. Especificações técnicas do produto de bioaumentação analisado (B-540). 
Característica  Descrição  

• Classificação 
química 

• Aditivo bioquímico 

• Composição • Microrganismos naturais, não patogênicos, 
enzimas e micronutrientes 

• Solubilidade em 
água 

• Moderada 

• Polimerização • Não ocorre 
• Flamabilidade • Não inflamável 
• Aparência • Pó bege 
• Toxicidade • Não tóxico 
• pH • 6,0 a 0,8 g/ml 
• Reatividade • Estável 
• Cuidados 

Especiais 
• Não enterrar as embalagens; não congelar, não 

expor a temperaturas maiores que 40°C; a 
desativação do produto é feita por 
autoclavagem (120°C, 1,0 atm., 30 min.) 
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Figura 1. Fotografias das embalagens do produto avaliado/utilizado nos experimentos. 

 

Isolamento e Identificação dos Microrganismos  
O isolamento dos microrganismos foi realizado através de soluções utilizando 5g de 

produto em 45 ml de solução salina 0,85%, onde estas foram mantidas em agitação durante 60 

minutos. Esta solução foi diluída geometricamente 5 vezes (10-1, 10-2, 10-3, 10-4 e 10-5) e uma 

alíquota de 100 µL foi inoculada em placas de petri contendo meio de cultura R2A ágar 

(apêndice 1). Após inoculação as placas foram mantidas em estufa a 37ºC durante 48 horas. 

Transcorrido o tempo de incubação foi feito o isolamento de culturas puras. Para isto, 

colônias de diferentes morfologias de cada placa foram selecionadas e repicadas até obtenção 

de uma cultura pura, no mesmo meio de cultura utilizado originalmente para o seu isolamento 

e purificação (Figura 2). 

 

Figura 2. Isolamento dos microrganismos presentes nos produtos biotecnológicos utilizados 
para o tratamento de efluente industrial. A = colônias obtidas após inoculação da solução do 
produto B = linhagem purificada para realização dos testes bioquímicos e moleculares 

A B 
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Identificação Bioquímica dos Microrganismos Isolado s 
As linhagens isoladas foram identificadas por meio de análise de suas características 

morfológicas, bioquímicas e de crescimento. As características morfológicas, examinadas 

com auxílio de microscópio óptico com aumento de 1000 vezes, foram: morfologia e arranjo 

celular, motilidade, morfologia e posição dos esporos e reação de Gram. O crescimento foi 

avaliado em anaerobiose (utilizando-se uma cuba de anaerobiose para este fim e um kit para 

geração de atmosfera anaeróbia de CO2 e N2, na proporção 20:80%), e aerobiose a 50ºC. Os 

testes para avaliação das características bioquímicas foram realizados de acordo com todos os 

procedimentos de assepsia e esterilização necessários (autoclave a 121 ºC por 20 minutos), 

segundo os testes descritos por SMIRBERT e KRIEG (1994), CLAUS e BERKELEY (1989): 

produção de catalase, acetoína (MV-RP) e citocromo oxidase, produção de ácido a partir de 

carboidratos (D-glicose, D-sacarose, D(+)-xilose, manitol, maltose e lactose), utilização do 

citrato, hidrólise do amido, caseína, gelatina e uréia, redução do nitrato (Apêndice 2). A 

identificação das linhagens foi feita a partir dos resultados obtidos dos testes de identificação, 

segundo CLAUS e BERKELEY (1989), seguindo-se a chave taxonômica proposta por REVA 

et al. (2001). 

 Identificação Genética dos microrganismos isolados  
Os microrganismos isolados do produto foram cultivados em 5 mL de meio LB, por 

24 horas, desta cultura foram retiradas alíquotas de 4 mL da cultura e centrifugadas por 2 

minutos a 14000g, em centrífuga Eppendorf - mini spin. O precipitado foi ressuspendido em 

500µL de TE (10mL de Tris-HCl 1M, pH 7,5; 2mL de EDTA 0,5M, pH 8; 1000mL de água 

destilada) e centrifugado novamente, por 2 minutos a 14000g. O precipitado foi novamente 

ressuspendido em 500µL de TE, ao qual foram adicionados 30µL de SDS 10%, 

aproximadamente 500mg de pérolas de vidro (2 mm de diâmetro) e agitada em amalgamador 

Vibramat por 1 minuto, para o rompimento das células. A esta suspensão celular foram 

adicionados 500µL de fenol puro, e centrifugou-se a 14000g por 10 minutos. Após 

centrifugação foi coletada a fase aquosa, adicionados 400µL de clorofane (25 fenol : 24 

clorofórmio : 1 álcool isoamílico), homogeneizado e centrifugado a 14000g por 5 minutos. A 

fase aquosa foi coletada novamente, adicionados 400 µL de clorofil (24 clorofórmio : 1 álcool 

isoamílico),  homogeneizado e centrifugado por 5 minutos. A fase superior foi coletada, e 0,1 

volume de NaCl (5M) e 0,6 volume de isopropanol foram adicionados, incubando-se à 

temperatura ambiente por 5 minutos. Esta solução foi centrifugada por 10 minutos. O 

precipitado foi lavado com etanol 70% e seco a 37ºC por 15 minutos. O DNA foi 
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ressuspendido em 50 µL de água Milli-Q e a sua integridade foi verificada correndo 5 µL em 

gel de agarose (0,8%) (TEIXEIRA et al., 2007). 

Amplificação do gene 16S rRNA por PCR 
Para o seqüenciamento, foi realizado a técnica de Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) com o DNA extraído dos organismos isolados para amplificação do segmento do gene 

16S rRNA,  utilizando-se um par de iniciadores descritos por HIRAISHI (1992) (16S-F: 

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG, e 16S-R: AAGGAGGTGATCCAGCCGCA).  

A reação de PCR foi realizada em termociclador Eppendorf – Mastercycler Gradient. 

A reação era composta por 1x tampão da enzima Taq DNA polimerase (Invitrogen), 0,2mM 

de cada dNTP, 0,5µM de cada iniciador, 2mM de cloreto de magnésio, 1U Taq DNA 

polimerase (Invitrogen), 50ng de DNA genômico, e o volume ajustado para 50µL com água 

ultrapura. O programa utilizado para a reação de PCR foi de 94ºC por 240s, seguido de 35 

ciclos de 94ºC por 30s, 50 ºC por 30s e 72ºC por 30s; por fim, extensão a 72ºC por 360s. 

Seqüenciamento do DNA 
Para a identificação molecular dos microrganismos isolados dos produtos e 

comparação com a identificação bioquímica das espécies, os produtos de amplificação 16S 

rRNA foram seqüenciados em empresa especializada Macrogen (Seoul, Coréia), utilizando-se 

protocolos padrão com corante terminador e sequenciador capilar (ABI3730XL, Applied 

Biosystems, CA).  

 Para o envio das amostras o produto do PCR dos isolados foram clonados em 

plasmídio utilizando o Kit InsTAcloneTM PCR Cloning (Fermentas, MD), e o plasmídio 

recombinante foi inserido em célula competente E. coli DH10B por choque elétrico 

(SAMBROOK & RUSSELL, 2001). As células transformadas foram inoculadas em meio LB 

sólido suplementado de ampicilina (100µg/mL) e X-gal (0,02mg/mL 5-bromo-4-cloro-3-

indolil b-D-galactopiranoside, Invitrogen - CA). 

 As colônias brancas de clones foram cultivadas em meio LB com ampicilina, a 37ºC, 

com agitação a 150rpm, por 20h, e o vetor foi isolado por meio do Kit PureLinkTM Quick 

Plasmid Miniprep (Invitrogen, CA).  

O plasmídio foi sequenciado utilizando-se os iniciadores universais M13 (M13-F: 

GCCAGGGTTTTCCCAGTCACGA, e M13-R:GAGCGGATAACAATTTCACACAGG) e o 

iniciador interno 16S rRNA (GGATGACAGTACCTGAAGAATAAGCAC). Para 

verificação das sequências, estas primeiramente foram avaliadas no programa ContigExpress 

(NTI Vector) para eliminação das regiões de baixa qualidade de sequenciamento.  
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No site NCBI (National Center for Biotechnology Information), foi utilizada a 

ferramenta VecScreen para identificar as regiões da sequência referentes ao vetor, a fim de 

eliminá-las. Por fim, a homologia das sequências de 16S rRNA foi determinada pela sua 

comparação com as sequências depositadas no banco de dados GenBank (NCBI), pelo 

método BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) (ALTSCHUL et al., 1990). 

Caracterização do Produto 
O produto utilizado foi caracterizado fisicamente (granulometria, solubilidade em 

água, liberação de cor e odor), quimicamente (demanda química de oxigênio, fósforo total, 

nitrogênio total, surfactantes), e bioquimicamente (proteína, carboidratos e lipídeos), além das 

informações fornecidas pelo fabricante. 

 A caracterização do produto foi realizada a partir de uma solução, utilizando 5g de 

produto para cada 1L de água, seguindo a recomendação de dosagem do fabricante.  

 Caracterização Química do Produto 
As características químicas do produto foram determinadas após diluição em água 

destilada através de metodologias padronizadas Merck Spectroquant utilizando os kits 

especificados na Tabela 2. 

Tabela 2. Descrição dos kits Merck-Spectroquant utilizados nas análises químicas. 

Teste N° de catálogo 
Intervalo de 

medição 
Método 

DQO 1.14540 10-150 mg/L Oxidação ácida cromo-sulfúrica 

Fósforo total 1.14543 0,05-5,00 mg/L Azul de fosfo-molibdênio 

Nitrogênio total 1.14537 0,5-15 mg/L Digestão de Koroleff, nitrospectral 

Surfactantes 1.14697 0,05-2,00 mg/L Azul de metileno 

Amônio 1.14752 0,01 – 3,90 mg/L DO 

Aluminio 1.14825 0,020 – 1,20 mg/L Cromo Azurol S 

 

Caracterização Bioquímica do Produto 

 Quantificação de Proteína 

A quantificação das proteínas presentes no produto foi determinada segundo a 

metodologia de PETERSON (1977). Para tanto, em um tubo de ensaio contendo 

aproximadamente 20mg de produto foram misturados 400µL de água ultrapura, 400 µL do 

reagente de Lowry, onde a reação foi incubada por 10 minutos, transcorrido e tempo foi 

adicionado 200 µL de reagente de Folin 0,4N e incubado novamente por 20 minutos em 

temperatura ambiente. Após o período, prosseguiu-se com a leitura das amostras em 
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espectrofotômetro a 750 nm. Os resultados obtidos foram submetidos à regressão linear, 

utilizando-se para isso uma equação linear previamente determinada para concentrações 

conhecidas (10 – 100 µg/ml) de soro albumina bovina (BSA) (Apêndice 3). 

 Quantificação de Carboidratos 

A quantificação de carboidratos solúveis totais presentes no produto foi determinada 

segundo método fenol-sulfurico descrito por DUBOIS et al. (1956). Para tanto, em um tubo 

de ensaio previamente lavados contendo aproximadamente 20 mg de produto, foram 

misturados 1ml de solução de fenol a 5%, 5 ml de H2SO4 concentrado. A reação foi incubada 

durante 20 minutos. Passado o tempo, realizou-se a leitura da reação em espectrofotômetro 

em comprimento de onda a 490 nm.  Os resultados foram obtidos utilizando como base uma 

curva padrão com concentrações previamente conhecidas (10 - 100µg/ml) de Galactose 

(Apêndice 4). 

 Quantificação de Lipídeos  

A quantificação de lipídios no produto foi baseada no método de BLIGH e DYER 

(1959). Em tubos tipo Falcon (plásticos com tampa) contendo 5g de produto foi adicionado 

10mL de metanol e 10mL de hexano. A solução foi agitada por 30segundos, para que o 

solvente entre em contato com toda a amostra contida no tubo, após, a amostra permaneceu 

em repouso 12 horas para a extração completa e separação de fases. Transcorridas o tempo de 

repouso, coletou-se a fase hexano contendo os lipídios (fase superior) com o auxílio de uma 

pipeta Pasteur e passou-se para um tubo previamente tarado. Após, em estufa evapou-se o 

solvente, e novamente tomou-se o peso do tubo contendo resíduo lipídico remanescente, 

calculando-se o lipídio total na amostra do produto analisado. 

 Caracterização Física do Produto 

 Granulometria e Matéria Orgânica  

Os ensaios de granulometria e matéria orgânica do produto foram realizados pelo 

laboratório de Geologia da UNIVALI, localizado no Centro de Ciências Tecnológicas da 

Terra e do Mar (CTTMar), bloco 20 sala 202. A granulometria foi determinada por lavagem, 

peneiramento e pesagem de classes granulométricas conforme KRUBEIN (1934) e 

SHEPARD (1954). 
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 Solubilidade em água  

Para verificar a solubilidade do produto em água foi realizado um experimento 

baseado na metodologia utilizada para determinação de material particulado em suspensão 

(MPS) descrita em APHA (1999).  

Para a obtenção da solubilidade em água do produto, um volume conhecido de 

produto com concentração 5g/L foi filtrado em filtro Whatman GF/F (47 mm de diâmetro), 

previamente secado por duas horas a 60 ºC e pesado. O filtro foi reservado em estufa a 60 ºC 

por 24 horas. Passadas 24 horas, o filtro foi novamente pesado e o valor de material solúvel 

foi obtido pela diferença dos pesos do filtro antes e depois da filtragem. 

 Determinação de Cor e Odor  

Para determinar a cor e odor dos produtos foi aplicado questionário a 10 voluntários, 

na qual se perguntava a cor do produto e associação do cheiro do produto a algo conhecido.  

 Aspecto do produto ao microscópio estereoscópico 

Uma pequena porção do produto foi observada em microscópio estereoscópico para 

verificar aparência dos grãos e composição visível presente no produto.   

 Testes de Toxicidade do Produto 
A toxicidade do produto foi determinada após preparo de um elutriato do produto em 

água destilada seguindo recomendação de dosagem do fabricante (5g/L). O elutriato consistiu 

na mistura do produto em água destilada, seguida da agitação durante uma hora em 

temperatura ambiente. Para o teste com Vibrio fischeri, a amostra foi centrifugada para 

diminuir a turbidez presente na mesma; e para o teste com Scenedesmus subspicatus, a 

amostra foi filtrada, pois o material particulado em suspensão poderia inibir a penetração de 

luz prejudicando a fotossíntese e crescimento da mesma. 

Teste de determinação do efeito inibitório de amostras líquidas sobre a emissão 
de luz pela bactéria Vibrio fischeri (teste de bactérias luminescentes – 
LUMISTOX/MICROTOX). ISO/TC 147/SC5 ISO/DIS 11348-1, 1996. 

O teste com bactérias luminescentes é um bioensaio padronizado através de normas 

nacionais (DIN 38412 L 34/341) e internacionais (ISSO/DIS 11384).  

Para a execução dos testes foi utilizado o equipamento LUMIStox 300, acoplado a um 

microcomputador com aplicativo específico de tratamento estatístico dos resultados, 

produzido pelo fabricante (Dr. Lange, Alemanha). As cepas de bactérias luminescentes 

também acompanham o equipamento, constituindo o pacote LUMIStox LCK 480/2/7/9. 
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Cepas de reposição das bactérias são repicadas e mantidas pela equipe científica associada ao 

laboratório de Microbiologia Aplicada (LAMA) da UNIVALI localizado no bloco 20 sala 

127. 

O procedimento geral foi realizado conforme ISO (1997). A amostra de elutriato do 

produto teve o pH corrigido para o intervalo de 6 - 8,5, utilizando soluções padrão de NaOH e 

HCl. Em seguida a salinidade da solução do produto foi ajustada para 20‰, já que as 

bactérias Vibrio fischeri são halófilas. Com as amostras de elutriato do produto foram 

preparadas as séries de diluições para o teste, em duplicata, sendo introduzidas no suporte de 

refrigeração para manutenção da temperatura a 15°C. Paralelamente, foram tratadas como 

amostra duas réplicas do meio de cultura (controle).  Após a ambientação das culturas 

experimentais e do controle, foi feita a inoculação do cultivo padrão (500µl) de bactérias e 

determinada a luminosidade inicial de cada amostra e do controle. A luminosidade final foi 

medida após 30 min de exposição.  

A análise estatística dos resultados foi realizada com aplicativo computacional que 

acompanha o luminômetro Lumistox, sendo os resultados expressados em percentual de 

inibição da luminescência. Com esses dados era calculada a máxima concentração de efluente 

que não gera efeito (CENO), que indicam o grau de toxicidade dos elutriatos do produto. Nos 

resultados foram também apresentados os Fatores de Diluição (FD) que geraram inibições de 

luminescência maiores que 20%, conforme recomendações do método oficial e requisitos da 

Portaria N°017/2002 da FATMA-SC.  

 Teste de toxicidade da inibição do crescimento algal com  Scenedesmus 
subspicatus. DIN 38412 (33), 1991; ISO 8692, 1989; ISO 5667-16. 

Os testes de toxicidade de inibição do crescimento algal seguiram a metodologia 

proposta por Knie (2004). Os microrganismos para realização do teste foi realizado através de 

cultivo da cepa de Scenedesmus subspicatus, para tanto as células foram inoculadas em meio 

de cultivo CHU (apêndice 5.1) e incubadas em sala de cultivo à temperatura de 20 + 1 °C por, 

no mínimo, cinco dias e no máximo sete, sob fotoperíodo de 12 horas. 

O elutriato do produto foram filtradas em filtro GF/F 0,4 µm de porosidade antes de 

serem utilizadas nos testes ecotoxicológicos. Este procedimento é feito para eliminar 

possíveis partículas em suspensão que podem gerar turbidez nos frascos-teste. 

Os testes foram realizados em triplicata utilizando-se seis (06) diluições (2,5%, 5%, 

10%, 20%, 40% e 80%) e um controle constituindo-se de meio de cultivo puro. Foram 

utilizados frascos de ensaio de 250 ml, onde em cada frasco era inoculada a concentração 

referida do elutriato do produto, diluída em água de diluição (água destilada), meio de cultura 
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em concentrações balanceadas (apêndice 5.2), e um inóculo algal em crescimento exponencial 

(volume fixo para todos os frascos), constituindo um volume total em cada frasco de 

aproximadamente 150 ml. 

O teste teve duração de 72 horas, nas condições de luz constante, com 

aproximadamente 80µE.cm-2.s-1 de irradiância e à temperatura de 20°C ± 2°C. Todos os 

frascos de ensaio eram mantidos em agitação constante (agitadores orbitais) em bancada 

uniformemente iluminada.  

Foi realizada a leitura in vivo da fluorescência de clorofila-a (Fluorímetro Turner TD-

700), no momento da inoculação e após 72 horas de exposição da alga ao elutriato do produto. 

Esse valor de fluorescência de clorofila-a é o indicativo de biomassa das microalgas, pois a 

concentração de clorofila-a é diretamente proporcional à densidade de células de microalgas.  

Com os dados de biomassa inicial e final de cada amostra, foram calculadas as taxas 

de crescimento algal através da equação de crescimento exponencial (equação 1). As taxas de 

crescimento das amostras foram comparadas com as taxas de crescimento do controle, 

gerando, para cada amostra, um valor de percentual de inibição em relação ao controle 

(equação 2). Esses dados de inibição foram analisados estatisticamente (análise de variância) 

para verificar a significância dos valores. A maior concentração do efluente que se apresentou 

significativamente igual ao controle foi considerada o CENO (concentração de efeito não 

observado). Concentrações maiores foram consideradas efetivas (com efeito). Ainda com os 

dados de inibição foi calculada a Concentração Efetiva Mediana (CE50), que é a concentração 

percentual que inibe 50% da taxa de crescimento das algas,  

 

Equação 1: 

   

onde: µ é a taxa de crescimento celular;   

N0 é a fluorescência de clorofila-a inicial; 

 Nn é a fluorescência de clorofila-a final: 

 tn é o tempo da medida final após o começo do teste (=72h ou 96h). 

 

 

Equação 2: 

 

onde:  Iµi é a percentagem de inibição para o teste na concentração i; 

µ = ln Nn – ln N0 

    t n  

Iµi = µc - µi  x 100 

           µc  



 19

 µi é a taxa de crescimento médio para o teste na concentração i;  

µc é a taxa de crescimento para o controle. 

 Teste de determinação da inibição da mobilidade em Daphnia magna Straus 
(Cladocera, Crustacea). Teste de toxicidade aguda. ISO 6341, 1989. 

Para o cultivo e manutenção de Daphnia magna, bem como para preparo das diluições 

dos testes é necessário constante controle de qualidade da água utilizada. Esta água utilizada 

para cultivo e diluição pode ser reconstituída ou natural (de superfície ou subterrânea) desde 

que propicie a sobrevivência dos organismos-teste durante o tempo de manutenção em 

cultivo, sem mostrar sinal de estresse. A dureza total da água deve ficar entre 175 e 225 mg/L 

de CaCO3 e o pH em 7,5 ± 0,5. No caso do Laboratório de Microbiologia Aplicada do 

CTTMar – UNIVALI, onde foram realizados os testes, é utilizada água mineral natural para a 

manutenção dos organismos e testes (água de cultivo e de diluição). Para a confecção das 

soluções estoque de nutrientes e substâncias de referência utilizou-se água reconstituída a 

partir de água destilada (destilador de vidro) e deionizada. A qualidade da água de cultivo e de 

diluição foi comprovada através do ensaio de viabilidade, ou seja, exposição de, no mínimo, 

20 organismos-teste distribuídos em pelo menos duas replicatas. O lote era aceitável para uso 

se a porcentagem de imobilidade não excedesse 10%.  

Organismos teste eram juvenis de Daphnia magnos obtidos por partenogênese, a partir 

da segunda postura. Eram utilizados organismos entre 2 h e 26 h de idade, obtidos a partir de 

fêmeas com idade entre 10 dias e 60 dias. 

As soluções-teste eram preparadas no momento da realização dos testes, utilizando as 

devidas proporções de elutriato da amostra seguindo recomendação de uso do produto e água 

de diluição. Foram realizadas 3 diluições a partir de concentração de 100%, com fator de 

diluição de 0,5%, mais o controle (somente água de diluição com os organismos-teste). Para 

cada solução-teste são preparadas duas replicatas. Em cada replica de diluição e controle eram 

adicionados 10 organismos. Os organismos eram então transferidos para os frascos-teste 

(copos de becker de vidro de 50 ml) cobertos com filme plástico e mantidos de 18 °C a 22 °C 

por 48 h, em ambiente com luz difusa, sem alimentação dos organismos.  

Após o tempo de incubação eram observados e registrados os organismos móveis. 

Após isso, em cada frasco-teste, é efetuada a leitura de pH onde for observada imobilidade 

superior a 10% dos organismos.  
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Os resultados eram expressos em Concentração Efetiva Mediana (EC50), segundo o 

método de Trimmed Spearman-Karber e eram considerados válidos se, no término do período 

de ensaio, atendessem aos seguintes requisitos: 

- a porcentagem dos organismos imóveis no controle não deve exceder 10%; 

- o teor de oxigênio dissolvido deve ser maior ou igual a 1 mg/L. 

Testes de Tratabilidade do Efluente pelo Produto 
Para a realização dos testes de tratabilidade do efluente pelo produto foram 

confeccionados reatores laboratoriais de lodo ativado, onde se utilizou frascos de vidro com 

tampa, tipo conserva, com capacidade para 3 litros, além de pipetas, aeradores de aquário e 

mangueiras (Figura 3). 

 

Figura 3. Material utilizado para a construção dos reatores onde ocorreram os testes de 
tratabilidade do efluente para avaliar a eficiência do produto biológico. 
  

Para a aeração do reator utilizou-se uma pipeta em acrílico, encaixada na parte inferior 

a uma válvula terminal de aquário, que apresenta duas saídas. Essas duas saídas foram ligadas 

por uma mangueira perfurada com 20 cm de extensão e 3 mm de diâmetro, sendo os furos 

dispostos a cada 1 cm. Na parte superior a pipeta era conectada a um sistema de aeração 

elétrico. Na tampa do frasco foram feitos três furos, sendo que um deles era para introduzir o 

sistema de aeração (pipeta), o outro para introduzir  sondas de medição de variáveis físico-

químicas e o último para a saída de ar. 

Foram realizados três experimentos de tratabilidade utilizando efluente proveniente de 

indústria de processamento de pescado Pepsico (Itajaí-SC), sendo este coletado logo após o 

tratamento químico realizado pela indústria, ou seja, na entrada ao tanque de aeração, onde 

iniciaria o tratamento biológico por lodos ativados com a adição do bioaumentador. O 

primeiro experimento teve tempo de incubação de 2 dias sem adição de lodo ativado da 
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indústria (Experimento 1), o segundo experimento teve tempo de incubação de 5 dias e adição 

de lodo ativado da indústria pesqueira coletado na estação de tratamento da mesma e redução 

a 10% da quantidade de produto utilizada no experimento 1 (Experimento 2), e o terceiro 

experimento também teve o tempo de incubação de 5 dias com adição de lodo ativado da 

indústria, uma mistura dos produtos químicos utilizados no processo de limpeza da linha de 

processamento da indústria e adição da mesma quantidade de produto utilizada no 

experimento 2  (Experimento 3).  

Os produtos químicos utilizados foram o hipoclorito de sódio (usado na limpeza das 

unidades de processamento), o sulfato de alumínio (coagulador usado na fase química da 

ETE) e um polímero (também usado para aumentar a floculação na ETE). Essa adição de 

produtos químicos tentou simular o efeito de mortalidade de microbiota e conseqüente perda 

de eficiência de tratamento biológico, decorrente da entrada de tais produtos no efluente antes 

da fase biológica. Ou seja, o objetivo era verificar se as bactérias oriundas do produto 

adicionado teriam a capacidade de compensar esses efeitos tóxicos dos produtos químicos, 

capacidade essa que é indicada pelo fabricante. 

Para o primeiro experimento de tratabilidade foram realizados quatro tratamentos 

distintos, sendo todos feitos em triplicata. O primeiro tratamento (denominado Br) não 

recebeu adição de produto bioaumentador sendo considerado controle, o segundo tratamento 

recebeu 2,5 g/L de produto, o terceiro tratamento recebeu 5g/L de produto, e finalmente, o 

quarto tratamento recebeu 10g/L de produto. 

Para o segundo experimento de tratabilidade também foram realizados quatro 

tratamentos distintos em triplicata, sendo diferente na concentração de produto bioaumentador 

inoculada e na adição de lodo ativado do tanque de aeração do sistema de tratamento da 

indústria de pescado. O primeiro tratamento novamente não recebeu produto (controle), o 

segundo tratamento recebeu 0,25 g/L, o terceiro tratamento recebeu 0,5 g/L e o quarto e 

último tratamento recebeu 1 g/L. Todos os tratamentos, inclusive o controle, receberam 50 

mL de lodo ativado do tanque de aeração do sistema de tratamento da indústria de pescado. 

O terceiro experimento teve quatro tratamentos distintos realizados em triplicata, na 

qual foi adicionado lodo ativado da empresa, produto bioaumentador e uma mistura de 

produtos químicos utilizados no processo da fabricação, limpeza e tratamento químico dos 

efluentes da empresa. Essa mistura foi composta por 3 g de sulfato de alumínio e 3 g de 

polímero em 50 ml de hipoclorito de sódio. O primeiro tratamento mais uma vez recebeu 

somente efluente e lodo ativado da empresa (EL), o segundo tratamento recebeu efluente, 

lodo ativado de empresa e bioaumentador na concentração de 1g/L (ELB), o terceiro 
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tratamento recebeu efluente, lodo ativado e a mistura de produtos químicos (ELV) e por fim o 

quarto e último tratamento recebeu efluente, lodo ativado da empresa, bioaumentador e a 

mistura de produtos químicos (ELBV).    

Em cada experimento, o efluente foi coletado após o tratamento químico, e 

encaminhado refrigerado até o Laboratório de Microbiologia Aplicada. No laboratório, o 

efluente foi homogeneizado e repartido em 12 subamostras, as quais foram vertidas nos 

reatores devidamente identificados.  

Alíquotas das amostras foram imediatamente separadas para a realização dos ensaios 

de coliformes totais e E. coli utilizando o kit Colilert-18. Também foi realizada a contagem 

direta de bactérias totais ao microscópio de fluorescência, conforme o método de PARSONS 

(1984). 

Para a avaliação do processo biológico ocorrido nos biorreatores foram determinadas 

as seguintes variáveis químicas, físicas e físico-químicas com o efluente e suas misturas antes 

e após o tempo de incubação/aeração: demanda biológica de oxigênio (DBO5; método 

manométrico); material particulado em suspensão e sólidos sedimentáveis conforme APHA-

AWWA-WPCF (1999); condutividade, temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, turbidez 

e pH com o auxílio de uma sonda multiparâmetros Horiba, modelo U10 e nitrogênio total, 

fósforo total e surfactantes utilizando-se dos kits Merck-Spectroquant listados na Tabela 2 no 

tópico Caracterização Química do Produto. Além dessas variáveis, foram realizados testes de 

toxicidade com Daphnia magna e Vibrio fischeri com os efluentes antes e após o 

processamento nos biorreatores do Experimento 1, seguindo as metodologias já descritas no 

no tópico toxicidade do produto, porém, nem todos os resultados foram validados. Por razões 

logísticas, tais teste não foram realizados nos experimentos 2 e 3. 

Após a execução de todos os ensaios acima citados, os reatores foram inoculados com 

as respectivas quantidades de bioaumentador e incubados nos tempos determinados (Figura 

4), durante todo o teste periodicamente foi monitorada a concentração de oxigênio dissolvido 

nos reatores (oxímetro YSI 5000), mantendo sempre próximo de 2 mg/L.  
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Figura 4. Fotografia dos reatores no decorrer do teste de tratabilidade, sendo A o experimento 
1 com tempo de incubação de 2 dias, B o experimento 2 com tempo de incubação de 5 dias e 
C experimento 3 com tempo de incubação de 5 dias e adição de produtos químicos. 
 

Após transcorrido o tempo de incubação os aeradores eram desligados e mantidos em 

repouso durante 8 horas para sedimentação do lodo produzido. Transcorrido o tempo de 

sedimentação, o sobrenadante era coletado e então eram realizados os mesmos ensaios feitos 

no início de experimento para comparação dos efluentes inicial e após o tratamento e 

incubação com os produtos.  

 Quanto à análise estatística dos dados, tendo em vista a não normalidade e o número 

de réplicas utilizadas no experimento, foi utilizada a prova não paramétrica de Kruskal-Wallis 

para a comparação dos tratamentos. Foi calculada uma razão entre os valores finais e iniciais 

das variáveis, e estas foram então comparadas para verificar a ocorrência de diferenças 

estatísticas nos tratamentos. Nos casos em que ocorreram diferenças neste teste (Kruskal-

Wallis, p<0,05), foi aplicado o teste de Dunn, para verificar quais tratamentos eram 

significativamente diferentes entre si. 

B A 

C 
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RESULTADOS 

Isolamento e identificação dos microrganismos prese ntes no 
produto bioaumentador 

Foram obtidos seis isolados, identificados através da análise de suas características 

morfológicas, bioquímicas e de crescimento. Esse procedimento, aliado à aplicação da chave 

taxonômica proposta por REVA et al. (2001) resultou em quatro táxons distintos e dois 

isolados não identificados (Tabela 3).  

Somente os isolados B1, B5 e B6 foram enviados para a identificação molecular, 

devido a restrições logísticas.  

Para o microrganismo B1, pela identificação bioquímica, foi possível chegar a nível 

taxonômico de gênero e com a identificação molecular pôde-se conhecer a espécie do mesmo. 

O isolado B5 que não havia sido identificado pelo método bioquímico, foi identificado por 

método molecular como sendo Bacillus amyloliquefaciens. Por fim o microrganismo B6 teve 

identificação diferente nos dois métodos (Tabela 3). 

  
Tabela 3. Organismos isolados/identificados nas amostras do produto biotecnológico 
utilizado para o tratamento de efluente industrial. 

Organismo Identificação Bioquímica  Identificação Molecular 
B1 Bacillus sp. Bacillus licheniformis 
B2 Virgibacillus panthotenicus Não realizado 
B3 Bacillus cereus/Bacillus licheniformis Não realizado 
B4 Não Identificado  Não realizado 
B5 Não Identificado  Bacillus amyloliquefaciens 
B6 Bacillus cereus Bacillus licheniformis 
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Árvores Filogenéticas dos Organismos Seqüenciados 
• Organismo B1 

 
 

Figura 5. Árvore filogenética do organismo B1 
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• Organismo B5 

 
Figura 6. Árvore filogenética do organismo B5 

• Organismo B6 

 
 
 

Figura 7. Árvore filogenética do organismo B6 
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Caracterização do Produto 

Caracterização Bioquímica do Produto 
Na quantificação de proteína do produto biotecnológico utilizado no tratamento de 

efluente líquido industrial obteve-se uma concentração de 1,26 mg.g-1. Para o teste de 

quantificação de carboidratos obteve-se uma concentração de 2 mg.g-1. O teste realizado para 

a quantificação de lipídeos totais indicou que o produto possui uma concentração de 3,8 mg.g-

1 de lipídeos.  

 Caracterização Química do Produto 
As características químicas do produto estão apresentadas na tabela 4. 

 
 
Tabela 4. Valores das variáveis químicas analisadas do produto bioaumentador uilizado. 
DQO = demanda química de oxigênio.   

Produto Produto Industrial 
pH 7,554 

Sulfetos (S-2) 0,008 mg g-1 
Amônio (NH4

+) 0,012 mg g-1 
Alumínio (Al) 0,04 mg g-1 

Fósforo Total (PT) 9,24 mg g-1 
Nitrogênio Total (NT) 14 mg g-1 

Surfactantes 0,188 mg g-1 
DQO 13,2 mg g-1 

 

 Caracterização Física do Produto 
A análise de matéria orgânica do produto mostrou uma concentração de 89,9%. A 

análise granulométrica mostrou que 97,2% do material apresenta entre 1 e 0,062 mm e 2,7% 

entre 4 e 2,37 mm. A figura 4 apresentada abaixo é uma fotografia das diferentes frações 

granulométricas obtidas através do peneiramento do produto. A solubilidade do produto em 

água teve um resultado de 3,43 g/L. 

 



 28

Figura 8. Fotografia das diferentes frações granulométricas observadas no produto. 
 

 Nos questionários aplicados, para caracterização de cor e odor, 60% das pessoas  

entrevistadas (n= 10) consideraram o odor do produto com intensidade fraca, 30% intensidade 

forte e 10% considerou a intensidade de odor muito forte, sendo considerado um odor 

desagradável por 90% dos entrevistados e agradável somente para 10% dos entrevistados. A 

cor do produto citada pelos participantes da entrevista foi amarelo claro. 

Na observação do aspecto do produto ao microscópio estereoscópico, pôde-se 

observar grânulos de vários tamanhos e colorações, alguns possuem coloração bastante escura 

(preto, marrom), já outros variam entre tons de amarelo, como mostra a figura 8. Pela 

aparência geral do produto, sugere-se que o meio suporte seja composto por farelo de milho. 

Essas frações apresentam diferentes densidades, de maneira que alguns grânulos são 

positivamente flutuantes e outros afundam rapidamente em água. 

 
 

Figura 9. Aspecto do produto, sendo A o aspecto a olho nu e B o aspecto no microscópio 
estereoscópico.  

Toxicidade do Produto  
Os resultados dos testes de toxicidade do produto perante aos organismos Vibrio 

fischeri, Daphnia magna e Scenedesmus subspicatus estão apresentados na tabela 4. Não foi 

possível calcular o CE50 para a microalga Scenedesmus subspicatus, porém, foram calculados 

seus valores de CENO (máxima concentração que não causa efeito tóxico) e CEO (mínima 

concentração que causa efeito tóxico) que foram respectivamente 2,5% e 5%. Para o 

organismo Vibrio fischeri uma concentração de produto de 17,68% inibe a atividade 

fisiológica de 50% dos indivíduos de uma população em relação a um controle (CE50). Já para 

Daphnia magna é necessária uma concentração de 25% do produto para que ocorra inibição 

da motilidade em 50% de uma população em relação a um controle. 

   

A B 

A B 
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Tabela 5. Toxicidade do produto biotecnológico utilizado para tratamento de efluentes 
líquidos industriais perante 3 organismos de níveis tróficos distintos. Onde, CE50 = 
concentração efetiva que inibe 50% da atividade fisiológica avaliada em relação a um 
controle, CEO = mínima concentração testada que gerou efeito tóxico, CENO = máxima 
concentração testada que não gerou efeito tóxico.  
 

  CE50 CENO CEO 
Vibrio fischeri 17,68%.  *** *** 
Daphnia magna 25% *** *** 
Senedesmus subspicatus *** 2,50% 5% 

      *** Não foi possível calcular 

Testes de Tratabilidade do Produto  
Foram realizados três testes de tratabilidade do produto, o primeiro com duração de 2 

dias e sem inoculação de lodo ativado da indústria (EXPERIMENTO 1), o segundo com 

duração de 5 dias e adição de lodo ativado da indústria (EXPERIMENTO 2) e o terceiro com 

duração e 5 dias, adição de lodo ativado da indústria e produtos químicos utilizados no 

processo de fabricação e limpeza da indústria (EXPERIMENTO 3).  

EXPERIMENTO 1 
Esse experimento foi desenvolvido para avaliar a eficiência ou efeito do produto na 

tratabilidade do efluente, sendo que diversas variáveis foram determinadas para tal avaliação. 

Em relação à demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), como observa-se na Figura 

10, houve um incremento de mais de duas vezes nos valores da DBO5 da amostra final em 

relação à inicial, porém não houve diferença significativa desses resultados entre os 

tratamentos testados (Kruskal-Wallis, P > 0,05). Cabe lembrar que essa determinação de 

DBO5 foi feita com uso de respirômetros, não havendo réplicas para cada tratamento. 
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Figura 10. Resultado da demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) manométrica no 
experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado – 
EXPERIMENTO 1 
 

O nitrogênio total apresentou em todos os tratamentos um aumento perceptível após o 

tempo de incubação como pode ser observado na Figura 11, porém a diferença não foi 

significativa (Kruskal-Wallis, P > 0,05).  
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Figura 11. Resultado da quantificação de nitrogênio total no experimento de tratabilidade do 
efluente da indústria de processamento de pescado – EXPERIMENTO 1. As barras indicam o 
erro padrão das médias. 
 

A variável fósforo total também apresentou aumento após o tempo de incubação (Figura 

12), mostrando diferença significativa (Kruskal-Wallis, p < 0,05) entre os tratamentos Br e 

5g/L, Br e 10g/L; e 2,5g/L e 10g/L (Teste de Dunn, cf. Zar, 1999).  
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Figura 12.  Resultado da quantificação de fósforo total no experimento de tratabilidade do 
efluente da indústria de processamento de pescado – EXPERIMENTO 1. As barras indicam o 
erro padrão das médias (n=3 por tratamento).  
 

A quantificação de bactérias totais das amostras indicou um grande crescimento 

bacteriano após o tempo de incubação do experimento (Figura 13). Não houve diferença 

significativa desse parâmetro entre os tratamentos testados (Kruskal-Wallis p > 0,05), apesar 

de um visível aumento entre os tratamentos Br e 10g/L nas amostras finais. 
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Figura 13. Resultado da quantificação de bactérias totais para o experimento de tratabilidade 
do efluente da indústria de processamento de pescado – EXPERIMENTO 1. A = Resultado de 
bactérias totais para as amostras iniciais. B = Resultado de bactérias totais para as amostras 
finais. As barras representam o erro padrão da média. 
 

A B 
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Na quantificação de Escherichia coli pôde-se observar um aumento na concentração das 

amostras finais nos tratamentos 5g/L e 10g/L em relação aos outros dois tratamentos, 

apresentando diferença significativa (Kruskal-Wallis, p= 0,0329 < α = 0,05) entre os 

tratamentos Br e 5g/L, Br e 10g/L e entre 2,5g/L e 10g/L (Teste de Dunn, cf. Zar, 1999; 

Figura 14).  
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Figura 14. Resultado da quantificação de E. coli nas amostras iniciais e finais para o 
experimento de tratabilidade do efluente da industria de processamento de pescado – 
EXPERIMENTO 1. As barras apresentam o erro padrão das médias.  
 

Após o tempo de incubação, pôde-se observar um aumento perceptível na concentração 

de surfactantes, porém não houve diferença significativa entre os tratamentos testados (Figura 

15). 

Em relação aos sólidos sedimentáveis e ao material particulado em suspensão (MPS) 

(Figura 17), pôde-se observar que os sólidos sedimentáveis diminuíram em todos os 

tratamentos após as 48 horas de incubação, e que o material particulado em suspensão 

aumentou em todos os tratamentos realizados (Figura 16). Tanto sólidos sedimentáveis, quanto 

MPS não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos testados (Kruskal-Wallis, 

p > 0,05). 
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Figura 15. Resultado da quantificação de surfactantes das amostras iniciais e finais para o 
experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado – 
EXPERIMENTO 1. As barras indicam o erro padrão das médias.  
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Figura 16. Resultado do teste de sólidos sedimentáveis das amostras iniciais e finais para o 
experimento de tratabilidade do efluente da industria de processamento de pescado – 
EXPERIMENTO 1. As barras apresentam o erro padrão das médias. 
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Figura 17. Resultado do parâmetro material particulado em suspensão (MPS) das amostras 
iniciais e finais para o experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento 
de pescado – EXPERIMENTO 1. As barras apresentam o erro padrão das médias. 
 

Os parâmetros físico-químicos condutividade, temperatura, salinidade e oxigênio 

dissolvido não apresentaram grandes variações entre as amostras iniciais e finais (após 48 

horas de incubação) em quaisquer dos tratamentos. Houve um aumento da turbidez nas 

amostras após a incubação de 48 horas em todos os tratamentos. Os valores das médias das 

triplicatas referentes a cada um deles em seus respectivos tratamentos encontram-se na tabela 

6. A amostra BR final apresentou pH elevado (pH = 9,25) enquanto os demais tratamentos se 

mantiveram próximos do neutro. 

Tabela 6. Médias dos parâmetros físicos avaliados no experimento de tratabilidade do produto no 
experimento 1. Onde inicial, é a amostra bruta e final, é a amostra após as 48 horas incubação. 

 

O teste de toxicidade realizado com o organismo-teste Daphnia magna, mostrou que 

em todos os tratamentos houve um aumento no valor do CE50 das amostras finais (após as 48 

Tratamento Amostra Turbidez 
(NTU) 

Condutividade 
(mS cm-1) 

Temperatura 
(ºC) 

Salinidade 
(%) 

Oxigênio 
Dissolvido 
(mgO2 L

-1) 
pH 

Br 
Inicial 224,67 2,307 18,867 0,107 1,723 6,99 
Final 912,33 2,817 22,500 0,100 3,967 9,25 

2,5 g/L 
Inicial 234,00 2,343 18,833 0,103 1,803 6,89 
Final >999,00 2,413 22,267 0,110 2,160 7,95 

5 g/L 
Inicial 233,67 2,483 19,533 0,110 4,260 6,93 
Final >999,00 2,483 22,133 0,110 1,130 7,84 

10 g/L 
Inicial 218,67 2,433 19,767 0,110 3,903 6,99 
Final >999,00 2,507 22,100 0,110 0,757 7,34 
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horas de incubação), ou seja, a toxicidade foi reduzida com a incubação (Figura 18), porém 

sem diferenças significativas entre os tratamentos. 
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Figura 18. Resultado do teste de toxicidade do efluente realizado com o organismo-teste 
padronizado Daphnia magna, onde CE50 = Concentração de efeito em 50% de uma população 
em relação a um controle. As barras apresentam o erro padrão das médias. 
 

Para o organismo-teste Vibrio fischeri, não foram obtidos resultados conclusivos. As 

amostras iniciais e finais (após a incubação) do experimento apresentaram uma variação 

aleatória nos dados de toxicidade, ou seja, valores de CE50 não relacionados com a adição do 

produto (Tabela 7). 

Tabela 7. Resultado do teste de toxicidade com o organismo-teste Vibrio fisheri, onde N/C indica que 
não foi possível calcular o valor de CE50.  

Amostras Réplica Inicial Final 
Br 1 3,47 N/C 
Br 2 7,43 N/C 
Br 3 N/C N/C 

2,5g/L 1 3,67 N/C 
2,5g/L 2 23,79 N/C 
2,5g/L 3 12,15 7,88 
5g/L 1 8,55 N/C 
5g/L 2 7,46 N/C 
5g/L 3 3,81 3,50 
10g/L 1 8,68 3,29 
10g/L 2 8,16 3,25 
10g/L 3 4,42 N/C 

 

EXPERIMENTO 2 
O experimento 2 diferiu do experimento 1 pelo tempo de incubação (5 dias), pela 

redução da quantidade de produto inoculado (a 10% da concentração do experimento 1) e pela 
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inoculação de lodo ativado da estação de tratamento da indústria de pescado. O objetivo foi 

verificar a eficiência ou interferência do produto no processo de tratamento nesse tipo de 

condição, mais similar às condições em que o produto é utilizado na indústria de 

processamento de pescado. 

A demanda química de oxigênio (DQO) mostrou uma redução média de 65%  nas 

amostras após o tempo de incubação (Figura 19). Essa diferença foi significativa (Kruskal-

Wallis p =0,0329 < α =0,05) e confirmada para os tratamentos BR e 0,5 g/L, BR e 1g/L; e 

0,25g/L e 1g/L (Teste de Dunn, cf. Zar, 1999). Entretanto, as reduções entre inicial e final não 

foram diretamente proporcionais às concentrações de produto. 

 

 

BR 0,25 g/L 0,5 g/L 1,0 g/L

Tratamentos (EXPERIMENTO 2)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

D
em

an
da

 Q
uí

m
ic

a 
de

 O
xi

gê
ni

o 
(m

g 
L

-1
)

 

Figura 19. Resultados para demanda química de oxigênio (DQO) das amostras iniciais e 
finais para o experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento de 
pescado - EXPERIMENTO 2, onde as barras representam o erro padrão das médias. 
 
 Outro parâmetro utilizado para avaliar a redução da carga orgânica no efluente é a 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO5). A DBO5 apresentou uma redução média de 

aproximadamente 73% após o tempo de incubação (Figura 20), porém não houve diferença 

significativa entre os tratamentos testados. 
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Figura 20. Resultado do parâmetro demanda bioquímica de oxigênio (DBO) das amostras 
iniciais e finais para o experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento 
de pescado - EXPERIMENTO 2, onde as barras apresentam o erro padrão das médias. 
 
 Ao contrário do experimento 1, o nitrogênio total apresentou uma redução visível após 

o tempo de incubação (Figura 21), porém, mais uma vez, essa diferença não foi significativa 

entre os tratamentos, ou seja, a quantidade de produto não interfere no resultado final de 

tratabilidade nas concentrações testadas (Kruskal-Wallis p = 0,4243 < α =0,05). 
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Figura 21. Resultado do nitrogênio total das amostras iniciais e finais para o experimento de 
tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado - EXPERIMENTO 2, onde 
as barras apresentam o erro padrão das médias. 
 
 A concentração de amônio (NH4) apresentou um aumento significativo após o tempo 

de incubação (Figura 22), possivelmente em função da degradação de proteínas, porém não 
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apresentou diferença significativa entre os tratamentos, mostrando novamente que a 

concentração de produto não interferiu na tratabilidade do efluente da indústria de 

processamento de pescado testado. 
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Figura 22. Resultado amônio das amostras iniciais e finais para o experimento de 
tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado - EXPERIMENTO 2, onde 
as barras apresentam o erro padrão das médias. 
 
 Como era esperado, o fósforo total manteve-se constante após o tempo de incubação 

em todos os tratamentos (Figura 23), fato que não ficou claro no Experimento 1. 
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 Figura 23. Resultado do fósforo total das amostras iniciais e finais para o experimento de 
tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado - EXPERIMENTO 2, onde 
as barras apresentam o erro padrão das médias. 
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 A quantificação de bactérias totais mostrou um aumento perceptível das amostras 

iniciais para as amostras finais (após incubação) (Figura 24), apresentando diferença 

significativa entre os tratamentos (Kruskal-Wallis p =0,0241 < α =0,05): BR e 0,25g/L; BR e 

1g/L; 0,25g/L e 0,5g/L;  0,25g/L e 1g/L, o que sugere um incremento na comunidade 

bacteriana do sistema de lodo ativado simulado no experimento.  
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Figura 24. Resultado da contagem de bactérias totais das amostras iniciais e finais para o 
experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado - 
EXPERIMENTO 2, onde as barras apresentam o erro padrão das médias. 
 
 

Na quantificação de E. coli para o experimento 2 pôde-se observar uma diminuição 

nas amostras finais em relação as amostras iniciais (após incubação) nos tratamentos BR, 

0,25g/L e 0,5g/L; já no tratamento 1,0g/L observou-se o contrário (Figura 25). Houve 

diferenças significativas entre os tratamentos BR e 1g/L; 0,25g/L e 0,5g/L; e 0,25g/L e 1g/L 

(Kruskal-Wallis p =0,0273 < α =0,05; seguido de teste de  Dunn, cf. Zar 1999). 
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Figura 25. Resultado da quantificação de E. coli nas amostras iniciais e finais totais para o 
experimento de tratabilidade do efluente da industria de processamento de pescado – 
EXPERIMENTO 2. As barras apresentam o erro padrão das médias.  
 
 Os surfactantes apresentaram uma redução de aproximadamente de 50% das amostras 

iniciais para as amostras finais, não apresentando diferença significativa entre os tratamentos, 

mostrando que a concentração de produto não interferiu na tratabilidade do efluente em 

relação a essa variável também (Figura 26). Esse resultado foi o inverso do observado no 

experimento 1. 
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Figura 26. Resultado da quantificação de surfactantes das amostras iniciais e finais para o 
experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado – 
EXPERIMENTO 2. As barras indicam o erro padrão das médias. 
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 O alumínio não apresentou variação significativa de concentração após o tempo de 

incubação (Figura 27), o que era esperado devido ao seu caráter conservativo. Entretanto, esse 

resultado mostra que o alumínio não ficou associado ao material sedimentado e sim 

dissolvido no líquido sobrenadante. 
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Figura 27. Resultado do alumínio das amostras iniciais e finais para o experimento de 
tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado – EXPERIMENTO 2. As 
barras indicam o erro padrão das médias. 
 

Em relação aos sólidos sedimentáveis e ao material particulado em suspensão (MPS), 

pode-se observar que os sólidos sedimentáveis aumentaram em todos os tratamentos após os 5 

dias de incubação, já que não houve valor mensurável para essa variável nas amostras iniciais  

(Figura 28). O MPS sofreu interferência negativa da concentração do produto, ou seja, nas 

menores concentrações de produto houve uma diminuição do MPS enquanto nas maiores 

concentrações o MPS apresentou um aumento, sendo essas diferenças significativas entre os 

tratamentos: BR e 0,5g/L; BR e 1g/L; 0,25g/L e 0,5g/L e finalmente 0,25g/L e 1g/L (Figura 

29); Kruskal-Wallis p =0,0329 < α =0,05; seguido de Teste de Dunn, cf. Zar, 1999).  
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Figura 28. Resultado dos sólidos sedimentáveis das amostras iniciais e finais para o 
experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado – 
EXPERIMENTO 2. As barras indicam o erro padrão das médias. 
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Figura 29. Resultado do material particulado em suspensão (MPS) das amostras iniciais e 
finais para o experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento de 
pescado – EXPERIMENTO 2. As barras indicam o erro padrão das médias. 
 

Os parâmetros físico-químicos condutividade, temperatura e salinidade não 

apresentaram grandes variações entre as amostras iniciais e finais (após 5 dias de incubação) 

em quaisquer dos tratamentos. O oxigênio dissolvido apresentou uma grande redução após o 

tempo de incubação. Tal condição indica consumo de oxigênio proporcional à concentração 

do produto ao longo das incubações. Já o pH teve incremento nos valores antes e depois da 

incubação. Nos tratamentos com menor concentração de produto (BR e 0,25g/L), a turbidez 

não apresentou variação, enquanto nos tratamentos 0,5g/L e 1g/L, houve um aumento da 
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turbidez nas amostras após o tempo de incubação. Os valores das médias das triplicatas 

referentes a cada um deles em seus respectivos tratamentos encontram-se na tabela 6.  

 
Tabela 8. Médias dos parâmetros físicos avaliados no experimento de tratabilidade do produto no experimento 
2. Onde inicial, é a amostra bruta e final, é a amostra após as 5 dias de incubação. 

 

EXPERIMENTO 3 
 No experimento 3 foram repetidas as condições do experimento 2 com adição de uma 

mistura de produtos químicos utilizados no processamento e limpeza da indústria de pescado 

(hipoclorito de sódio) e no tratamento químico do efluente (sulfato de alumínio e polímero). 

Tal condição teve o objetivo de verificar se a adição do produto compensaria uma eventual 

toxicidade dos produtos de limpeza sobre o processo de degradação nos reatores. 

 A demanda química de oxigênio apresentou uma redução de aproximadamente 48% 

das amostras iniciais para as amostras finais (após 5 dias de incubação) (Figura 30), não 

apresentando diferença significativa entre os tratamentos.  
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Tratamento  Amostra  Turbidez  
(NTU) 

Condutividade  
(mS cm -1) 

Temperatura  
(ºC) 

Salinidade  
(%) 

Oxigênio  
Dissolvido 
(mgO 2 L

-1) 
pH 

Br Inicial 484,67 3,47 21,23 0,13 4,57 6,97 
Final 477,00 3,16 20,90 0,15 2,12 9,10 

0,25 g/L Inicial 490,00 3,43 21,27 0,16 4,37 6,93 
Final 418,00 3,17 20,73 0,15 0,34 9,08 

0,5 g/L Inicial 488,00 3,45 21,23 0,16 4,63 6,96 
Final 590,33 3,00 20,77 0,15 0,64 9,10 

1,0 g/L 
Inicial 486,33 3,36 21,27 0,17 4,60 6,96 

Final 812,67 3,04 20,73 0,14 0,97 9,04 
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Figura 30.  Resultado do parâmetro demanda química de oxigênio (DQO) das amostras 
iniciais e finais para o experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento 
de pescado - EXPERIMENTO 3, onde as barras apresentam o erro padrão das médias. EL = 
efluente e lodo; ELB = efluente, lodo e produto; ELV = efluente, lodo e mistura de produtos 
químicos utilizados na industria; ELBV = efluente, lodo, mistura de produtos químicos 
utilizados na industria e produto para o tratamento de efluente.  
 
 Como observado no experimento 2, a demanda bioquímica de oxigênio do 

experimento 3 apresentou uma redução das amostras iniciais para as amostras finais, porém 

essa redução foi menor, aproximadamente 54%; não apresentando diferença significativas 

entre os tratamentos (Figura 31). 
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Figura 31. Resultado do parâmetro demanda bioquímica de oxigênio (DBO) das amostras 
iniciais e finais para o experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento 
de pescado - EXPERIMENTO 3, onde as barras apresentam o erro padrão das médias. EL = 
efluente e lodo; ELB = efluente, lodo e produto; ELV = efluente, lodo e mistura de produtos 
químicos utilizados na industria; ELBV = efluente, lodo, mistura de produtos químicos 
utilizados na industria e produto para o tratamento de efluente.  
 
 Semelhante ao experimento 1 e ao contrário do experimento 2, o nitrogênio total 

apresentou um aumento após o tempo de incubação, porém não apresentou diferença 

significativa entre os tratamentos (Figura 32).  
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Figura 32. Resultado da variável nitrogênio total das amostras iniciais e finais para o 
experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado - 
EXPERIMENTO 3, onde as barras apresentam o erro padrão das médias. EL = efluente e 
lodo; ELB = efluente, lodo e produto; ELV = efluente, lodo e mistura de produtos químicos 
utilizados na industria; ELBV = efluente, lodo, mistura de produtos químicos utilizados na 
industria e produto para o tratamento de efluente.  
 
 
 Após o tratamento, houve uma redução de aproximadamente 97% do amônio, 

diferente do experimento 2 que apresentou aumento mais uma vez não apresentando diferença 

significativa entre os tratamentos (Figura 33). 
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Figura 33. Resultado da variável amônio das amostras iniciais e finais para o experimento de 
tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado - EXPERIMENTO 3, onde 
as barras apresentam o erro padrão das médias. EL = efluente e lodo; ELB = efluente, lodo e 
produto; ELV = efluente, lodo e mistura de produtos químicos utilizados na industria; ELBV 
= efluente, lodo, mistura de produtos químicos utilizados na industria e produto para o 
tratamento de efluente.  
 
 
 O fósforo total apresentou um aumento nas amostras de efluente após o tratamento 

com produto, porém mais uma vez não apresentou diferença significativa entre os tratamentos 

(Figura 34).  
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Figura 34. Resultado da variável fósforo total das amostras iniciais e finais para o 
experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado - 
EXPERIMENTO 3, onde as barras apresentam o erro padrão das médias. EL = efluente e 
lodo; ELB = efluente, lodo e produto; ELV = efluente, lodo e mistura de produtos químicos 
utilizados na industria; ELBV = efluente, lodo, mistura de produtos químicos utilizados na 
industria e produto para o tratamento de efluente.  
 
 Após o tempo de incubação houve um aumento nas populações bacterianas (Figura 

35), este sendo menor no tratamento em que foi adicionado hipoclorito de sódio, sem o 

bioaumentador, o que sugere uma interferência deste no sistema de lodos ativados da 

indústria, porém não apresentou diferença significativa entre os tratamentos testados. 

Inversamente, o elevado valor de bactérias, apesar da grande variabilidade entre réplicas, 

sugere um efeito positivo de neutralização do efeito tóxico pela atividade de bioaumentação. 
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Figura 35. Resultado da contagem de bactérias totais das amostras iniciais e finais para o 
experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado - 
EXPERIMENTO 3, onde as barras apresentam o erro padrão das médias. EL = efluente e 
lodo; ELB = efluente, lodo e produto; ELV = efluente, lodo e mistura de produtos químicos 
utilizados na industria; ELBV = efluente, lodo, mistura de produtos químicos utilizados na 
industria e produto para o tratamento de efluente.  
 

Diferente dos experimentos 1 e 2, no experimento 3 houve uma diminuição na 

concentração de E. coli nas amostras de efluente da indústria de processamento de pescado 

após o tratamento (incubação) com o produto, sendo esta proporcional a concentração de 

produto (Figura 36), não apresentando diferença significativa entre os tratamentos. 
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Figura 36. Resultado da quantificação de E. coli das amostras iniciais e finais para o 
experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado - 
EXPERIMENTO 3, onde as barras apresentam o erro padrão das médias. EL = efluente e 
lodo; ELB = efluente, lodo e produto; ELV = efluente, lodo e mistura de produtos químicos 
utilizados na industria; ELBV = efluente, lodo, mistura de produtos químicos utilizados na 
industria e produto para o tratamento de efluente.  
 
 Diferente do experimento 1 e semelhante ao experimento 2, os surfactantes 

apresentaram uma redução de aproximadamente 68% na concentração das amostras iniciais 

para amostras finais (após o tempo de incubação do experimento) (Figura 37),   no entanto 

não apresentou diferença significativa entre os tratamentos. 
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Figura 37. Resultado dos surfactantes das amostras iniciais e finais para o experimento de 
tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado - EXPERIMENTO 3, onde 
as barras apresentam o erro padrão das médias. EL = efluente e lodo; ELB = efluente, lodo e 
produto; ELV = efluente, lodo e mistura de produtos químicos utilizados na industria; ELBV 
= efluente, lodo, mistura de produtos químicos utilizados na industria e produto para o 
tratamento de efluente.  
 

 Diferentemente do verificado no experimento 2 pôde-se observar uma diminuição na 

concentração de alumínio nas amostras de efluente após o experimento de tratabilidade do 

produto (Figura 38), no entanto não houve diferença significativa entre os tratamentos.   
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Figura 38. Concentração de alumínio das amostras iniciais e finais para o experimento de 
tratabilidade do efluente da indústria de processamento de pescado - EXPERIMENTO 3, onde 
as barras apresentam o erro padrão das médias. EL = efluente e lodo; ELB = efluente, lodo e 
produto; ELV = efluente, lodo e mistura de produtos químicos utilizados na industria; ELBV 
= efluente, lodo, mistura de produtos químicos utilizados na industria e produto para o 
tratamento de efluente.  
 
 Em relação ao material particulado em suspensão (MPS), pode-se observar uma maior 

diminuição no tratamento que não foi inoculado o produto bioaumentador e estava na 

presença de mistura de produtos químicos (Figura 39).  
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Figura 39. Resultado do material particulado em suspensão (MPS) das amostras iniciais e 
finais para o experimento de tratabilidade do efluente da indústria de processamento de 
pescado – EXPERIMENTO 3. As barras indicam o erro padrão das médias. EL = efluente e 
lodo; ELB = efluente, lodo e produto; ELV = efluente, lodo e mistura de produtos químicos 
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utilizados na industria; ELBV = efluente, lodo, mistura de produtos químicos utilizados na 
industria e produto para o tratamento de efluente.  

 

Como no experimento 1 e experimento 2, os parâmetros físico-químicos  

condutividade, temperatura e salinidade não apresentaram grandes variações entre as amostras 

iniciais e finais (após 5 dias de incubação) em quaisquer dos tratamentos. O oxigênio 

dissolvido mostrou redução após o tempo de incubação, condição que sugere que o consumo 

de oxigênio está relacionado com a presença de produto e o tempo de incubação. Em todos os 

tratamentos houve um aumento da turbidez nas amostras após o tempo de incubação. Os 

valores das médias das triplicatas referentes a cada um deles em seus respectivos tratamentos 

encontram-se na Tabela 9.  

 
Tabela 9. Médias das variáveis físicas avaliadas no experimento de tratabilidade do produto 
no experimento 3. Onde inicial, é a amostra bruta e final, é a amostra após as 5 dias de 
incubação. 

 

Tratamento  Amostra  Turbidez  
(NTU) 

Condutividade  
(mS cm -1) 

Temperatura  
(ºC) 

Salinidade  
(%) 

Oxigênio  
Dissolvido 
(mgO 2 L

-1) 
pH 

EL Inicial 146,67 5,4 21,3 0,28 6,22 6,4 
Final 201,30 5,1 21,7 0,31 2,27 8,9 

ELB Inicial 154,67 5,9 21,2 0,28 6,23 6,3 
Final 358,70 5,8 21,6 0,31 3,33 8,6 

ELV Inicial 115,67 5,4 21,1 0,28 6,28 6,7 
Final 223,0 5,9 21,8 0,31 2,0 9,2 

ELVB 
Inicial 114,23 5,5 21,2 0,28 6,27 6,4 

Final 218,30 6,1 21,7 0,31 1,8 8,9 
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DISCUSSÃO 
A degradação de matéria orgânica e outros compostos potencialmente tóxicos de 

efluentes líquidos é resultado da atividade microbiana, composta principalmente por bactérias 

presentes no lodo, a qual é influenciada por variáveis físico-químicas diversas. Cada espécie 

de microrganismo apresenta desempenho ótimo em um conjunto de condições físico-químicas 

diferentes, portanto, para gerenciar a eficiência da degradação de efluentes em sistemas de 

tratamento secundários, é necessário conhecer a microbiota presente e seu perfil fisiológico. 

Apesar de os sistemas biológicos de tratamento funcionarem basicamente com 

microrganismos que ocorrem naturalmente no próprio efluente, no lodo ou em ambientes de 

contato do sistema, a inoculação de microrganismos previamente isolados e de perfil 

fisiológico conhecido pode representar um ganho em eficiência, especialmente se 

acompanhada de enzimas, nutrientes e cofatores que diminuam a competição e mortalidade de 

espécies ativas. Entretanto, atualmente, pouco se sabe sobre a composição microbiana de 

inoculantes para efluentes e as companhias frequentemente permanecem discretas sobre as 

cepas presentes em seus produtos (VRINTS, 2007). No presente estudo um produto 

bioaumentador comercializado no mercado, foi colocado a crescer e então analisado quanto a 

suas características gerais, diversidade bacteriana utilizando técnicas bioquímicas e 

moleculares de identificação, seu possível efeito sobre a tratabilidade de um efluente de 

indústria pesqueira e seu possível risco ao meio ambiente. Assim sendo, a discussão do 

trabalho seguirá três linhas: (a) Características do Produto (incluindo a composição 

microbiológica); (b) Efeitos do produto na tratabilidade do efluente e, (c) Riscos de uso do 

produto. 

Características do Produto 

Composição microbiológica 
A composição microbiológica do produto teve a maioria dos seus organismos 

pertencentes ao gênero Bacillus (Tabela 3), que conforme BITTON (1994) é um dos gêneros 

mais comumente encontrados em sistemas de lodo ativado. BLACKALL et al. (1994) 

também citam que membros filamentosos do gênero Bacillus estão presentes nesse tipo de 

sistema devido à capacidade dos seus esporos de sobreviver em matrizes altamente 

desidratadas.  

A identificação de B. cereus (sensu lato) através do procedimento bioquímico chamou 

a atenção para a possível periculosidade do produto, já que esta espécie é reconhecida como 
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patógeno de veiculação alimentar, produtor de toxinas (MAHLER et al. 1997). Porém, pela 

análise molecular essa cepa foi identificada como sendo Bacillus licheniformis. Bacillus 

cereus e Bacillus licheniformis possuem muitas características em comum, daí a situação 

conflitante na identificação. Nesse caso sugere-se que seja feito o seqüenciamento genético do 

isolado para que seja possível fazer a definição precisa da espécie. BEAUDET et al. (1990), 

conseguiram isolados de Bacilllus licheniformis de efluente de origem suína, e HUA et al. 

(2003) atestaram a capacidade desses organismos em produzir diferentes tipos de 

bioemulsificantes. 

Algumas espécies de Bacillus já têm uma história de uso seguro na indústria, inclusive 

na produção de aditivo de alimentos (BÔER & DIDERICHSEN, 1991). REGINATTO & 

TEIXEIRA (2009) detectaram atividade emulsificante em B. liqueniformis. Quanto a Bacillus 

cereus, MCKINNEY e WEICHLEIN (1953) conseguiram isolados de um sistema de lodo 

ativado de tratamento de água no Texas. Esse microrganismo também foi citado mais 

recentemente por BENTO (2003) como sendo capaz de degradar hidrocarbonetos e atuar na 

biorremediação de solo contaminado com óleo diesel. O microrganismo identificado como 

Virgibacillus panhotenicus foi descrito por PROOM e KNIGHT (1950) depois de uma análise 

nutricional de espécies de Bacillus isolados em solos mesofílicos. 

As principais bactérias reconhecidas por sua eficiência de degradação de resíduos 

pertencem, aos gêneros Bacillus, Pseudomonas, Aeromonas, Corynebacterium, 

Mycobacterium, Burkholderia, entre outros (MUTNURI et al., 2005; JACQUES et al., 2005). 

Além disso, são citados vários fungos dos gêneros Cunnighamella, Phanerochaete, Fusarium, 

Candida, Penicillium, Pleorotus, Trametes, Aspergillus, Bjerkandera, Chrysosporium e 

outros (JACQUES et al., 2005). No recente trabalho de VRINTS et al. (2007), onde uma 

abordagem similar ao presente trabalho foi executada com 18 produtos de bioaumentação de 

13 diferentes companhias, foram identificados pelo menos 15 espécies diferentes, 

pertencentes principalmente ao gênero Bacillus. Essa predominância de Bacillus spp. está 

especialmente associada ao fato de ser um gênero formador de esporos e portanto a sua boa 

preservação em preparados secos para inóculos. Todas as espécies identificadas no presente 

trabalho também ocorreram na pesquisa de VRINTS et al. (2007), mostrando que as 

companhias em geral selecionam os mesmos organismos para as suas formulações. 

Entretanto, características específicas das cepas quanto a degradabilidade de substratos são 

variáveis dentro de uma mesma espécie. 

 O fabricante do produto aqui analisado não cita a composição microbiológica contida 

no mesmo, diferentemente de outros produtos já existentes no mercado brasileiro, os quais 
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possuem sua composição microbiológica descrita no rótulo, ainda que de maneira genérica. 

Nesse sentido, os resultados da composição microbiológica indicam a presença de espécies 

importantes para a degradação de matéria orgânica, sendo típicas de sistemas de tratamento de 

efluentes. Não foi comprovada a presença de espécies patogênicas e tampouco verificou-se a 

presença de espécies transgênicas, a qual exige uma abordagem molecular específica. Assim, 

para garantir a segurança do produto e sua adequação à legislação internacional de produtos 

biotecnológicos, sugere-se, além do sequenciamento das cepas, a verificação de transgenia. 

De posse das cepas isoladas pode-se também executar ensaios de eficiência de degradação de 

substratos específicos, a fim de comprovar ou não a aplicabilidade do produto em sistemas de 

tratamento. 

Características físicas, químicas e bioquímicas do produto 
O aspecto geral do produto mostrou-se conflitante quanto ao seu uso doméstico, pois 

sua característica de odor foi indicada como desagradável pelos entrevistados. Produtos 

similares do mesmo fabricante (ex.: Gorduraklin®, Raloklin® e Fossaklin®), específicos para 

uso doméstico, apresentaram rejeição ainda maior pelas pessoas entrevistadas em testes 

desenvolvidos paralelamente a esse trabalho. Os odores, no entanto, estiveram em todos os 

casos associados a aditivos (corantes e aromatizantes) e não ao meio suporte ou a presença de 

bactérias. Ou seja, não eram odores associados a crescimento bacteriano, uma vez que as 

bactérias estavam supostamente na forma de esporos. 

 Ainda em termos do aspecto do produto, ressalta-se que a presença de partículas de 

diversas granulometrias e densidades diferentes gerou, especialmente nos tratamentos, 

situações de heterogeneidade ao produto. Ou seja, algumas partículas eram mais densas, 

sedimentando em água; outras com densidade menor, flotando quando misturados em água ou 

mesmo nos biorreatores. Se por um lado essa distribuição diferenciada do meio suporte 

poderia garantir a presença de inóculos tanto no fundo como na superfície do biorreator, por 

outro lado, sua flutuabilidade excessiva poderia dificultar a difusão do oxigênio. Um outro 

produto similar, testado no Laboratório de Microbiologia Aplicada (dados não publicados) 

mostrou maior homogeneidade e flutuabilidade, o que causou dificuldade ainda maior de 

difusão de oxigênio. Esse produto utiliza farelo de trigo como meio suporte. Já o produto 

utilizado no presente estudo (Biosystem B540) pareceu estar associado a farelo de milho, 

matéria prima mais comum no mercado norte-americano, embora isso não estivesse 

especificado pelo fabricante. O percentual de matéria orgânica encontrado no produto (≅ 
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90%) confirma que o meio suporte é provavelmente composto por farelos vegetais. Os 10% 

restantes provavelmente estão associados a minerais (cinzas) oriundos dos próprios farelos. 

 Em relação à solubilidade, onde encontrou-se o valor de 3,43 g/L, o produto mostrou-

se relativamente adequado ao uso, uma vez que a dosagem recomendada seria de 5 g/L. Ou 

seja, maior parte do produto se dissolveria em água, restando uma fração menor de sólidos 

que podem, entre outras conseqüências, sedimentar e causar obstrução em tubulações.   

 O pH em solução aquosa do produto ficou próximo à neutralidade, indicando boa 

adequação ao pH ótimo de lodos ativados. O fabricante indica um pH levemente ácido para o 

produto, sendo que esse dado pode estar associado às características da água utilizada para a 

solubilização. 

 O alumínio foi analisado no produto para verificar se o fabricante teria adicionado 

algum coagulante químico no produto, o descartaria a propriedade biológica do produto, já 

que o produto é identificado como de tratamento biológico. A baixa concentração de alumínio 

encontrada (0,04 mg/g), no entanto, descarta essa possibilidade, devendo estar provavelmente 

associada ao meio suporte (farelo cereal). 

 Os surfactantes foram analisados para verificar se na formulação do produto haveriam 

concentrações elevadas de detergentes. Ou seja, se paralelamente à atividade microbiológica 

do mesmo, haveria participação desses compostos no processo de degradação, uma vez que a 

solubilização de gorduras é um dos efeitos anunciados pelo fabricante. A concentração 

encontrada (0,188 mg/g) pode ser considerada relativamente baixa, uma vez que tensoativos 

sólidos comerciais apresentam, em média 150 mg/g (FARN, 2006). 

 As análises de fósforo total e nitrogênio total no produto mostraram uma concentração 

relativa de fósforo bastante elevada se comparado com as concentrações relativas presentes no 

farelo de milho (provável meio suporte do produto). O milho apresenta cerca de 90 mg/g de 

proteína, que é a principal forma nitrogenada no grão, e 2,6 mg/g de fósforo (EMBRAPA, 

1991). Considerando-se que os farelos provavelmente utilizados para a formulação do produto 

não correspondem ao milho integral, mas sim após processamento, seria possível explicar a 

menor concentração de nitrogênio (14 mg/g) no farelo do produto. A concentração 

relativamente elevada de fósforo pode estar associada a presença de sais nutrientes e enzimas, 

uma vez que o fabricante indica a adição de tais produtos, embora sem precisar a 

concentração. A concentração relativamente baixa de amônio reforça a idéia da origem 

protéica do nitrogênio total, embora compostos como nitrito e nitrato (não determinados) 

possam também estar presentes e explicar parte desse nitrogênio. 
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 O valor encontrado para DQO foi bastante contraditório, pois essa variável indica a 

concentração total de matéria orgânica, ou, de forma mais genérica de material quimicamente 

oxidável. Via de regra, a matéria orgânica em materiais de origem biológica deve ser bem 

mais elevada do que o nitrogênio total e o fósforo total. Como essa relação não foi encontrada 

nos presentes resultados, sugere-se alguma imprecisão do método de DQO utilizado, já que 

sua metodologia aponta que alguns sais em excesso podem causar interferências no resultado 

(APHA, 1999). 

Toxicidade do produto 
 Quanto aos testes de toxicidade realizados, pode-se observar que o organismo Vibrio  

fischeri (CE50 =17,68%), foi mais sensível ao produto que Daphnia magna (CE50= 25%).  

Porém, não se pode afirmar através desse valor qual a real toxicidade do produto ao ambiente, 

pois o valor de toxicidade obtido refere-se às condições em que o teste foi realizado e ao 

organismo utilizado. Quanto a microalga Scenedesmus subspicatus, não foi possível calcular 

seu valor de CE50, pois o produto não chegou a reduzir um mínimo de 50% da taxa de 

crescimento dos cultivos controles no teste, requisito para o cálculo desse parâmetro. 

Portanto, foi calculado seu valor de CENO e CEO que foram respectivamente 2,5% e 5%. 

 Quando o produto é liberado no ambiente ele passa a sofrer interferência de vários 

fatores que podem diminuir ou aumentar sua toxicidade, como por exemplo o poder de 

diluição do corpo receptor, não permitindo portanto que seja feita uma dedução direta de sua 

real toxicidade ambiental. DUFFUS (1986) resalta que em razão de toda a complexidade 

natural do ambiente, é muito difícil predizer exatamente o que ocorrerá com um agente 

químico quando este for liberado. KNIE e LOPES (2004), por outro lado, comentam que os 

bioensaios permitem, geralmente, uma avaliação bastante segura do potencial tóxico de 

substâncias ou de meios contaminados, permitindo também deduções indiretas do seu risco 

para o meio ambiente. O produto aqui testado apresentou toxicidade, porém, se as 

recomendações do fabricante forem seguidas, muito dificilmente as concentrações de efeito 

serão verificadas em algum sistema de tratamento e menos ainda em corpos receptores de 

efluentes. Resta direcionar pesquisas para conhecer que componente ou propriedade do 

produto bioaumentador exerceu esse efeito tóxico, ou seja, aparentemente há insumos que não 

agem apenas como nutrientes ou coadjuvantes na sua fórmula. 
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Efeitos do produto na tratabilidade do efluente 

Experimento 1: 
No Experimento 1 de avaliação da eficiência do produto bioaumentador foi observado 

um grande crescimento bacteriano em todos os tratamentos testados, assim como acontece em 

tanques de aeração devido à entrada de substrato na forma de matéria orgânica e nutrientes 

dos esgotos (VON SPERLING, 1995). Porém, não foi conseguida a simulação de um sistema 

de lodo ativado como o previsto. Isso se deve ao fato de que no sistema laboratorial não 

houve o importante processo de floculação que existe no sistema de lodo ativado 

convencional. O floco formado pelos microrganismos desses sistemas, é capaz de se separar 

do líquido por simples mecanismos físicos de sedimentação, em unidades de sedimentação 

separadas. Tal separação permite que o efluente final saia clarificado, com reduzidas 

concentrações de matéria orgânica em suspensão (VON SPERLING, 1996). Dentre os 

microrganismos componentes do floco podem ser encontrados, além das bactérias, 

protozoários, fungos, rotíferos, nematóides e ocasionalmente até mesmo larvas de insetos 

(BRANCO, 1978). 

Sugerem-se basicamente duas causas provavelmente interligadas para a não 

floculação: (a) o baixo tempo de reação e (b) o fato de no ensaio ter sido utilizado apenas o 

efluente primário da indústria sem a adição de lodo ativado como inóculo ao processo. Não 

houve crescimento de bactérias filamentosas estruturadoras de flocos, apenas bactérias 

unicelulares em crescimento disperso e homogêneo. Tal condição não favorece a decantação 

do material em suspensão, composto pela biomassa bacteriana e pelos resíduos particulados e 

dissolvidos aderidos ou adsorvidos aos flocos. Se houvesse sido inoculado lodo ativado 

(retorno de lodo do sedimentador secundário) os microrganismos já existentes iriam acelerar a 

floculação e conseqüente clarificação do efluente do sistema laboratorial. 

 São várias as condições que provocam o crescimento microbiano na forma de flocos 

ao invés de células livremente suspensas no meio líquido. A hipótese mais aceita para a 

estrutura do floco é a de que as bactérias filamentosas exerçam a função de matriz estrutural, 

na qual as bactérias formadores de flocos se aderem. Esta aderência ocorre pelo efeito de 

exopolissacarídeos, caracterizando o processo de biofloculação.  Há indicações de que a 

camada gelatinosa de exopolissacarídeos seja produzida por diversos gêneros, incluindo 

Zooglea e Pseudomonas (JENKINS et al., 2003; VON SPERLING, 1996), gêneros esses que 

não foram identificados no produto. 
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BUITRÓN e FLORES (1995), relatam que existe a presença de substratos complexos 

na maioria dos efluentes industriais, e que isso é um fator importante a ser estudado, pois a 

presença de um composto tóxico pode inibir a degradação de outros substratos presentes no 

efluente. A partir dessa informação, sugere-se que o efluente que chegou ao laboratório tinha 

frações recalcitrantes, grosseiras, levando a uma baixa biodisponibilidade inicial dos 

nutrientes e matéria orgânica. Porém, com o crescimento bacteriano apresentado, constatado 

através do aumento de bactérias totais, coliformes totais e turbidez das amostras finais, a 

característica do efluente mudou, tornando-se mais homogêneo, com material mais finamente 

particulado, mais facilmente degradável e disponível e, portanto, melhor para ser tratado. Isso 

deve ter ocorrido pela lise dos compostos mais complexos presentes no efluente inicial por 

microrganismos. É sabido que o uso de culturas familiarizadas com o meio conduz a um 

aumento da atividade microbiana no que diz respeito à degradação de compostos orgânicos 

tóxicos dos efluentes (BUITRÓN, et al 1994).  

Portanto, o aumento da maioria dos parâmetros avaliados (DBO5, nitrogênio total, 

fósforo total, bactérias totais, coliformes totais, surfactantes e material particulado em 

suspensão) deve estar relacionado com a baixa decantabilidade do efluente tratado nos 

biorreatores. Tal aumento não ocorreria se após o tratamento houvesse o processo de 

floculação, pois através dele ocorreria a decantação de boa parte desses materiais. Ou seja, no 

momento de finalização das incubações o processo de degradação estava em uma etapa 

inicial, tendo ocorrido o refinamento das partículas orgânicas, que assim tornam-se mais 

biodisponíveis, mas não havendo condições para uma maior diversificação microbiológica e 

formação de flocos. 

Como exemplo dessa maior biodisponibilidade do efluente após o teste de 

tratabilidade do Experimento 1 tem-se o parâmetro DBO5 (Figura 10), que aumentou 

consideravelmente após as 48 horas de incubação. Esse aumento deve ter sido causado pelo 

fato de que o material presente na amostra final estava mais biodisponível do que na amostra 

inicial, deixando-o com uma maior labilidade biológica dos compostos orgânicos presentes, 

aumentando assim o valor da DBO5 final (JARDIM e CANELA, 2004). Houve um claro 

aumento de DBO5 em todos os tratamentos após a incubação. Entretanto, os testes estatísticos 

realizados entre os tratamentos mostraram que não houve diferença significativa entre eles, 

indicando que a concentração do produto não mostrou interferência nos resultados.  

Em relação ao nitrogênio total (Figura 11), o aumento após a incubação não foi 

significativo devido à grande variabilidade entre as réplicas. Para que houvesse aumento de 

nitrogênio no sistema ao longo da incubação seria necessário ocorrer o processo de fixação de 
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nitrogênio molecular, porém as características de oxigenação típicas de sistemas de lodos 

ativados não possibilitam condições para esse processo.  

O aumento significativo verificado para o fósforo, em primeira análise parece 

contraditório. Porém, para as condições de não decantação ocorridas no experimento, 

provavelmente esse aumento se explica pelo residual oriundo da própria adição do produto. 

Tal situação fica clara ao observar-se que os valores entre réplicas iniciais, antes da adição do 

produto, foram similares, ao passo que após a incubação os aumentos foram proporcionais às 

quantidades de inóculo de produto adicionadas (Figura 12). Há que se considerar ainda que a 

elevada concentração de matéria orgânica em uma amostra pode interferir na quantificação de 

fósforo, gerando resultados falsos. Outra possível explicação é que a digestão do efluente na 

amostra inicial, realizada por ocasião da preparação da amostra para a análise de fósforo total, 

possa não ter sido completa em função da presença de grânulos sólidos de resíduos. Nesse 

caso, os valores iniciais seriam subestimados.  

O intenso aumento da concentração de bactérias totais que ocorreu durante o 

experimento 1 (Figura 13) explica-se pelo crescimento bacteriano nas condições de grande 

concentração de substrato representada pelo efluente. Entretanto, a ausência de significância 

estatística entre os tratamentos, incluindo-se o controle (Br), mais uma vez aponta para a 

ausência de efeito do bioaumentador inoculado. No caso de E. coli (Figura 14), que também 

mostrou incremento após a incubação e diferenças significativas entre alguns tratamentos, a 

explicação é duvidosa, pois seria esperada uma diminuição desse grupo de microrganismos 

nas condições típicas de aeração e temperatura ambiente reproduzidas nos biorreatores do 

experimento. A diferença ocorreu nos tratamentos correspondentes a quantidade de produto 

recomendada pelo fabricante (5g/L) ou superior a ela, sugerindo uma relação quantitativa com 

a concentração de produto adicionada. A presença de E. coli no produto bioaumentador foi 

descartada, pois essa não foi detectada nas análises de composição microbiológica do produto. 

O método utilizado para a determinação de E. coli (Colilert-18) apresenta uma faixa de erro 

de 10% de falso positivos segundo o fabricantes, podendo o resultado aqui obtido ser fruto 

dessa imprecisão. Outra hipótese é que o teste pode resultar positivo para a presença de outras 

bactérias termotolerantes que de fato podem ocorrer em efluentes de processamento biológico 

como o pesqueiro. Tal fato poderia estar superestimando a concentração de E. coli na amostra 

quando, na verdade, o crescimento pode ter sido de outras espécies (ESTRADA et al., 2004), 

estimuladas por fatores ambientais diversos dos biorreatores. Não se descarta também a 

possibilidade de erros metodológicos relacionados, por exemplo, com a homogeneização 

imperfeita das amostras de efluentes. 
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Em relação aos surfactantes, que mostraram também aumento após a incubação, 

embora não significativo entre tratamentos (Figura 15), a explicação certamente se deve a 

produção de biossurfactantes pelas bactérias crescidas ao longo da incubação, não 

necessariamente associadas à inoculação do bioaumentador. A produção de biossurfactantes 

em sistemas de lodos ativados com presença de resíduos lipídicos ou hidrofóbicos, como é o 

caso de efluentes de indústria pesqueira, é amplamente citada na literatura (FRITSCHE & 

HOFRICHTER, 2005); ou seja, há uma seleção de espécies mais hábeis para degradar esses 

compostos. Esses biossurfactantes são detectáveis pelo método aqui empregado para a análise 

de surfactantes, o que explicaria os resultados observados para essa variável. 

O material particulado em suspensão (MPS) (Figura 17) e os sólidos sedimentáveis 

(Figura 16) tiveram um comportamento inverso após o processo de tratabilidade. Não houve 

diferença significativa desses dois parâmetros quando houve adição do produto. Em todos os 

tratamentos houve uma diminuição dos sólidos sedimentáveis e um aumento na concentração 

de material particulado em suspensão. Esse comportamento sustenta em parte a idéia de que o 

efluente se apresentou inicialmente com mais material grosseiro (sedimentável) e após as 48 

horas de reação, degradou-se e converteu-se em material mais finamente particulado e em 

células bacterianas (não facilmente sedimentáveis). Essa situação mais uma vez confirma que 

não houve completa formação de lodos ativados nos biorreatores, pois se houvesse, os sólidos 

mais grosseiros teriam sido decantados, sendo assim removidos do sobrenadante analisado. 

Em relação à toxicidade houve uma diminuição significativa no efluente final para o 

efluente inicial quando testado com o organismo Daphnia magna (Figura 18). Esse 

comportamento foi percebido para todos os tratamentos testados. Portanto, sugere-se que a 

toxicidade tenha diminuído pelo fato de o efluente estar menos recalcitrante e mais 

biodisponível aos organismos presentes e não pela adição do produto para tratamento de 

efluente, já que o tratamento que não recebeu adição do produto (Br) teve o mesmo 

comportamento. O intenso crescimento bacteriano também acaba por reduzir a toxicidade, 

seja por absorção, adsorção, metabolização ou complexação de possíveis compostos tóxicos 

originalmente presentes no efluente. A toxicidade do efluente perante o organismo Vibrio 

fischeri, apesar de os resultados não terem boa qualidade, se comportou da mesma maneira 

que com Daphnia magna, ou seja, o efluente final foi menos tóxico que o efluente inicial. 

Também nesse caso, o tratamento que não recebeu adição de produto não diferiu dos que 

receberam, mostrando que a redução da toxicidade não está necessariamente relacionada ao 

uso do produto.  
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ALVAREZ & ILLMAN (2006) apontam que o destino de compostos tóxicos ou 

xenobióticos em sistemas de tratamento podem ser os seguintes: 

- sorção à biomassa do lodo e ao carbono ativado; 

- volatilização; 

- oxidação química; 

- floculação química; e 

- biodegradação. 

Já as transformações biológicas decorrentes do metabolismo de microrganismos sobre 

tais compostos resultam em mineralização; quando ocorre a degradação total produzindo, por 

exemplo CO2 e H2O, acumulação; quando os compostos são retidos intracelularmente ou nas 

paredes celulares dos microrganismos e, polimierização; quando as moléculas são ativadas 

para formar complexos ou polímeros de menor toxicidade e biodisponibilidade (EVANS & 

FURLONG, 2003). Dentro dos sistemas de tratamento também ocorrem processos de seleção 

de cepas e/ou plasmídeos especializados na degradação de certos compostos (ALVAREZ & 

ILLMAN, 2006). Em função disso é que se torna fundamental manter certa homogeneidade 

na composição do efluente e da microbiota. Em algumas situações, portanto, a adição de 

microrganismos sem uma prévia avaliação pode ser inerte ou até prejudicial ao sistema, à 

medida que estes podem concorrer com a microbiota já adaptada. 

Analisando-se o Experimento 1 de tratabilidade como um todo, pode-se concluir que, 

nas condições do teste, a adição do produto não melhorou a eficiência de tratamento. Porém, 

percebeu-se claramente um incremento no crescimento bacteriano, proporcional à 

concentração de produto usada. Isso pode indicar que o processo de degradação pode ser 

acelerado com a inoculação do produto. Talvez, se o experimento fosse conduzido por mais 

tempo ou se fosse inoculado lodo ativado, seriam verificadas eficiências de remoção de 

matéria orgânica e nutrientes maiores e relacionadas com a dosagem do produto. Em função 

dessas conclusões preliminares, foram planejados e executados os dois outros experimentos 

apresentados a seguir. 

 

Experimento 2: 
Uma vez que as quantidades de produto inoculado no Experimento 1 parecem ter sido 

excessivas, houve a suspeita de que o crescimento das bactérias oriundas do produto possa ter 

limitado o crescimento de uma diversidade de bactérias necessárias para a estruturação de 

flocos de lodo ativado. Essa suspeita baseia-se em uma das atribuições referidas pelo 
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fabricante ao produto que é a limitação de crescimento de bactérias filamentosas. Estas 

bactérias, quando em excesso em sistemas de lodos ativados não equilibrados, podem causar 

intumescimento do lodo (foaming and bulking), mas são necessárias em concentrações 

pequenas a moderadas para a estruturação dos flocos (JENKINS et al., 2003). Outra suspeita 

forte é de que no Experimento 1 não houve tempo suficiente para a formação dos flocos. O 

tempo de formação de flocos bem estruturados pode chegar a 28 dias, porém, em condições 

de tamanho restrito e aeração mais intensa esse tempo se reduz substancialmente, dependendo 

ainda de outros fatores ambientais como presença de tóxicos, carga orgânica, presença de 

inóculos adequados, balanço nutricional, entre outros (BITTON, 2005). 

Foi perceptível a diferença de decantabilidade entre os experimentos 2 e 1. Ao final de 

5 dias foi visível a presença de flocos em todos os frascos do experimento 2, embora não tão 

bem formados, que tendiam a sedimentar após a cessação da aeração. Essa maior 

decantabilidade certamente viria a influenciar na qualidade do sobrenadante, uma vez que o 

tempo de sedimentação após cessação de aeração foi de 8 horas.  

Em relação à carga orgânica, diferentemente do experimento 1, houve uma sensível 

redução em todos os tratamentos. Para a DQO (Figura 19), onde houve diferença significativa 

entre o branco e os tratamentos de 0,5g/L e 1,0 g/L, essa redução atingiu em média 65%. Um 

valor inferior ao esperado para sistemas de lodos ativados bem eficientes, que é de no mínimo 

90% (VON SPERLING, 1997), mas que indicou uma tendência de remoção de carga 

orgânica. No caso da DBO5 a situação foi similar, com uma média de 73% de remoção, porém 

não houve diferença significativa entre os tratamentos. 

No caso do nitrogênio total também houve visível redução após a incubação (73%) 

(Figura 21), porém não houve diferença significativa entre os tratamentos. Outra vez mais 

pôde-se concluir que a concentração do produto não interferiu no resultado final de 

tratabilidade nas condições testadas. O grande incremento que houve no amônio (Figura 22), 

por outro lado, indica a degradação de formas orgânicas de nitrogênio mais complexas (p.ex.: 

proteínas), o que é esperado em um sistema biológico em funcionamento equilibrado, na 

presença de concentrações adequadas de oxigênio (BITTON, 2005).  

O fósforo total, não variou significativamente após a incubação de 5 dias (Figura 23), 

fato não observado no Experimento 1. O ciclo do fósforo em sistemas de tratamento é bem 

mais conservativo do que o do nitrogênio. Enquanto este pode ser perdido para a atmosfera 

em processos de denitrificação, o fósforo não apresenta formas gasosas, tendendo a ficar 

associado ao lodo, dissolvido no sobrenadante ou ainda adsorvido a partículas e colóides 

(NIEDER & BENBI, 2008). No presente resultado, provavelmente uma grande fração do 
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fósforo ficou dissolvida no sobrenadante ou adsorvida nas partículas finas ainda em 

suspensão. A forma desse fósforo deve ser predominantemente inorgânica (P-PO4
3-), 

indicando atividade de degradação da matéria orgânica. 

A quantificação de bactérias totais mostrou grande incremento em biomassa após os 5 

dias de incubação (Figura 24), sendo as diferenças significativas entre a maior parte dos 

tratamentos. O maior incremento, curiosamente ocorreu no tratamento controle (Br), que não 

recebeu inóculo do bioaumentador, sendo que entre os tratamentos com inóculo o incremento 

foi similar. Uma possível explicação para esse menor incremento bacteriano nas amostras 

inoculadas poderia ser a atividade direta de enzimas contidas no produto, que pode ter gerado 

degradação orgânica sem, necessariamente, uma conversão em biomassa bacteriana. Essa 

possibilidade ganha força a medida que se consideram os valores de redução de matéria 

orgânica (DBO5 e DQO) que foram similares entre controles e tratamentos. Entretanto, o 

elevado erro padrão nas determinações de bactérias totais dos controles nesse experimento 

pode também sugerir explicações associadas a imprecisão das contagens.  

Em relação a E. coli (Figura 25), como já comentado acima para o Experimento 1, 

seria esperada uma diminuição desse grupo de organismos termotolerantes ao longo da 

incubação. Essa diminuição de fato ocorreu para os tratamentos controle (Br); 0,25 g/L e 

0,5g/L, mas aumentou para o tratamento com maior quantidade de inóculo (1,0 g/L). Nesse 

caso, outra vez coloca-se em dúvida a especificidade do método Colilert para a detecção e 

quantificação de E. coli, já que como também foi comentado acima, não há E. coli na 

formulação do produto e o crescimento desses microrganismos é dificilmente explicável nas 

condições experimentais aqui desenvolvidas. Entretanto, FERRER et al. (2003), além de 

outros autores (LEE et al., 2007) reportaram a manutenção do crescimento de E. coli em 

baixas temperaturas, típicas do meio externo e não apenas do meio interno de organismos 

endotérmicos. Uma das explicações plausíveis está associada ao sistema molecular de 

“chaperoninas” (GroEL/S), ocorrente  em E. coli, que não só auxilia na manutenção da 

estrutura espacial de proteínas intracelulares mas também afeta a atividade celular contra as 

mudanças nas condições ambientais (CHUANG et al., 1995), permitindo a manutenção de 

crescimento. Esse poderia ser o caso de populações de E. coli sobreviverem e crescerem num 

biorreator com as características do que foi utilizado no presente trabalho. O fato de o produto 

aparentemente influenciar positivamente no crescimento de E. coli carece de uma explicação 

no momento, sugerindo uma interessante linha de estudos futuros. 

 Os surfactantes, ao contrário do Experimento 1, apresentaram redução de 

aproximadamente 50% após a incubação (Figura 26). A concentração de surfactantes no 
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efluente antes da incubação no experimento 2 foi cerca de 7 vezes maior do que no 

experimento 1. Assim, também nesse caso, as concentrações de surfactantes encontradas no 

produto não poderiam explicar as concentrações verificadas nas amostras iniciais do presente 

experimento, já que o produto apresenta concentrações bem menores. Portanto, as 

concentrações iniciais devem estar associadas à presença de maiores concentrações de 

surfactantes no próprio efluente, já que o mesmo varia muito em termos de composição e em 

função de variações ambientais ao longo do tempo. A redução verificada após os 5 dias de 

incubação, nesse caso, deve estar associada à degradação dos surfactantes artificiais 

(detergentes, produtos de limpeza) pela microbiota presente no sistema, mostrando uma 

interessante capacidade depuradora da mesma. Porém, como verificado para outras variáveis, 

a concentração do produto não interferiu na capacidade de degradação, uma vez que não 

houve diferença nos valores de redução entre os tratamentos testados. BRUNNER et al. 

(1988) atesta que a remoção de surfactantes (especialmente alquil benzeno sulfonatos lineares 

– LAS) em sistemas de lodos ativados pode chegar a 99%, desde que o sistema esteja 

estabilizado e os flocos de lodo bem formados. 

 O alumínio não foi analisado no experimento 1 por razões logísticas, porém no 

experimento 2, onde foi analisado mostrou um resultado interessante (Figura 27). 

Independentemente das concentrações, que não foram muito elevadas, verificou-se que o 

alumínio, em grande parte oriundo do processo de coagulação/floculação química realizado 

na ETE da empresa (sulfato de alumínio), não variou significativamente após a incubação. 

Isso significa que esse elemento ficou na fração dissolvida (sobrenadante) do efluente após o 

tratamento nos biorreatores. Como já explicado anteriormente, o órgão ambiental de Santa 

Catarina (FATMA) exige a destinação do lodo da empresa Pepsico junto a um aterro 

industrial, especialmente pela presença de alumínio no mesmo. Porém, nesse experimento, 

verificou-se que o alumínio não ficou associado ao lodo. Se essa for a tendência, o risco 

ambiental do lodo é menor, porém, o fato de a decantabilidade de lodo não ter sido ideal no 

experimento, coloca dúvidas nesse sentido. Uma condição diferente dessa foi obtida no 

experimento 3 e será abordada adiante.  

 O material particulado em suspensão (MPS) mostrou incremento significativo nas 

maiores concentrações de produto bioaumentador (Figura 29), o que pode estar associado a 

maior concentração de bactérias livres (com baixa decantabilidade). No caso dos sólidos 

sedimentáveis ficou clara a formação de flocos biológicos sedimentáveis, uma vez que nas 

amostras iniciais não houve valor mensurável e nas amostras finais atingiu valores 
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consideráveis (Figura 28). Entretanto, controle e tratamentos apresentaram o mesmo padrão, 

mostrando ausência de relação entre a concentração do produto e essa variável. 

 Quanto às variáveis físico-químicas (Tabela 8), as que mostraram maiores variações 

após a incubação foram oxigênio dissolvido, que diminuiu, e pH, que teve grande aumento. A 

redução de oxigênio é esperada a medida que ocorre um intenso crescimento bacteriano, o que 

é enfatizado pelo tempo de decantação do lodo após o final da incubação (8 horas). No caso 

do pH, onde não se esperaria um incremento tão grande, é possível que as grandes 

concentrações de amônio após a incubação (cerca de 300 mg/L), oriundas da degradação de 

proteínas, possam ter exercido influência, à medida que houve conversão de amônia (NH3) 

para amônio (NH4
+), o que, em meio aquoso, causa liberação de hidroxilas (NIEDER & 

BENBI, 2008). Ressalta-se que essas explicações são apenas especulativas, haja vista que o 

referido incremento de pH foi incomum, não descartando-se a possibilidade de uso inadequdo 

do equipamento (eletrodo). 

 De maneira geral o Experimento 2 mostrou resultados mais condizentes com o 

processamento convencional de lodos ativados. Apesar de o efluente apresentar características 

diferentes, inclusive mais críticas, do que no Experimento 2, houve uma efetiva formação de 

flocos de lodo ativado, com degradação de matéria orgânica e remoção por sedimentação dos 

flocos formados. Assim, certamente a adição de lodo ativado aos biorreatores e o tempo de 

incubação maior (5 dias) foram fatores decisivos para essa melhoria do sistema nos 

biorreatores, embora melhores resultados pudessem ser obtidos com tempos de aeração ainda 

maiores (idade de lodo maior). Por outro lado, as menores concentrações de inóculo do 

produto bioaumentador não mostraram grande diferença com o verificado no experimento 1. 

Ou seja, a presença desses inóculos não mostrou de forma categórica diferenças de 

desempenho na maior parte dos parâmetros analisados em relação ao controle (tratamento 

sem o inóculo), mostrando que a microbiota da própria ETE, presente no lodo ativado, 

exerceu influência bem maior que a pretensa influência dos inóculos de bioaumentador. Esses 

resultados concordam com os trabalhos clássicos com lodos ativados, onde, na ausência de 

recirculação (ou inóculo) de lodo o tempo requerido para a ativação do sistema pode chegar a 

30 dias; e na presença de inóculos, esse tempo se reduz substancialmente (BITTON, 2005, 

JENKINS et al., 2003). 
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Experimento 3: 
O resultado interessante do ponto-de-vista da formação de flocos de lodo ativado no 

Experimento 2, indicou que o modelo adotado naquele experimento era mais adequado do que 

o adotado no Experimento 1, ou seja, um tempo de aeração maior e a inoculação de lodo 

ativado da própria estação, simulando uma recirculação de lodo que entra em contato com a 

nova carga de efluente ainda não ativada. Assim, tais condições foram repetidas no 

Experimento 3, porém, com um objetivo extra: verificar a capacidade do produto de agir 

como um neutralizador dos efeitos tóxicos de produtos de limpeza, processamento e 

tratamento da indústria  sobre a microbiota responsável pela degradação na ETE – um efeito 

anunciado pelo fabricante do produto. Ou seja, a mortalidade microbiológica ocorrida no 

sistema de tratamento após a entrada desses produtos em excesso, o que ocorre a cada 7 dias, 

segundo os operadores da ETE Pepsico, causa uma redução na eficiência da mesma. A adição 

de bioaumentadores contendo esporos de bactérias selecionadas, resistentes e eficientes 

poderia então compensar essa mortalidade da microbiota típica, repondo biomassa ativa e 

neutralizando a provável perda de eficiência. A decisão por esse objetivo adicional decorreu 

da verificação da quase inocuidade da adição do produto nos Experimentos 1 e 2 e da geração 

de uma nova pergunta: “se a eficiência de degradabilidade ou sedimentação no sistema não é 

influenciada pela adição do produto, poderá o mesmo agir como protetor ou compensador 

contra efeitos tóxicos sobre a microbiota ativa autóctone?” Assim, simulou-se uma situação 

severa de uso de hipoclorito de sódio, sulfato de alumínio e polímero, os principais insumos 

químicos usados no processamento da indústria e no tratamento químico dos efluentes. Os 

resultados são discutidos a seguir. 

 Em relação aos parâmetros de soma para carga orgânica, DBO5 e DQO, a remoção 

após a incubação de 5 dias foi similar; respectivamente, 48% e 54% (Figura 30 e Figura 31). 

Porém, como verificado no Experimento 2, não houve grandes diferenças entre os 

tratamentos, indicando independência desse resultado em relação a dosagem de produto. Essa 

taxa de remoção de matéria orgânica foi inferior ao verificado no Experimento 2, o que pode 

estar relacionado ao efeito tóxico das substâncias adicionadas (“venenos”), indicando que a 

dosagem do produto não foi eficiente para compensar esse efeito tóxico. 

 Para o caso do nitrogênio total, o resultado diferiu do Experimento 2 e assemelhou-se 

ao Experimento 1, pois houve incremento de concentração (Figura 32). Tal situação pode 

estar relacionada a limitações metodológicas, onde a digestão do efluente bruto (antes da 

incubação) pode não ter sido total, ao passo que no efluente já processado (após a incubação), 

onde o material apresentava-se mais finamente particulado ou dissolvido, a digestão 
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executada no método analítico pode ter sido mais eficiente. Esse problema metodológico foi 

considerado quando verificou-se a presença de grânulos remanescentes de sólidos nas 

amostras brutas digeridas, o que não foi verificado nas amostras digeridas após a incubação. 

Tal fato chama a atenção para cuidados maiores e possíveis adaptações metodológicas 

necessárias para a análise de amostras muito ricas em certos compostos, como é o caso do 

nitrogênio em efluentes de indústria pesqueira. 

 Para o amônio, que nesse experimento mostrou valores muito menores que no 

Experimento 2 (Figura 33), e uma sensível redução após a incubação, sugere-se a possível 

ocorrência de denitrificação ou ainda uma assimilação pela microbiota. 

 O incremento de fósforo total (Figura 34) após a incubação pode estar relacionado à 

mesma explicação apontada para o nitrogênio total, ou seja, uma maior recalcitrância do 

efluente, ou mesmo uma maior resistência do material orgânico particulado das amostras de 

efluente bruto ao processo de digestão adotado. Mais uma vez não houve diferença 

significativa entre controle e tratamentos. Tanto para o nitrogênio total como para o fósforo 

total, observou-se uma ineficiência em remoção para o lodo, ou seja, mesmo com a 

decantação de lodo, uma grande fração desses elementos ficou no sobrenadante e não no lodo. 

Porém as possíveis limitações metodológicas acima referidas restringem a confirmação dessa 

hipótese.  

 Em relação às bactérias totais o resultado mostrou uma considerável interferência da 

presença dos “venenos” (produtos químicos adicionados) e uma contribuição positiva do 

produto bioaumentador (Figura 35). As amostras sem o bioaumentador e com os “venenos” 

(ELV) mostraram um incremento bem menor do que as amostras com o bioaumentador e os 

“venenos” (ELVB). Tal condição, embora estatisticamente duvidosa em função da alta 

variabilidade entre réplicas, poderia sugerir uma contribuição positiva do produto ao processo 

nos casos de entrada aguda de produtos tóxicos. 

 Os resultados para E. coli também mostraram uma situação interessante, pois houve 

redução após a incubação, especialmente na presença de bioaumentador (amostras ELB). No 

caso das amostras com presença de produtos químicos (“venenos”), houve uma redução de 

colimetria já nas amostras de antes da incubação, indicando um esperado efeito deletério 

desses produtos sobre essas bactérias. A redução após a incubação, no entanto, foi maior nas 

amostras com o bioaumentador (ELVB). 

 Os surfactantes e o alumínio mostraram redução após a incubação (Figura 37 e Figura 

38), indicando, para o caso dos surfactantes, degradação, e para o caso do alumínio, 

sedimentação e associação ao lodo. Esse comportamento do alumínio diferiu do observado no 
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Experimento 2, indicando, no caso presente, um risco potencial do lodo, pois provavelmente o 

alumínio foi removido do sobrenadante por associação com o lodo (sedimentação). Nos dois 

casos (surfactantes e alumínio), não houve diferença significativa de redução entre os 

tratamentos, sugerindo ausência de contribuição do bioaumentador no processo e certa 

independência em relação a presença de produtos químicos. O fato de o sulfato de alumínio 

ter sido adicionado juntamente com a mistura dos outros produtos químicos não interferiu de 

forma significativa nas quantidades desse elemento nos respectivos tratamentos. 

Com relação às variáveis físico-químicas (Tabela 9), destaca-se a esperada diminuição 

de oxigênio dissolvido após a incubação e sedimentação do lodo e, novamente, o incremento 

no pH, situação também verificada no experimento 2 e já abordadas especulativamente.  

 De maneira geral o Experimento 3 mostrou que, a exemplo dos outros dois 

experimentos, a dosagem ou simples presença do produto bioaumentador não causou efeitos 

significativos na eficiência de degradação nos biorreatores. Um efeito positivo, embora 

estatisticamente frágil, foi verificado no tratamento ELVB, ou seja, quando o bioaumentador 

foi inoculado juntamente com o lodo e os produtos químicos tóxicos (“venenos”): houve um 

crescimento maior de bactérias, quantificadas como bactérias totais, do que na amostra sem o 

bioaumentador. Seria interessante a repetição desse teste com dosagens diferenciadas do 

bioaumentador para confirmar esse efeito de forma estatisticamente mais segura. 

 

Riscos ambientais de uso do produto 
 As normativas nacionais e internacionais apontam vários riscos do uso de produtos 

biotecnológicos como os bioaumentadores, entre eles, a possível toxicidade de insumos 

adjuvantes e a presença possível de espécies patogênicas, transgênicas e exóticas, que podem 

sobreviver e alterar a ecologia dos corpos receptores ou gerar problemas de saúde pública 

(CETESB, 1994). O produto aqui analisado, apesar de uma suspeita inicial, não mostrou a 

presença de organismos patogênicos, sendo todos típicos de sistemas de tratamento biológico, 

que se desenvolvem com vantagem somente onde a carga orgânica é elevada (copiotróficos). 

Uma vez liberados em corpos receptores com menor disponibilidade de matéria orgânica, a 

viabilidade desses organismos é reduzida, restando apenas a possibilidade de que formem 

esporos. 

 Em relação à toxicidade do produto, detectada para três organismos teste de nichos 

ecológicos diferentes (decompositores, produtores primários e consumidores primários), as 

concentrações de efeito foram elevadas, dificilmente sendo praticadas tanto dentro dos 
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sistemas de tratamento como em corpos receptores. Ou seja, o risco de ecotoxicidade pode ser 

considerado baixo. Várias hipóteses podem ser levantadas sobre qual o fator que efetivamente 

gerou a toxicidade nos testes aplicados, tais como: possíveis corantes e aromatizantes 

adicionados; surfactantes possivelmente adicionados como adjuvantes no produto; resíduos 

químicos oriundos dos farelos de cereais (p.ex.: pesticidas), além dos próprios metabólitos das 

bactérias presentes, já que no bioensaio o produto é solubilizado em meio aquoso, 

possibilitando a germinação dos esporos. Efeitos de ordem mais mecânica, associados aos 

farelos e partículas diversas presentes no produto podem ainda ter atuado, pelo menos nos 

testes com Vibrio fischeri e Daphnia magna, onde as soluções teste não foram filtradas. 

 Não foi investigada a presença de espécies transgênicas, porém, como a legislação e os 

cuidados de biossegurança nesse tema a nível internacional são rígidas, acredita-se que os 

fabricantes não se comprometeriam utilizando tais organismos. Porém, é fundamental que se 

proceda no seqüenciamento genômico de todas as cepas isoladas e que haja um sistema de 

controle periódico por lotes de produção do bioaumentador. 

 Numa análise geral, os três experimentos obtiveram certo sucesso em simular um 

sistema de lodos ativados, mesmo que no experimento 1 não tenha sido gerado de fato flocos 

de lodo em função do baixo tempo de incubação e da não ativação por inóculos de lodo já 

ativado. Porém, uma alta variabilidade foi verificada nos principais parâmetros de análise de 

eficiência entre as réplicas, o que poderia ser minimizado se o número de réplicas fosse 

aumentado.  

A elevada carga de trabalho na preparação dos ensaios e no processamento das 

análises foi, certamente, um fator de dificuldade no sentido de se incluírem novas variáveis 

como a análise microbiológica dos lodos e os testes ecotoxicológicos antes e depois da 

incubação (só realizados no Experimento 1). Os problemas de variabilidade em experimentos 

envolvendo efluentes são bem discutidos na literatura e estão relacionados à velocidade e 

intensidade com que se processam as mudanças químicas mediadas pelos microrganismos, 

especialmente quando o sistema é aeróbio (EVANS & FURLONG, 2003). Porém, a validade 

e segurança dos dados obtidos é ainda maior do que a que se obtêm em experimentos in situ, 

nas estações de tratamento, uma vez que o controle de muitas variáveis de influência é quase 

impossível nas mesmas. 
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CONCLUSÕES 
 

• O produto biotecnológico (bioaumentador) testado apresentou em sua composição 

microbiológica bactérias típicas de sistemas de tratamento de esgotos, formadoras de 

esporos, com potencial para degradação de matéria orgânica. Apenas uma cepa teve 

suspeita de patogenicidade, a qual não foi confirmada. 

• O bioaumentador testado apresentou, além dos microrganismos, indícios da presença 

de nutrientes nitrogenados e fósforo, enzimas e surfactantes, porém em concentrações 

não alarmantes ao ponto de não caracterizá-lo como produto de ação biológica. 

• O produto mostrou-se tóxico a três organismos-teste pertencentes a três nichos 

ecológicos diferentes (decompositor, produtor primário, consumidor primário), porém 

nas dosagens sugeridas pelo fabricante as concentrações de efeito não são atingidas. O 

desenvolvimento bacteriano normal nos biorreatores contendo o produto reforçou a 

suspeita de ausência de toxicidade.  

• A adição do produto não resultou em diferenças significativas na eficiência de 

tratamento, considerando-se as condições aeróbias testadas nos biorreatores. 

• Houve indícios de que a presença do bioaumentador reduziu o efeito tóxico de 

produtos químicos adicionados aos biorreatores, sugerindo um efeito compensador da 

mortalidade bacteriana ou ainda neutralizador dos efeitos tóxicos dos insumos 

adicionados. 

• O efluente após passar pelo sistema laboratorial de lodo ativado (biorreatores) teve sua 

toxicidade diminuída, porém essa diminuição não esteve relacionada a adição do 

produto ao efluente, já que o tratamento controle também mostrou redução de 

toxicidade. Tal redução deve estar relacionada a atividade bacteriana, onde esses 

microrganismos podem ter mineralizado, polimerizado ou acumulado os possíveis 

tóxicos. 

• O modelo de biorreator testado mostrou-se eficiente no sentido de simular um sistema 

de lodos ativados, porém, para acelerar a geração de flocos e a sedimentação, foi 

fundamental a adição de lodo já ativado. 

• Levando-se em consideração os parâmetros aqui analisados (ecotoxicidade, 

patogenicidade, potencial de crescimento e degradação orgânica, surfactantes, 

alumínio e compostos nutrientes) o produto apresenta baixo risco de impacto 

ambiental se as dosagens recomendadas pelo fabricante forem respeitadas. 
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• Nas condições experimentais aqui testadas (experimento 2), o alumínio residual 

oriundo da coagulação química da ETE Pepsico apresenta sua maior concentração na 

fração dissolvida (sobrenadante) do efluente e não no lodo; sugerindo baixa 

periculosidade e ao lodo no que se refere a esse elemento. 

 

SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 
• Experimentos mais prolongados com os biorreatores, com dosagens crescentes de 

bioaumentor e sem a adição de lodo ativado, deveriam ser desenvolvidos para ver a 

influência do produto na formação primária de flocos de lodo, acompanhando também 

a composição microbiológica dos flocos para efetuar diagnósticos sobre sua qualidade. 

• Experimentos subseqüentes com objetivos similares deveriam ser conduzidos, porém 

realizando um detalhado acompanhamento da composição microbiológica dos lodos, a 

qual pode gerar informações extras sobre os efeitos do produto bioaumentador na 

eficiência de possíveis sistemas de tratamento. 

• Biorreatores anaeróbios poderiam ser também projetados e testados com diferentes 

dosagens de bioaumentador para verificar sua eficiência nessas condições. 

• As cepas isoladas dos microrganismos deveriam ser seqüenciadas para a completa 

identificação e utilizadas em experimentos fisiológicos específicos para avaliar seu 

metabolismo e potencial de degradação em condições ótimas. O conhecimento dessas 

condições ótimas poderia nortear manipulações dos sistemas de tratamento para 

atingir melhores eficiências. 

• Outros produtos deveriam ser testados em experimentos paralelos a fim de gerar um 

panorama comparativo da eficiência, composição e riscos dos mesmos. Esses estudos 

poderiam definir um teste padrão para ser adotado pelas autoridades como exigência 

para lançamento dos produtos bioaumentadores no mercado. 

• Ao final das incubações nos biorreatores, deveriam ser feitos isolamentos bacterianos 

para verificar as cepas ou espécies que prevaleceram e se essas estariam associadas ao 

bioaumentador ou não. Esses testes dariam uma idéia se as bactérias existentes no 

produto são agressivas em termos de crescimento e competitividade ou se sua 

presença é inócua no contexto geral do desenvolvimento microbiano nos reatores. 

• Sugere-se também um experimento in loco, paralelo aos experimentos laboratoriais, 

para obter uma condição mais real da estação de tratamento da empresa de 

processamento de pescado. 



 72

REFERÊNCIAS  
 
 
ALTSCHUL, S. F.; GISH, W.; MILLER, W.; MYERS, E. W.; LIPMAN, D. J. Basic Local 

Alignment Search Tool. Journal of Molecular Biology, 215, p.403-410, 1990. 

ALVAREZ, P.J.J. & ILLMAN, W.A. Bioremediation and Natural Attenuation - Process 
Fundamentals and Mathematical Models. John Wiley & Sons Inc., Hoboken. 612p, 
2006. 

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, AMERICAN WATER WORKS 
ASSOCIATION & ENVIRONMENT FEDERATION. Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater 20º ED. E.U.A.: Folio, 1999. 1. CD-ROOM. 

BAIRD, C. Química Ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 622p, 2002. 

BEAUDET, R.; GAGNON, J.C.; BISAILLON, G,;  ISHAQUE, M.; Microbiological Aspects 
of Aerobic Thermophilic Treatment of Swine Waste. Centre de Recherche en 
Microbiologie Appliqiuee, Instituit Armand-Frappier, Universite du Quebec, Ville de 
Laval, Canadá, 1990. 

BENTO, F.M.; CAMARGO, F.A.O..; OKEKE, B.; FRANKENBERGER-JUNIOR, W.T. 
Bioremediation of soil contaminated b diesel oil. Braz. J. Microbiol. Vol.34, 2003. 

BIO-BRASIL LIMPEZA BIOLÓGICA LTDA, Disponível em: 
http://www.biolimp.com.br/pro_ind_b-540.php Acesso em: 15/02/2010. 

BITTON, G.; Wastewater Microbiology, 1rst ed., Wiley: New York, 477pp, 1994. 

BLACKALL, L.L., SEVIOUR, E.M., CUNNINGHAM, M.A., SEVIOUR, R.J. e 
HUGENHOLTZ, P. ‘‘Microthrix parvicella’’ is a novel, deep branching member of the 
actinomycetes subphylum. Syst. Appl. Microbiol. 17, 513–518, 1994. 

BLIGH, E. G.; DYER, W. J. A Rapid Method of Total Lipid Extraction and Purification. 
Canadian Journal of Biochemistry and Physiology, v. 37, n. 8,  1959. 

BOER, A. S.; DIDERICHSEN, B.. On the safety of Bacillus subtilis and B. 
amilolyquefaciens: A review. Applied Microbiology and Biotechnology, 40: p.595-598, 
1991. 

BOUCHEZ, T.; PATUREAU, D.; DABERT, P.; JURETSCHKO, S.; DORE, J.; 
DELGENES, P.; MOLETTA, R. and WAGNER, M. Ecological study of a 
bioaugmentation failure, Environ. Microbiology. 2. 179p. 2000 

BRANCO, S.M. Hidrobiologia aplicada à engenharia sanitária. São Paulo, CETESB. 620p. 
1978. 

BRUNNER, P.H.; CAPRI, S.; MARCOMINI, A.; &. GIGER, W. Occurrence and behaviour 
of linear alkylbenzenesulfonates, nonylphenol, nonylphenol mono- and nonylphenol 
diethoxylates in sewage and sewage sludge treatment. Water Res. 22: p.1465–1472, 
1988. 



 73

BUITRÓN, G. e FLORES, R. Phenolic compounds biodegradation using a SBR system 
packed with a porous volcanic support. In Proceedings of the First IAWQ Specialized 
Conference on SBR Technology, Germany. 1995. 

BUITRÓN, G., CAPDEVILLE, B. e HORNY, P. Improvement and control of the microbial 
activity of a mixed population for degradation of xenobiotic compounds. Water Science 
and Technology, 29, p. 317-326. 1994. 

CASTAGNOLLI, N. O ano Internacional da Água Doce. Ponto de Vista. Água on-line – 
Revista digital da Água, do Saneamento e do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http//www.aguaonline.com.br/matérias.php?id=782&cid&edição=178> Acessado em: 
12 ago.2009. 

CETESB, Utilização de produtos biotecnológicos para tratamento de efluentes líquidos, 
resíduos sólidos e recuperação de locais contaminados. LI. 022, 1994. 

CHUANG,S. E.; CHEN, A. L. & CHAO, C. C. Growth of E.coli at low temperature 
dramatically increases the transformation frequency by electroporation.Nucleic Acids 
Research, 23(9): 1641p. 1995. 

CLAUS, D.; BERKELEY, R. C. Genus Bacillus. In: SNEATH, P. H. A.; MAIR, N. S.; 
SHARPE, M. E. Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology Vol. 2. Maryland: 
Williams & Wilkins. p. 1105-1139. 1989. 

DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG. DIN 38412 (33). Bio-assays (group L). 
Determining the tolerance of green algae to the toxicity of waste water (Scenedesmus 
chlorophyll fluorescence test) by way of a dilution series (L33), 1991. 

DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG. DIN 38412-34. Testverfahren mit 
Wasserorganismen (Gruppe L). Bestimmung der Hemmwirkung von Abwasser auf die 
Lichtemission von Photobacterium phosphoreum, 1993. 

DUBOIS, M.; GILLES, K.A.; HAMILTON, J.K.; ROBERTS, P.A; SMITH, F.; Colorimetric 
method for determination of sugar and related substances analytical chemistry, New 
York, v. 28, n.2, p.350-356, 1956. 

DUFFUS, J. H. Environmental Toxicology and Ecotoxicology. In: WHO/IPCS. World Health 
Organization/International Programme on chemical Safety. Environmental Healt Serie 
10. Environmental Toxicology and Ecotoxicology. Copenhagen: WHO Regional Office 
for Europe, 1986. 

DARNELL, J., LODISH, H., BALTIMORE, D.. Molecular Cell Biology. Second Edition. 
Scientific American Books. W. H. Freeman and Company, New York. p. 213. 1990. 

EMBRAPA -  EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E AGROPECUÁRIA. 1991. 
Tabela de composição química e valores energéticos de alimentos para suínos e aves. 
3.ed. Concórdia: CNPSA, 97p., 1991. (Documentos, 19). 

ESTRADA, I.B.; ALLER, A.; ALLER, F.; GÓMEZ, X.; MORÁN, A.; The survival of 
Escherichia coli, faecal coliforms and enterobacteriaceae in general in soil treated with 
sludge from wastewater treatment plants. 2004. 



 74

EVANS, G.M. & FURLONG, J.C. Environmental Biotechnology - Theory and Application. 
John Wiley and Sons, Chichester. 285p. 2003. 

FARN, R.J. Chemistry and Technology of Surfactants. Wiley-Blackwell, San Francisco. 336 
p. 2006. 

FERRER , M.; CHERNIKOVA, T.N.; YAKIMOV, M.M.; GOLYSHIN, P.N. & TIMMIS, 
K.N.  Chaperonins govern growth of Escherichia coli at low temperatures. Nature 
Biotechnology 21, p. 1266–1267. 2003. 

FOSTER, M. H. & WHITEMAN, G. R. Bioaugmentation aids wastewater systems. 
Disponível em: http://www.winddriven.com/bioaug.html. Acesso em 15 de abril de 
2008. 

FRITSCHE, W. & HOFRICHTER, M.. Aerobic degradation of recalcitrant organic 
compounds by microrganisms. In: Jördening, H.J. & Winter, J. [Eds.]. Environmental 
Biotechnology – Concepts and Applications. Wiley-VCH, Weinheim. pp. 203-228. 
2005. 

GAYLARDE, C.C.; BELLINASO, M.L. & MANFIO, G.P. Biorremediação. IN: BORÉM, A. 
[Ed.]. Biotecnologia e Meio Ambiente. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. pp. 95-
118. 2004. 

GENTRY T. J.; RENSING C.;& PEPPER I. L. New Approaches for Bioaugmentation as a 
Remediation Technology. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 
34. p.447–494. 2004. 

GERARDI, M. H. Wastewater biology: the life processes. Water Environment Federation, 
Library of Congress. Catalog nº ISBNI 881369-93-5, USA. 1994. 184 p. In: 
LAZZARETTI, E. Utilização de microrganismos em estações de tratamento de efluentes 
– bioaumento: uma opção para plantas de lodo ativado. Revista Meio Ambiente 
Industrial, 18 (17). p.81-83. 1999 

HAMILTON, M.A., R.C. RUSSO, R.V. THURSTON. Trimmed Spearman-Karber Method 
for Estimating Median Lethal Concentrations in Toxicity Bioassays, Environ. Sci. 
Technol., p. 714-719, 1977. 

HUA, Z.; CHEN, J.; LUN, S.; WANG, X. Influence of biosurfactants produced by Candida 
antarctica on surface properties of microorganism and biodegradation of n-alkanes. 
Water Research, vol.37. p.4143-4150. 2003. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 11348-1 (1998). 
Water quality: determination of the inhibition effectof of water sample on the light 
emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) – part 1: Method using freshly 
prepared bacteria. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 11348-1. Water 
quality: determination of the inhibition effectof of water sample on the light emission of 
Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) – part 1: Method using freshly prepared 
bacteria. 1998. 



 75

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 11348-2 (1998). 
Water quality: determination of the inhibition effectof of water sample on the light 
emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) – part 2: Method using freshly 
liquid-dried bacteria. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 6341(1996). 
Water quality: determination of the inhibition of mobility of Daphnia magna Stratus 
(Cladocera, Crustacea): acute toxicity test. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 6341. Water 
quality: determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus 
(Cladocera, Crustacea): acute toxicity test, 1996.  

JACQUES, R.J.S. Biorremediação de antraceno, fenantreno e pireno em um argissolo. Porto 
Alegre: Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 2005. 170f. (Tese de Doutorado em Ciência do Solo). 

JARDIM, W.F., CANELA, M.C. Fundamentos da oxidação química no tratamento de 
efluentes e remediação de solos. Caderno temático Vol. 1. Universidade Estadual de 
Campinas, 2004. 

JEKINS, D.; RICHARD, M.G.; DAIGGER, G.T.; Manual on the causes and control of 
activated sludge bulking and foaming. 2ªed. Lewis Publ., Boca Raton, FL. 1993. 

KNIE, J. L.W., LOPES, E.W. B. Testes Ecotoxicológicos: métodos, técnicas e aplicações. 
Florianópolis: FATMA/Gtz, p.289, 2004.  

KONEMAN, E. W.; ALLEN, S. D.; DOWELL JUNIOR, V. R.; SOMMER,H. M. 
Diagnóstico Microbiológico. 2º ed. São Paulo. Editora Panamerica. 1993. 

KRUBEIN, W.C. Size frequency distribution of sediments. Journal of Sedimentary Petrology, 
4:65-77. 1934 

LARPENT, J. P.; GOURGAUD, M.L. Microbiologia Prática. São Paulo. Ed. da 
Universidade de São Paulo, 1975. 

LEE, J.H.; HEO, M.A.; SEO, J.H.; KIM, J.H.; KIM, B.G. & LEE, S.G. Improving the growth 
rate of Escherichia coli DH5  at low temperature through engineering of GroEL/S 
chaperone system. Biotechnology and Bioengineering, 99(3): p.515-520. 2007. 

LOPERENA, L.; FERRARI, M. D.; SARAVIA, V.; MURRO, D; LIMA, C.; FERNANDEZ 
F. L.; A. & LAREO C. Performance of a commercial inoculum for the aerobic 
biodegradation of a high fat content dairy wastewater. Bioresource Technology,. 98. 
p.1045–1051. 2007. 

MACÊDO, J. A. B. Programa de bioaumentação (bioaugmentation), um a tecnologia 
avançada para tratamento de efluentes laticínios. Revista do Instituto de Laticínios 
Cândido Toste. 55 (315). p.47-42. 2000. 

MAHLER, H., PASI, A., KRAMER, J.M., SCHULTE, P., SCOGING, A.C., BAR, W. and 
KRAHENBUHL, S. Fulminant liver failure in association with the emetic toxin of 
Bacillus cereus. N. Engl. J. Med. 336. p.1142–1148. 1997 



 76

MCKINNEY, R. E.; WEICHLEIN, R.G. Isolation of Floc-Producing Bacteria from Activated 
Sludge, Department of Sanitary Science, Southwest Foundation for Research and 
Education, San Antonio, Texas,1953. 

MUTNURI, S.; VASUDEVAN, N.; KAESTNER, M. Degradation of anthracene and pyrene 
supplied by microcrystals and non-aqueousphase liquids. Applied Microbiology and 
Biotechnology , 67(4): p.569-576. 2005. 

NIEDER, R., BENBI, D.K. Carbon and nitrogen transformations in soils. In: R. NIEDER, 
D.K. BENBI (editors), Carbon and Nitrogen in the Terrestrial Environment. Springer 
Netherlands, p. 137-159. 2008. 

NORGALES, B.; MOORE, E. R. B.; WOLF-RAINER, A. & TIMMIS K. N. Identification of 
the metabolically active members of a bacterial community in a polychlorinated 
biphenyl-polluted moorland soil. Environmental Microbiology, 1(3). p.199-212. 1999. 

PARSONS, T. R., MAITA, Y. & LALLI, C. M.; A manual of chemical and biological 
methods for seawater analysis. Pergamon Press, Oxford. 173 pp, 1984. 

PELCZAR JR., M. J.; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N.R. Microbiologia: conceitos e aplicações. 
Vol. 1. 2ª ed. São Paulo. MAKSON Books, 1996. 

PETERSON, G.L. A simplification of the protein assay method of Lowry et al. which is more 
generally applicable. Anal Biochem 83: p.346-356. 1977. 

PROOM, H.; KNIGHT, B. C. J. G. Bacillus pantothenticus(n.sp.). J Gen Microbiol 4, 
539±541p. 1950. 

QU, Y.; ZHOU J.; WANG J.; FU, X.; XING L. Microbial community dynamics in 
bioaugmented sequencing batch reactors for bromoamine acid removal. FEMS 
Microbiology Letters, 246. p.143–149. 2005. 

REGINATO, E. & TEIXEIRA, M.L. Avaliação do potencial biotecnológico de bactérias do 
gênero Bacillus na degradação de resíduos de pele suína na indústria Alimentícia.  
Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, Campina Grande, 11(1): p.81-86. 2009. 

REIDEL, A.; DAMASCENO, S.; ZENATTI, D. C.; SAMPAIO, S. C.; FEIDEN, A.; 
QUEIROZ, M. M. F. Utilização de efluente de frigorífico, tratado com macrófita a 
aquática, cultivo de tilápia do Nilo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 
Ambiental, 9. p.181-185. 2005. 

REVA, O. N.; SOROKULOVA, I. B.; SMIRNOV, V. V. Simplified technique for 
identification of the aerobic spore-forming bacteria by phenotype. Int. J. Syst. Evol. 

RITTMAN, B.E. ; WHITEMAN, R.Bioaugmentation: a coming of age. Biotechnology 1, 
p.12–16. 1994. 

SALANITRO, J.P., JOHNSON, P.C., SPINNLER, G.E., MANER, P.M., WISNIEWSKI, 
H.L., AND BRUCE, C. Field-scale demonstration of enhanced MTBE bioremediation 
through aquifer bioaugmentation and oxygenation. Environ. Sci. Technol, 2000. 34. 41-
52. 



 77

SAMBROOK, J.; RUSSELL, D. Molecular Cloning: A Laboratory Manual , 3.ed, New 
York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001. 

SHEPARD, F.P. Nomenclature based an sand-silt-clay rations. Journal of Sedimentary 
Petrology, 24 (3): p.151-158. 1954. 

SILVA, E., FIALHO, A.M., SA-CORREIA, I., BURNS, R.G., AND SHAW, L.J. Combined 
bioaugmentation and biostimulation to cleanup soil contaminated with high 
concentrations of atrazine. Environ. Sci. Technol. 38. 632p. 2004 

SMIBERT, R. M., KRIEG, N. R. Phenotypic characterization. In: Gerhardt, P., Murray, R. G. 
E., Wood, W. A., KRIEG, N. R. Methods for general and molecular bacteriology. 
Washington, D. C.: American Society for Microbiology, p. 607-654. 1994. 

SOARES, J.B.; CASIMIRO, A.R.C; ALBUQUERQUE, L.M.B. Microbiologia Básica. 
Fortaleza. Edições UFC. 1987. 

STEINLE, P., THALMANN, P., H¨OHENER, P., HANSELMANN, K.W., AND STUCKI, 
G. Effect of environmental factors on the degradation of 2,6-dichlorophenol in soil, 
Environ. Sci. Technol. 34. 771. 2000. 

TEIXEIRA, M.A.; MELO, I.S.; VIEIRA, R.F.; COSTA, F.E.C.; HARAKAVA, R. 
Microrganismos endofíticos de mandioca de áreas comerciais e etnovariedades em três 
estados brasileiros. Pesquisa agropecuária brasileira, 42, p.43-49, 2007. 

TREATMENT TECHNOLOGIES. ARCS Remediation guidance document – Chapter 7, 22 
pp. 1998. Disponível em: epaserver.siesin.org:7777/glris/glnpo/data/arcs/EPA-905-B94-
003/B94-003.ch7.html. Acesso em 13 de novembro de 2007. 

VIDAL, C.L.R. Gestão de aqüíferos – generalidades. A água em revista, 5, p.10-13. 1997. 

VON SPERLING, M.  Princípios do tratamento biológico de águas redisuárias: Princípios 
básicos do tratamento de esgotos. Vol. 2, Cap. 1. 221p, Belo Horizonte, Universidade 
Federal de Minas Gerais; 1996. 

VON SPERLING, M. Princípios do tratamento biológico de águas residuária: Introdução à 
qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Vol. 1. Cap. 4. 243p, Belo Horizonte, 
Universidade Federal de Minas Gerais; 1995. 

VRINTS, M.; BERTRAND, S. & COLLARD, J-M. A bacterial population study of 
commercialized wastewater inoculants. Journal of Applied Microbiology, 103: p.2006-
2015. 2007. 

ZOUBOULIS, A. I., LOUKIDOU. M. X. & CHRISTODOULOU, K. Enzymatic treatment of 
sanitary landfill leachate. Chemosphere. 44. 1103p. 2001. 

 

 

 
 



 78

APÊNDICES 
 
Apêndice 1. Formulação dos meios de cultura R2A utilizados para isolamento dos 
microrganismos presentes em produtos biotecnológicos utilizados para o tratamento de 
efluente doméstico e industrial.  

Componentes Quantidade 
Extrato de levedura 0,5g 

Glicose 0,5g 
Peptona 0,5g 

Ácidos casaminos 0,5g 
Amido solúvel 0,5g 

Piruvato de sódio 0,3g 
K2HPO4 0,3g 

MgSO4.7 H2O 0,05g 
Ágar 15g 
Água 1L 

 
Apêndice 2. Testes bioquímicos descritos por Smirbert e Krieg (1994), e Claus e Berkeley 
(1989) utilizadas no presente estudo. 
 

� Teste da Produção de Ácido através de Carboidratos 
 

Componentes Quantidade 
(NH4)2HPO4 1g 

KCl 0,2g 
MgSO4.7 H2O 0,2g 

Extrato de levedura 0,2g 
Agar 15g 

Púrpura de bromocresol 0,008g 
Carboidrato* 5g 

Água destilada 1L 
* O Carboidrato é adicionado após a autoclavagem  
  

� Meio Citrato 
 

Componentes Quantidade 
K2HPO4 0,5g 

KCl 1g 
MgSO4.7 H2O 1,2g 

Citrato de amônio  1g 
Agar 15g 

Solução de metais traços 40mL 
Solução vermelho de fenol 0,04% 20mL 

Água destilada 920mL 
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� Solução de elementos traços para Meio Citrato 
 

Componentes Quantidade 
EDTA 500mg 

FeSO4.7 H2O 200mg 
Sulfato de Zinco 10mg 

MnCl2.4 H2O 3mg 
Ácido Bórico  30mg 
CoCl2.6 H2O 20mg 
CuCl2.2 H2O 1mg 
NiCl2.6 H2O 2mg 

NaMo4.2 H2O 3mg 
Água destilada 1L 

 
� Teste da Hidrólise do Amido 
 

Componentes Quantidade 
Amido Solúvel  5g 
Extrato de carne 1,5g 

Peptona 2,5g 
Agar 7,5g 

Água destilada  500mL 
 

 
� Teste da Hidrólise da Caseína 
 

Componentes Quantidade 
Caseína ou leite* 10g 
Extrato de carne 3g 

Peptona 5g 
Agar 15g 

Água destilada  1L 
*Autoclavar separadamente. 
 
 
� Teste da Hidrólise da Gelatina 

 
Componentes Quantidade 

Extrato de carne 3g 
Peptona 5g 
Gelatina 120g 

Água destilada  1L 
 
 

� Teste da Hidrólise da Uréia 
 

Componentes Quantidade 
Caldo uréia (obtido comercialmente) 38,7g 

Água destilada  1L 
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� Produção de Acetoína (MR-VP) 
 

Componentes Quantidade 
Caldo MR-VP (obtido comercialmente) 17g 

Água destilada  1L 
 
 

� Teste da Redução de Nitrato 
 

Componentes Quantidade 
Caldo nitrato (obtido comercialmente) 9g 

Água destilada  1L 
 
Apêndice 3. Curva de calibração de proteína utilizando o método de Peterson (1977), com 
concentrações previamente estabelecidas (10-100µg/mL) de soro albumina bovina (BSA). 

Curva de Calibração - Método de Lowry 
modificado por Peterson

y = 0,009x + 0,0396
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0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000

0 20 40 60 80 100 120

Concentração de BSA (ug/mL)

A
bs

or
bâ

nc
ia

 (
75

0n
m

)

 
Apêndice 4. Curva de calibração de carboidrato usando o método Fenol-Sulfúrico, com 
concentrações previamente conhecidas de galactose. 

Curva de Calibração Carboidratos - Método Fenol-
Sulfúrico

y = 0,0073x + 0,0108

R2 = 0,9981
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Apêndice 5. Resultados do ensaio de Inibição do Crescimento Algal com Scenedesmus 
subspicatus (72h) para a amostra do produto biotecnológico para tratamento de efluente 
industrial. Teste realizado em triplicata e controle e quadruplicata. Convenções: CE50= 
concentração efetiva que inibe 50% da atividade fisiológica avaliada em relação a um 
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controle. CE20= concentração efetiva que inibe 20% da atividade fisiológica avaliada em 
relação a um controle. CENO= máxima concentração testada que não gerou efeito tóxico. 
Grupo Concentração 

% 
Taxa de crescimento 
(média transformada) 

Taxa de crescimento 
(médias originais) 

T - estatístico Significância 
(*) 

1 BR 1,091 1,091   
2 2,5 1,169 1,169 -3,555  
3 5 0,965 0,965 5,742 * 
4 10 0,960 0,960 5,970 * 
5 20 0,966 0,966 5,696 * 
6 40 0,953 0,953 6,274 * 
7 80 0,697 0,697 17,925 * 

Valor da tabela T de Dunnett = 2,53                       (P=0,05; gl= 14,6) 
 

CE50 ----- 
CENO 2,5 % 
CEO 5 % 

 
Apêndice 6. Resultados do Teste de Inibição da mobilidade de juvenis de Daphnia magna 
para a amostra do produto biotecnológico industrial. A e B são réplicas. 

RÉPLICAS → A B A B A B 

% Efeito Concentração Mortalidade Mortalidade pH inicial pH inicial pH final pH final 

Controle 0 0 7,0 7,05 7,23 7,35 0 

Controle 0 0 7,46 7,58 7,34 7,42 0 
25 1 0 7,75 7,13 7,39 7,39 0,5 
50 10 8 7,02 7,95 7,36 7,38 90 

100 10 10 7,46 7,97 7,49 7,49 100 

 


