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DiagnósticoDiagnóstico
No caso do tratamento de efluentes sempre cabe a pergunta:
O que remover? A resposta pode ser do grosso ao fino, tal
como apresentado a seguir:
 Sólidos grosseiros em suspensão
 Sólidos em suspensão sedimentáveis ou não
 Óleos e graxas
Metais pesados
Matéria orgânica solúvel biodegradável (DBO)
 Nitrogênio amoniacal (DBO nitrogenada)
 Nitrato e nitrito
 Fósforo
Matéria orgânica não biodegradável (DQO residual)
 Toxicidade
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Objetivos do Projeto:Objetivos do Projeto:

Utilizar produto a base de microorganismos,

regulamentado e registrado no IBAMA , ditos

bioaumentadores, visando, aumentar (otimizar)

flora bacteriana dentro do sistema de tratamento

para reduções dos parâmetros físico químicos e

redução de Bactérias Redutoras de Sulfato.
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Objetivo Geral:Objetivo Geral:
- Minimizar possíveis maus odores exalados produzidos por crescimento

de Bactérias redutoras de Sulfato no sistema de tratamento em até

99%.

- Aumentar a eficiência do sistema de tratamento na remoção de cor de

20% até 80%

- Reduzir o volume de lodo orgânico produzido no sistema de tratamento

de 10% até 50% do volume global.

- Aumentar a eficiência na remoção de DBO de 20% até 99% do sistema

global.

- Aumentar a concentração de bactérias dentro de reatores anaeróbios e

aeróbios.
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aeróbios.
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Objetivo Específico:Objetivo Específico:

- Detectar os possíveis desequilíbrios no sistema
de tratamento e reequilibrar a flora bacteriano
com aditivo microbiológico, atuando na
prevenção e minimizando assim os possíveis
impactos negativos que poderão ser causados
sobre o lançamentos de efluentes em cursos de
águas.

- Detectar os possíveis desequilíbrios no sistema
de tratamento e reequilibrar a flora bacteriano
com aditivo microbiológico, atuando na
prevenção e minimizando assim os possíveis
impactos negativos que poderão ser causados
sobre o lançamentos de efluentes em cursos de
águas.

Tecnobio e Química Ltda.
Tecnologia Biológica  Fone 047 3268 6263



Biotecnologia AmbientalBiotecnologia Ambiental

 Biotecnologia Ambiental consiste na aplicação de
técnicas biológicas para resolver e/ou prevenir
problemas de contaminação ambiental. É uma área de
conhecimento e de investigação multidisciplinar por
excelência. Participam dela aspectos normativos e
legislativos; aspectos científicos e tecnológicos; e tem
impactos econômicos e sociais importantes.

 Biotecnologia Ambiental consiste na aplicação de
técnicas biológicas para resolver e/ou prevenir
problemas de contaminação ambiental. É uma área de
conhecimento e de investigação multidisciplinar por
excelência. Participam dela aspectos normativos e
legislativos; aspectos científicos e tecnológicos; e tem
impactos econômicos e sociais importantes.
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RemediadoresRemediadores
 Segundo a Normativa 05 - produto,

constituído ou não por microrganismos,
destinado à recuperação de ambientes e
ecossistemas contaminados, tratamento de
efluentes e resíduos, desobstrução e
limpeza de dutos e equipamentos,
atuando como agente de processo físico,
químico, biológico ou combinados entre
si.

 Segundo a Normativa 05 - produto,
constituído ou não por microrganismos,
destinado à recuperação de ambientes e
ecossistemas contaminados, tratamento de
efluentes e resíduos, desobstrução e
limpeza de dutos e equipamentos,
atuando como agente de processo físico,
químico, biológico ou combinados entre
si.

Tecnobio e Química Ltda.
Tecnologia Biológica  Fone 047 3268 6263



Metodologia de atuaçãoMetodologia de atuação
 A redução da concentração de sólidos orgânicos

solúveis, ou no estado coloidal ou em suspensão
não facilmente sedimentáveis, normalmente, por
ação degradação/estabilização microbiológica.

 Os grande responsáveis pela decomposição do
material orgânicos são os microrganismos na
maioria das unidades de tratamento secundário,
sendo aeróbios, anaeróbios ou facultativos.

 A redução da concentração de sólidos orgânicos
solúveis, ou no estado coloidal ou em suspensão
não facilmente sedimentáveis, normalmente, por
ação degradação/estabilização microbiológica.

 Os grande responsáveis pela decomposição do
material orgânicos são os microrganismos na
maioria das unidades de tratamento secundário,
sendo aeróbios, anaeróbios ou facultativos.
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Microbiologia AplicadaMicrobiologia Aplicada

 A maior parte da população microbiana
susceptível de utilizar compostos
orgânicos como fonte de nutrientes em
geral de do carbono em particular são
classificados de heterotróficos, do ponto
de vista nutricional.
 A população ativa presente na maior parte

das unidades de tratamentos secundários
ou biológicos é constituída por populações
mistas, complexas e inter relacionadas.

 A maior parte da população microbiana
susceptível de utilizar compostos
orgânicos como fonte de nutrientes em
geral de do carbono em particular são
classificados de heterotróficos, do ponto
de vista nutricional.
 A população ativa presente na maior parte

das unidades de tratamentos secundários
ou biológicos é constituída por populações
mistas, complexas e inter relacionadas.



Matéria OrgânicaMatéria Orgânica
 A matéria orgânica do esgoto é decomposta pela ação das bactérias

presentes no próprio efluente, transformando-se em substâncias
estáveis, ou seja as substâncias orgânicas insolúveis dão origem a
substâncias inorgânicas solúveis. Havendo oxigênio livre (dissolvido),
são as bactérias aeróbias que promovem a decomposição. Na ausência
do oxigênio, a decomposição se dá pela ação das bactérias anaeróbias.
A decomposição aeróbia diferencia-se da anaeróbia pelo seu tempo de
processamento e pelos produtos resultantes. O resultado da
decomposição anaeróbia é a geração de gases como o sulfídrico,
metano, nitrogênio, amoníaco e outros, muitos dos quais malcheirosos

 A decomposição do esgoto é um processo que demanda vários dias,
iniciando-se com uma contagem elevada de DBO, que vai decrescendo
e atinge seu valor mínimo ao completar-se a estabilização. A
determinação da DBO é importante para indicar o teor de matéria
orgânica biodegradável e definir o grau de poluição que o esgoto pode
causar ou a quantidade de oxigênio necessária para submeter o esgoto a
um tratamento aeróbio.

 A matéria orgânica do esgoto é decomposta pela ação das bactérias
presentes no próprio efluente, transformando-se em substâncias
estáveis, ou seja as substâncias orgânicas insolúveis dão origem a
substâncias inorgânicas solúveis. Havendo oxigênio livre (dissolvido),
são as bactérias aeróbias que promovem a decomposição. Na ausência
do oxigênio, a decomposição se dá pela ação das bactérias anaeróbias.
A decomposição aeróbia diferencia-se da anaeróbia pelo seu tempo de
processamento e pelos produtos resultantes. O resultado da
decomposição anaeróbia é a geração de gases como o sulfídrico,
metano, nitrogênio, amoníaco e outros, muitos dos quais malcheirosos

 A decomposição do esgoto é um processo que demanda vários dias,
iniciando-se com uma contagem elevada de DBO, que vai decrescendo
e atinge seu valor mínimo ao completar-se a estabilização. A
determinação da DBO é importante para indicar o teor de matéria
orgânica biodegradável e definir o grau de poluição que o esgoto pode
causar ou a quantidade de oxigênio necessária para submeter o esgoto a
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BiodegradaçãoBiodegradação
 A biodegradação é um dos usos inteligentes das

potencialidades dos microrganismos em degradar
e/ou inativar compostos poluentes, reduzindo o
grau de contaminação ou mesmo
descontaminando ambientes degradados (IDRIS
et al, 2007).

 O processo de remoção de cor requer uma
capacidade enzimática não específica, encontrada
em uma grande variedade de microrganismos
como bactérias aeróbias e anaeróbias e fungos.
Diante disto, o uso de culturas mistas de bactérias
pode ser uma alternativa viável já que a mesma é
composta de diversos microrganismos com alta
atividade (CERVANTES et al, 2006).
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BactériasBactérias
 Bactérias: As bactérias são microorganismos

procarióticos, cujas células são confinadas por
uma parede semi-rígida de cerca de 100 nm. A
membrana citoplasmática, constituída de uma
dupla camada lipídica na qual estão inseridas
diversas proteínas, controla a passagem ou o
transporte de nutrientes e de produtos do
metabolismo para o interior e o exterior da célula.
O citoplasma é uma solução que contem as
moléculas essenciais para o metabolismo celular.
A água é o mais abundante componente das
células, correspondendo a cerca de 75% da massa
bacteriana.
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AnaerobioseAnaerobiose
 A aplicabilidade da digestão anaeróbia ficou por algum

tempo restrita à degradação de compostos mais simples
como açúcares, carboidratos e ácidos graxos voláteis, não
sendo tratados por este processo efluentes que continham
gorduras (lipídeos), devido principalmente a problemas de
arraste de biomassa (massa de microorganismos) e as
substâncias intermediárias formadas durante a hidrólise, que
podem ser tóxicas aos microorganismos (Salomon, 2007).
Este mesmo fenômeno foi observado por Alonso et al.
(1995) ao estudar a aplicabilidade da digestão anaeróbia para
efluentes com celulose, verificando uma baixa
biodegradabilidade, devido ao acúmulo de substâncias
inibidoras do metabolismo anaeróbio, como lignina e
compostos fenólicos provenientes da etapa de hidrólise
(Rinzema et al., 1993).
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Matéria OrgânicaMatéria Orgânica
 A presença de matéria orgânica

prontamente metabolizável,
proporcionada pela etapa de pré-hidrólise,
diminui o acúmulo de gordura nos flocos
de lodo, visto que a etapa limitante da
degradação dos lipídios pelos
microrganismos é a sua hidrólise
(MENDES; PEREIRA; CASTRO, 2006).

 A presença de matéria orgânica
prontamente metabolizável,
proporcionada pela etapa de pré-hidrólise,
diminui o acúmulo de gordura nos flocos
de lodo, visto que a etapa limitante da
degradação dos lipídios pelos
microrganismos é a sua hidrólise
(MENDES; PEREIRA; CASTRO, 2006).



As instalações de tratamento de esgotos sanitários podem
gerar odores em função dos processos adotados e das condições
operacionais empregadas. Por consequência, estas instalações
tornam– se indesejáveis às suas vizinhanças, justificando a
implementação da gestão das emissões odorantes, seja na adoção
de medidas de prevenção na sua produção, ou na ação de tratamento
dos gases.

Os maus odores são provenientes de uma mistura complexa de
moléculas com enxofre (H2S e mercaptanas), nitrogenadas (NH3 e
aminas), fenóis, aldeídos, álcoois, ácidos orgânicos etc. Nas estações
de tratamento de efluentes líquidos estes compostos estão presentes
em diversos níveis operacionais. Na tabela abaixo os principais
pontos de emissão e os níveis de concentração dos odores em uma
estação de tratamento de esgotos sanitários.

TratamentoTratamento
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Emissões de odores nas estações deEmissões de odores nas estações de
tratamento de esgotos sanitáriostratamento de esgotos sanitários

Pontos na ETE Concentrações médias (mg/m3)H2S NH3
Estação elevatória 4,80 0,25
Unidades de pré-tratamento 3,50 0,50
Decantador 0,50 0,07
Sistema de lodos ativados 0,40 0,07
Espessador  de lodo 9,80     0,80
Sistema de desidratação de lodo 6,50 0,85
Sistema de disposição final de lodo 0,40 7,00
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Pontos na ETE Concentrações médias (mg/m3)H2S NH3
Estação elevatória 4,80 0,25
Unidades de pré-tratamento 3,50 0,50
Decantador 0,50 0,07
Sistema de lodos ativados 0,40 0,07
Espessador  de lodo 9,80     0,80
Sistema de desidratação de lodo 6,50 0,85
Sistema de disposição final de lodo 0,40 7,00

Fonte: BONNIN et al. (1993)



Bactérias Redutoras de SulfatoBactérias Redutoras de Sulfato
(BRS)(BRS)

Este caso a seguir, um grupo de bactérias
denominada sulforredutoras reduzem os
compostos com enxofre (sulfato, sulfito e outros
compostos sulforados) à sulfeto, formando o gás
sulfídrico, H2S. De acordo com a figura 6 observa-
se que as bactérias sulforredutoras competem pelos
substratos disponíveis com as bactérias responsáveis
pelas etapas da figura 4, quais sejam a acidogênese,
a acetogênese e a metanogênese (CHERNICHARO,
1997, p. 28).
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Valores de TRH, temperatura e eficiência deValores de TRH, temperatura e eficiência de
remoção da DBO5 no tratamento de esgotoremoção da DBO5 no tratamento de esgoto
sanitário.sanitário.

REFERÊNCIA TRH (dia) TEMPERATURA (ºC) REMOÇÃO DE DBO

(%)

(Mara, 1979) 5 maior que 20 70

(Arceivala, 1981) 2,5 a 3 20 a 25 40 a 60

(Silva, 1979) 0,8 a 5 25 a 27 70 a 80

(Mendonça, 1990) 0,12 a 9,4 22 20 a 55

(CETESB, 1989) 5

4 a 5

2 a 3

1 a 2

1 a 2

10

10 a 15

15 a 20

20 a 25

25 a 30

0 a 10

30 a 40

40 a 50

40 a 60

60 a 80

(CETESB, 1989) 1,5 a 2,1 23,3 a 25,2 31 a 68



RepresentaçãoRepresentação
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Fonte: adaptado de CHERNICHARO, 1997,P.29.



Possíveis ProblemasPossíveis Problemas
A sulfetogênese pode acarretar sérios problemas no tratamento de certos

efluentes pois o H2S é um composto inibidor da metanogênese, podendo diminuir

a atividade das bactérias responsáveis por esta etapa. Estudos mostram que

as bactérias redutoras de sulfato apresentam mais afinidade com o acetato

(Ks = 9,5 mg/l) do que as metanogênicas (Ks = 32,8 mg/l). Isto significa que as

bactérias redutoras de sulfato podem competir com as metanogênicas sob

baixas concentrações de acetato (BITTON, 1999, p. 290). Outros problemas

observados na sulfetogênese são o mau cheiro e a elevada demanda bioquímica

de oxigênio no efluente (LETTINGA 1 , apud CHERNICHARO, 1997, p. 44 e

VISSER 2 , apud CHERNICHARO, 1997, p. 44).
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ProdutoProduto
 Os microorganismos presentes no composto a ser

utilizado possuem em sua composição
microorganismos naturais, atuam na primeira
etapa de decomposição (HIDRÓLISE), foram
testados e selecionados por possuírem excelentes
produções de enzimas hidrolíticas (proteases,
lípases, amilases entre outras), atuando de
maneira a catalisar a quebra da cadeia carbônica
de polímeros complexos como lipídeos, proteínas,
carboidratos, amidos entre outros, através de altas
taxas de reprodução, através de competição por
substrato promovem a inibição e exclusão de
microorganismos indesejáveis ou com potenciais
de patogenicidades.
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MineralizaçãoMineralização
O processo de mineralização da matéria

orgânica é catalisado por diferentes enzimas,
produzidas na sua maioria pelos
microrganismos do solo (AOKI et al., 1995).

Dosagem são determinadas para cada
sistema e suas paticularidades dependem de
variáveis como tempo de retenção, pH, vazão
e carga orgânica a ser tratada, para cada
parâmetro a ser tratado o órgão regulador
indica o Bioaumentador correto.
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Indicação de uso junto aoIndicação de uso junto ao
IBAMAIBAMA
 Produto biorremediador para uso em estações de tratamento de

efluentes industriais e estações de tratamento de esgoto sanitário,

saturados e ineficientes e redução de odores fétidos, atuando na

biodegradação de proteínas, lipídeos (óleos e graxas), celulose e

amido provenientes de indústrias que gerem essa composição

(como indústrias de produção/processamento de alimentos,

agroindústrias), indústrias têxteis, indústrias de celulose e efluentes

de esgoto sanitário.



 Produto biorremediador para uso em estações de tratamento de

efluentes industriais e estações de tratamento de esgoto sanitário,

saturados e ineficientes e redução de odores fétidos, atuando na

biodegradação de proteínas, lipídeos (óleos e graxas), celulose e

amido provenientes de indústrias que gerem essa composição

(como indústrias de produção/processamento de alimentos,

agroindústrias), indústrias têxteis, indústrias de celulose e efluentes

de esgoto sanitário.





ComposiçãoComposição
Bioaumentação por exclusivamente Bacillus

Bacillus produzem enzimas hidrolíticas extracelulares que
clivam polissacarídeos, ácidos nucléicos e lipídeos, utilizando-os
como fonte de carbono e doadores de elétrons (Ron & Rosenberg,
2002; Davis et al., 1999; Martinko et al., 1997, Parkinson, 1985).

A Composição do produto remediador a base de bacillus
subtilis, bacillus licheniformis, bacillus polymyxa, bacillus
megateruim, bacillus pastaurii, bacillus amilolyquefaciens. Com
concentração de 60 milhões/ml de bactérias hidrolíticas

 Ex. Bacillus Subtillis

Um complexo enzimático contendo hidrolases, como proteases,
amilases, celulases e lípases, produzidas por Bacillus subtilis, foi
testado em efluentes ricos em lipídeos por Cail et al.95. O pré-
tratamento enzimático aumentou a remoção de DQO de 59% no
controle para 78% no reator anaeróbio e reduziu os teores de lipídeos
e sólidos de 47 para 70% e de 34 para 70%, respectivamente.
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AtuaçãoAtuação
 As espécies utilizadas obrigatoriamente ser classificados como

GRAS, ou seja, de grau alimentício, possuem testes de ausência de
toxidades, não poderiam ser geneticamente modificados, não
apresentam problemas ao serem ingeridos pelos animais e podem ser
aplicados na presença dos animais, sugeridos como alternativa
natural, tendo necessariamente como subproduto de sua atividade
metabólica água, sais minerais e gases.

 Estes microrganismos atuam de duas maneiras em relação a esta
redução de enterobactérias do grupo Coliformes totais e fecais
(Escherichia Coli, Salnonellas spp.,Enterococos sp., Clostridium sp.
Bactérias Redutoras de Sulfato, entre outros).

1.1) Competição; competindo por substrato (alimento)
há redução das colônias.
1.2) Exclusão; excluindo algumas colônias de
enterobactérias devido em seu metabolismo produzir alguns
antibióticos que atuam diretamente na membrana destes
microorganismos.
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Reduções de Enterobactérias (bactérias redutorasReduções de Enterobactérias (bactérias redutoras
de sulfato)de sulfato)
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Inibição do crescimento de com eInibição do crescimento de com e
sem remediadores registradossem remediadores registrados
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GordurasGorduras

As gorduras, óleos e graxas pertencem a um grupo de

compostos denominados lipídios. Os agentes biológicos são capazes
de completar, sozinhos, o ciclo de digestão da matéria orgânica
através de enzimas específicas lipolíticas, quebrando as cadeias de
carbono e tornando ideal a transformação dos lipídios em CO2, H2O
e energia. A digestão de lipídios por bactérias segue um bem
conhecido caminho bioquímico.

Os agentes biológicos podem ainda degradar os ácidos graxos
e o glicerol, convertendo- os em CO2, H2O e energia, através de um
processo conhecido como beta-oxidação. Algumas das cepas naturais
selecionadas para atuar na bioaumentação, atuam com eficiência
muito maior quando na utilização de lipídios como fonte de alimento.
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A camada superficial manteve a coloração e a consistência e a presença de bolhas
em sua superfície indicam acentuação da fase metanogênica; também foi observada
a redução da espessura camada superior. A grade produção de lípases dos
microorganismos escolhidos é fundamental, no registro do produto junto ao órgão
normalmente constam as indicação de redução de lodo ou sobrenadantes.



Lagoas Facultativas esgotoLagoas Facultativas esgoto
antes e depois aplicaçãoantes e depois aplicação


