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Construção de protótipo de reator com sistema rotacional para isolar 
microrganismo formador de biofilme com potencial para biorremediação de 

águas contaminadas por metais pesados 
1.RESUMO 

O sistema estuarino da região da Baixada Santista se destaca como um dos mais 

importantes exemplos brasileiros de degradação ambiental causada principalmente 

pela considerável quantidade de metais pesados gerados pelo polo industrial de 

Cubatão como também pela receptividade de esgotos domésticos clandestinos. 

Para tanto, este trabalho visa uma alternativa para tratamento de águas 

contaminadas por metais pesados utilizando o processo de biorremediação a partir 

de microrganismos resistentes a íons metálicos isolados de amostras desta região 

contaminada, com potencial para formação de biofilme em sistema aeróbio a partir 

de um reator de vidro com matriz rotacional. Este projeto foi divido em duas etapas: 

a primeira já concluída, foi a construção de um protótipo de escala laboratorial 

baseado em um tanque de vidro com eixo central e/ou superfície rotacional com 

velocidade constante de 3 rpm. Na segunda, será realizada uma análise macro e 

microscópica da estrutura do biofilme e/ou crescimento microbiológico formado na 

superfície do reator contendo meio de cultivo acrescido com metais pesados e 

controle de temperatura, tempo e pH, seguido de análise dos níveis de resistência 

destes microrganismos isolados frente a concentrações crescentes dos vários íons 

metálicos que se destacam como contaminantes da região em estudo.  

2.INTRODUÇÃO  

O sistema estuarino da região da Baixada Santista do estado de São Paulo é uma 

ampla rede de canais estuarinos e extensos manguezais, esta região sofre com a 

poluição das indústrias de base (siderúrgica, petroquímica e de fertilizante) além do 

fato do adensamento urbano e atividades portuárias tendo uma quantidade de 

poluentes presentes na água e sedimentos bastante expressivos e heterogêneos 

(PARREIRA, 2012). De acordo com o relatório realizado pela CETESB (Companhia 

de Tecnologia de Saneamento Ambiental) em agosto de 2001, uma das 

problemáticas da região é a contaminação por metais pesados os quais geram 

efeitos tóxicos à diversidade microbiológica, aos organismos aquáticos e 

consequentemente ao homem (ROANE & PEPPER, 2000). A frequência destes íons 

seleciona microrganismos autóctones resistentes ou causa o desenvolvimento de 

mecanismos de resistência. A comunidade científica tem papel importantíssimo 

nesse contexto, desenvolvendo e viabilizando alternativas para minimizar os 



impactos ao meio ambiente, como por exemplo o uso da biorremediação utilizando 

tais microrganismos naturalmente resistentes a íons metálicos. A biorremediação, 

comparada aos processos convencionais físico-químicos, é uma alternativa 

ecologicamente mais adequada, eficaz, barata e de alta aceitação pública (CHEN & 

WANG, 2008). 

3.OBJETIVOS 

Construção de um protótipo operacionalmente simples baseado em um reator de 

vidro com eixo central e/ou superfície rotacional visando à produção de biofilmes a 

partir de microrganismos resistentes a íons metálicos isolados de amostras de 

ambientes com histórico de contaminação por metais pesados da região da Baixada 

Santista. Com objetivo futuro de sua aplicabilidade como alternativa biológica viável 

no processo de biorremediação de águas contaminadas por metais pesados.  

4.METODOLOGIA 

O reator de vidro será preenchido com 50% de seu volume com meio de cultivo 

completo, BHI (brain heart infusion), seguido de adição de amostra (água/sedimento) 

e íons metálicos em estudo. Será utilizada uma tampa para manter o ambiente 

estéril. Após a formação do biofilme e isolamento do respectivo organismo, será 

utilizado outro meio de cultivo (mínimo) com baixo fosfato com o propósito de não 

interferir na análise de resistência destes organismos frente aos íons metálico. 

5.DESENVOLVIMENTO 

A primeira etapa consistiu na construção do protótipo de reator com eixo central em 

aço galvanizado de 5/16’’ (polegadas) com tubos de cobre cortados em medidas que 

asseguram as posições das polias, estas em teflon calculadas para determinar os 

números de voltas/tempo precisos de 3 rpm e o  motor de uso industrial de 220 

V/60 W com engrenagem redutora de velocidade. Todo este sistema foi instalado 

em um tanque de vidro de 30x24x45 cm com volume total de 32,4 L. A superfície 

rotativa anexada ao eixo central, estrutura na qual será formado o biofilme, é em 

tubo de material PVC. Pois, de acordo com Costa e colaboradores (2001) o PVC 

apresenta melhores resultados comparado ao poliestireno. Esta superfície, em 

movimento rotacional, com velocidade de 3 rpm irá facilitar aderência da biomassa e 

consequentemente permitirá que o meio acrescido de amostra e metal entre em 

contato com a superfície de forma constante e homogênea propiciando uma 

eficiente proliferação microbiológica (DANKERT et al., 1986).  

 



6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Como mostram as fotos da figura 1, a primeira etapa do projeto, o protótipo está 

construído, funcionalmente operante e com o sistema rotacional confirmadamente 

na velocidade desejada de 3 rpm.  

                               

Figura 1: Foto do protótipo: A) Sistema rotacional com eixo central e/ou superfície de tubo plástico 
PVC; B) Tanque de vidro (reator) para crescimento microbiológico em meio de cultivo.                                           
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