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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. 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, foi a construção de um protótipo em escala laboratorial baseado em um 

tanque de vidro com eixo central e/ou superfície rotacional com velocidade constante 

de 3 rpm. Na segunda etapa, com o protótipo já em funcionamento, contendo meio 

de cultivo acrescido de metais pesados, que se destacam como contaminantes da 

região em estudo, foi feita uma coleta do biofilme formado na superfície PVC do 

reator, seguida do isolamento microbiológico e uma primeira análise morfológica 

mostrando se tratar de um bacilo Gram negativo. Em trabalhos futuros serão 

realizados testes aumentando as concentrações metálicas seguido da identificação 

molecular deste microrganismo bem como sua avaliação biorremediadora. 

2. INTRODUÇÃO  

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

ampla rede de canais e extensos manguezais, aos quais possuem quantidades de 

poluentes bastante expressivos e heterogêneos devido ao polo industrial 

(siderúrgica, petroquímica e de fertilizante); adensamento urbano; e, atividades 

portuárias (PARREIRA, 2012). De acordo com a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB) 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 no meio ambiente leva a 

geração de microrganismos autóctones resistentes. 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 

Com a construção de um protótipo operacionalmente simples baseado em um reator 

de vidro com eixo central e/ou superfície rotacional, este trabalho têm por objetivo o 

isolamento de microrganismos, a partir de amostras ambientais da região em 

estudo, resistentes a íons metálicos com potencial para formar biofilme.  

4. METODOLOGIA 

O protótipo será abastecido aproximadamente com 50% de seu volume total 

utilizando o meio de cultivo Caldo Nutriente acrescido com os íons metálicos: Hg2+, 

Ni2+, Cu2+ e Zn2+ e amostras ambientais (água, sedimento e solo) da região em 

estudo. O reator será mantido em um sistema fechado utilizando-se uma tampa 

específica, durante todo o período de seu funcionamento. Após a formação do 

biofilme, este será analisado microbiológicamente, visando o isolamento do 

organismo com as características desejadas, atingindo assim o objetivo inicial do 

trabalho. Para tanto, inicialmente será realizada a técnica clássica da microbiologia, 

a coloração de Gram técnica para a determinação da taxonomia e identificação do 

organismo isolado. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente foi construído um protótipo utilizando: um tanque de vidro com volume 

total de 32,4 L, com suportes de acrílico e superfície rotativa em tubo PVC 

tracionada por um eixo central conectada ao motor, através de engrenagens, 

calculadas para funcionar exatamente na velocidade de 3 rpm, a qual permitirá que 

o meio de cultivo inoculado entre em contato com a superfície de forma constante e 

homogênea propiciando a formação do biofilme (COSTA et al, 2001). Em seguida, 

foram coletadas amostras de água, sedimento e solo no Rio Cubatão (-23.934700S, 

-46.399582W e -23.879954S, -46.421845W), localizado no município de Cubatão 

(SP). Estas amostras foram adicionadas ao meio de cultivo caldo nutriente 

suplementado com Hg2+ (1000 µM) e Ni2+, Cu2+ e Zn2+ (100 µM).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com o protótipo em funcionamento por um período de 14 dias, foram realizadas 

duas análises microscópicas em triplicata do biofilme formado na parede da 

superfície PVC  como mostra a figura 1-A. Uma alíquota deste biofilme foi coletada, 

transcorridos os primeiros 7 dias de funcionamento, esta foi inoculada em meio ágar 



Müeller-Hinton (MH) por 24 horas a temperatura de 37°C. Posteriormente, foram 

confeccionadas lâminas coradas pelo método de Gram, o qual foi observada a 

presença de bacilos Gram negativo (Figura 1-B). Após os outros 7 dias restantes foi 

repetida a análise microscópica obtendo-se o mesmo resultado. Portanto, o objetivo 

inicial do trabalho foi alcançado, os resultados demonstraram a eficiência, 

praticidade e funcionalidade do protótipo construído, uma vez que foi possível isolar 

um microrganismo resistente à metais e produtor de biofilme. Em uma etapa futura 

serão realizados: novos testes aumentando as concentrações do Hg2+, Ni2+, Cu2+ e 

Zn2+ a identificação molecular deste microrganismo bem como sua avaliação 

biorremediadora. 

 

Figura 1: A) Protótipo com formação de biofilme; B) Bacilos Gram Negativos presente em lâmina 

coradas por Gram confeccionada com a amostra microbiológica coletada do biofilme formado. 
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