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RESUMO
BRUCHA, G. (2007). Influência dos nutrientes nitrogênio e fósforo na degradação anaeróbia do
pentaclorofenol e na diversidade microbiana natural dos sedimentos do Estuário de Santos-São
Vicente, Estado de São Paulo. Tese (doutorado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de
São Paulo, São Carlos.
A pesquisa que ora se apresenta visou estabelecer as condições nutricionais adequadas para o
uso do sedimento do estuário de Santos – São Vicente do Estado de São Paulo, como inóculo no
Reator Anaeróbio Horizontal de Leito Fixo (RAHLF) no processo de degradação anaeróbia do
pentaclorofenol (PCP) em busca da aplicação da tecnologia em escala real, assim como identificar
grupos microbianos envolvidos no processo. Para tanto, sedimento do estuário de Santos-SãoVicente,
com características metanogênicas foi utilizado. Os microrganismos provenientes do sedimento
estuarino foram enriquecidos sob condições metanogênicas e halofílicas, visando a utilização do
sedimento como inoculo nos ensaios nutricionais e na operação dos reatores do tipo RAHLF. O meio
de cultivo salino Biota, suplementado com glicose e formiato, foi utilizado para o desenvolvimento da
comunidade microbiana metanogênica halofílica.
Testes de degradação do PCP foram realizados previamente sob diferentes concentrações de
nitrogênio e fósforo, com vistas a uma melhor compreensão da relação N:P adequada para o processo
anaeróbio. Os resultados provenientes do acompanhamento da diversidade microbiana do Domínio
Bacteria nas diferentes relações testadas indicaram a seleção de distintas comunidades microbianas,
resultando em diferentes velocidades de degradação do PCP. A relação N:P de 10:1 foi a que
apresentou melhores resultados, pois além da rápida degradação do PCP quando comparada com as
outras relações, apresentou a maior diversidade de microrganismos.
Posteriormente, o sistema RAHLF foi operado com vazão média afluente de
aproximadamente 44 ml/hora, com meio mineral salino Biota (DQO:N:P de 1000:130:45) para R1 e
com a alteração para relação DQO:N:P de 1000:10:1 para R2. Duas diferentes estratégias foram
adotadas para partida dos reatores. Para R1, optou-se por acrescentar PCP na concentração inicial de
10,0 mg.L-1, durante 110 dias causando desestabilização da metanogênese e acúmulo de PCP,
requerendo intervenção para recuperação do reator pelo período de 90 dias. Na partida do RAHLF 2,
optou-se pelo aumento gradual de concentração do PCP de 0,5 mg.L-1 a 12,0 mg.L-1 durante 52 dias.
Após estabelecimento da metanogêsenese, R1 foi alimentado durante de 270 dias com 5,0 mg PCP.
L-1, durante 41 dias com 8,0 mg.L-1 e 59 dias com 12 mg.L-1. O balanço de massa no reator
RAHLF 1 demonstrou que 0,52% do PCP adicionado saiu no efluente e que não ocorreu adsorção no
sistema. 22,34 mg de 2,4,6 TCP, intermediário da degradação do PCP, ficaram adsorvidos na
biopartícula. Os resultados das análises de diversidade microbiana apontaram para mudança da
comunidade microbiana do Domínio Bacteria ao longo do período operacional e morfologias de
bacilos fluorescentes semelhantes a Methanobacterium sp estiveram presentes no reator.
No RAHLF 2, a degradação do PCP foi de 100%, até a concentração de 10,0 mg.L-1. No final
da fase com 12,0 mgPCP.L-1, a concentração no efluente foi de 1,4 mgPCP.L-1, com eficiência média
de remoção de 93,2 + 5,5 %. 2,4,6 TCP foi o intermediário principal no efluente do reator. 4,06 % do
PCP adicionado ao sistema foram encontradas no efluente e 15,94% ficaram adsorvidas nas
biopartículas do reator. Portanto, considera-se que 80% do PCP adicionado sofreu degradação
anaeróbia microbiana. A presença dos microrganismos Methanocalcullus e Methanosaeta na fase
final de operação do RAHLF 2 e determinadas no sedimento coletado foi considerada fundamental
para manter estabilidade do reator. Essa descoberta contribui com informações sobre a real diversidade
microbiana de ecossistemas tropicais, sobretudo em habitats anaeróbios, bem como sobre as condições
nutricionais e os procedimentos necessários para confiná-la em reatores e usá-la em processos de
biorremediação.

Palavras-chaves: desalogenação redutiva do PCP, reator anaeróbio horizontal de leito fixo,
teoria dos Recursos Limitantes, biorremediação anaeróbia, Estuário de Santos-São-Vicente,
arquéias metanogênicas halofílicas.
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ABSTRACT
BRUCHA, G. (2007). Influence of nitrogen and phosphorus nutrients on the anaerobic degradation
of pentachlorophenol and on the natural microbial diversity of sediments from the Santos-São Vicente
Estuary, state of São Paulo, Brazil. Doctoral thesis. São Carlos School of Engineering, University of
São Paulo – USP, São Carlos, SP, Brazil
The research presented here aimed to determine the optimal nutritional conditions for the use
of sediment from the Santos-São Vicente estuary in the state of São Paulo, Brazil, as an inoculum for a
horizontal-flow anaerobic immobilized biomass reactor (HAIB) applied to the anaerobic degradation
of pentachlorophenol (PCP), seeking to apply the technology on the real scale and to identify the
microbial groups involved in the process. To this end, sediment with methanogenic characteristics
from the Santos-São Vicente estuary was used. The microorganisms from the estuarine sediment were
enriched under methanogenic and halophilic conditions, aiming to use the sediment as an inoculum in
nutritional assays and in the operation of HAIB reactors. Biota saline culture medium supplemented
with glucose and formiate was used to develop the halophilic methanogenic microbial community.
PCP degradation tests were carried out previously under different concentrations of nitrogen
and phosphorus in order to gain a better understanding of the optimal N:P ratio for the anaerobic
process. The findings on the microbial diversity of the Domain Bacteria at the various ratios tested
here indicated the selection of distinct microbial communities, resulting in different PCP degradation
velocities. The N:P ratio utilized was 10:1 since it presented the best results not only in terms of faster
PCP degradation than the other ratios but also the highest diversity of microorganisms.
The HAIB reactor was then operated with a mean inflow of approximately 44 ml/hour, using
the Biota saline mineral medium with a COD:N:P ratio of 1000:130:45 in R1 (reactor 1) and a
COD:N:P ratio of 1000:10:1 in R2. Two distinct strategies were adopted to start up the reactors. In R1,
PCP was added at an initial concentration of 10.0 mg.L-1 for 100 days, causing destabilization of the
methanogenesis and accumulation of PCP, requiring a 90-day intervention for the reactor’s recovery.
To start up R2, the PCP concentration was increased gradually from 0.5 mg.L-1 to 12.0 mg.L-1 for 52
days. After methanogenesis was established, R1 was fed for 270 days with 5.0 mg of PCP.L-1,
followed by 41 days with 8.0 mg.L-1 and 59 days with 12 mg.L-1. The mass balance in R1 indicated
that 0.52% of the added PCP exited through the reactor’s outflow and that adsorption of the system did
not occur. 22.34 mg of 2,4,6 TCP, an intermediary of PCP degradation, was adsorbed in the
bioparticles. The results of the analysis of microbial diversity indicated a change in the microbial
community of the Domain Bacteria along the operational period, with fluorescent bacilli
morphologies resembling Methanobacterium sp present in the reactor.
PCP degradation in R2 was 100% up to a concentration of 10.0 mg.L-1. At the end of the
phase with 12.0 mgPCP.L-1, the effluent concentration was 1.4 mgPCP.L-1, with a mean removal
efficiency of 93.2 + 5,5 %. 2,4,6 TCP was the main intermediary in the reactor’s effluent. 4.06% of
the PCP added to the system was found in the effluent and 15.94% was adsorbed in the bioparticles of
the reactor. Therefore, it was concluded that 80% of the added PCP underwent microbial anaerobic
degradation. The presence of Methanocalcullus and Methanosaeta microorganisms in the final
operating phase of R2, which was determined in the collected sediment, was considered fundamental
for maintaining the reactor’s stability. This discovery contributes to the body of information about the
real microbial diversity of tropical ecosystems, above all in anaerobic habitats, and about the
nutritional conditions and procedures involved in confining these microorganisms in reactors and
using them in bioremediation processes.
Keywords: reductive dehalogenation of PCP, horizontal-flow anaerobic immobilized biomass reactor,
Resource Ratio Theory, anaerobic bioremediation, Santos-São Vicente Estuary, halophilic
methanogenic archaea.
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