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RESUMO 

CUBA, R.M.F. Utilização do metano como doador de elétrons para remoção 
de nitrogênio via nitrificação e desnitrificação em reator operado em 
bateladas seqüenciais. 2008. 136 f. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia 
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008. 
 
A remoção de nitrogênio via processos biológicos de nitrificação e desnitrificação foi 
estudada utilizando-se um reator operado em bateladas seqüenciais submetido a períodos 
aeróbios e anóxicos. Metano foi adicionado como doador de elétrons na etapa desnitrificante 
nos períodos anóxicos. Foram testadas diferentes condições operacionais e nutricionais com o 
objetivo de se alcançar a melhor eficiência de remoção de nitrogênio. Quando o reator operou 
com elevadas concentrações de biomassa em suspensão (6 g L-1), a oxidação completa do 
nitrogênio amoniacal foi alcançada sob períodos aeróbios de 6 e 3 horas e anóxicos de 16,5 e 
4 horas adotados nas etapas 1 e 2, respectivamente. Porém, a desnitrificação foi 
principalmente associada com o uso de subprodutos metabólicos no lugar do metano. De 
forma a diminuir o consumo de material endógeno, a biomassa foi imobilizada em material 
suporte (espuma de poliuretano) e os períodos aeróbios e anóxicos foram diminuídos para 3 
horas cada (etapa 3) e posteriormente, 0,5 h e 1,5 h (etapa 4). Nesta última etapa, as maiores 
eficiências de remoção de nitrogênio, (~35 %) foram verificadas somente nos primeiros dias  
de operação. O processo de desnitrificação utilizando metano como doador de elétrons 
também foi estudado sob condições anóxicas tendo nitrato e, posteriormente, nitrito como 
fontes de nitrogênio oxidadas. Nesses experimentos, as eficiências de remoção de nitrogênio 
foram de 75 % e 90 %, porém foram obtidos baixos valores de constantes cinéticas aparentes 
de primeira ordem, kNO3

’ =0,007h-1 e kNO2’ = 0,0278h-1, respectivamente, para ambos os 
aceptores de elétrons. Os resultados obtidos a partir de ensaios de número mais provável 
(NMP) para a quantificação dos organismos metanotróficos resultaram em 5,1x103 (etapa 3, 
biomassa em suspensão) e 3,5x107 NMP g-1sólidos totais voláteis (etapa 4, biomassa aderida).  
Portanto, a presença de meio suporte para a adesão de biomassa aliado aos ciclos de aeração 
mais freqüentes favoreceram o crescimento dessas bactérias. Sulfato e cloreto, nas 
concentrações de, aproximadamente, 100 mg.L-1, afetaram a eficiência de remoção de 
nitrogênio quando associado ao processo metanotrófico. Os resultados das análises de 
biologia molecular revelaram a presença de organismos metanotróficos semelhantes a  
Methylomonas sp. tanto em amostras de biomassa retiradas do reator quando este operou sob 
condições desnitrificantes na presença de oxigênio, como também, naquelas retiradas quando 
o reator operou em condições anóxicas. 
 
 
Palavras-chave: Desnitrificação, Methylomonas sp., Metano, Oxidação anóxica do metano,  
Nitrato.  



ABSTRACT  

CUBA, R.M.F. Nitrogen removal by biological nitrification and 
denitrification using methane as electron donor in a sequencing batch 
aerobic/anoxic reactor.2008. 136 f. Thesis (Doctorate) - Escola de Engenharia 
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008. 
 
Nitrogen removal via biological nitrification and denitrification was studied in a sequencing 
batch reactor submitted to aerate and anoxic periods. Methane was added as electron donor 
for denitrification in the anoxic periods. Different operational and nutritional conditions 
referred to as stages in this text were tested aiming to achieve the best nitrogen removal 
efficiency. When the reactor operated with high suspended biomass concentration (6 g.L-1), 
complete ammonia nitrogen oxidation was obtained in 6 to 3 hours aerobic periods and 16.5 
to 4 hours anoxic periods defined for stage 1.and stage 2, respectively. However, 
denitrification was mainly associated with the use of endogenous metabolic byproducts 
instead of methane. In order to diminish endogenous material uptake, the biomass was 
immobilized in support material (polyurethane foam) and aerobic and anaerobic periods were 
reduced to 3 hours each (stage 3), followed by another reduction to 0.5 and 1.5 hours, 
respectively (stage 4). The highest nitrogen removal efficiencies (~35 %) were identified in 
this last stage, but only during the initial days of operation. The denitrification process using 
methane as electron donor was also studied under anoxic conditions, separately from 
nitrification by adding nitrate and nitrite as the oxidized nitrogen sources. In these 
experiments, nitrogen removal efficiencies were of 75 % and 90 %, but very low first order 
kinetic constants kNO3’ =0,007h-1 e kNO2’ = 0,0278h-1, respectively, were obtained with both 
the electron acceptors. The most provable number (MPN) tests carried out for methanotrophic 
bacteria quantification resulted in 5,1x103 MPN.gVSS-1 (stage 3 - suspended biomass) and 
3,5x107 MPN.gVSS-1 (stage 4 - attached biomass). Therefore, the presence of a support media 
for biomass adhesion as well as more frequent aeration cycles enhanced the growth of such 
bacteria. Sulfate and chloride at concentrations of 100 mgL-1, approximately, affected the 
nitrogen removal efficiency associated to methanotrofic process. The presence of 
methanotrops identified by molecular biology tests as Methylomonas sp was observed in 
samples taken from reactor in presence of oxygen and under anoxic operational conditions. 
 
Key words: Denitrification, Methylomonas sp, anoxic oxidation of methane, nitrate. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A minimização dos custos envolvidos no tratamento de águas residuárias, tanto 

domésticas como industriais, deve ser promovida sem o prejuízo da qualidade final do 

efluente a ser lançado no corpo receptor. 

Para tal, tecnologias que visam o baixo custo no tratamento devem estar bem 

fundamentadas no que concerne ao conhecimento dos processos físicos, químicos e 

microbiológicos envolvidos e baseados em resultados de pesquisas em diferentes escalas. 

Neste contexto, os processos biológicos para remoção de compostos nitrogenados, 

apesar de proporcionarem resultados técnicos satisfatórios, ainda apresentam limitações com 

relação aos custos envolvidos para a realidade econômica de muitas cidades e indústrias, 

principalmente em países em desenvolvimento. 

 O tratamento biológico ocorre comumente em duas etapas principais - nitrificação 

seguida pela desnitrificação, que resultam na formação de nitrogênio gasoso como produto 

final, que é eliminado na atmosfera.  

O processo global requer a disponibilidade no meio de alcalinidade e oxigênio, para a 

etapa de nitrificação, bem como de doador de elétrons (em geral, matéria orgânica) para a 

desnitrificação, representando aumento significativo nos custos do tratamento.   

No entanto, segundo Münch et al. (1996), Pochana e Keller (1999) e Yoo et al. (1999), 

quando os processos de nitrificação e desnitrificação são executados no mesmo reator, as 

vantagens econômicas aumentam devido à diminuição do número ou do tamanho dos 

reatores. Por outro lado, se for possível controlar o processo de maneira a se obter a 

nitrificação somente até a produção de nitrito, para sua posterior desnitrificação, a economia 

com oxigênio e fonte de carbono pode chegar a 25 % e 40 %, respectivamente. 
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Adicionalmente, a minimização de custos relacionados com a suplementação de fonte 

de carbono necessária durante o processo de desnitrificação poderia ser conseguida através da 

utilização de subprodutos gerados em etapas anteriores à remoção de nutrientes, como é o 

caso do gás metano.  

Estudos mais aprofundados sobre esta fonte de carbono podem auxiliar no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de unidades de tratamento terciário com grande potencial 

de sustentabilidade, já que o metano é o principal constituinte do biogás gerado no processo 

anaeróbio.  

Destaque-se que a viabilidade técnica e econômica da adoção de reatores anaeróbios 

como primeira unidade de tratamento para a remoção de matéria orgânica de águas residuárias 

em geral, incluindo-se os esgotos sanitários, principalmente em países em desenvolvimento de 

regiões de clima tropical ou subtropical, tem sido amplamente demonstrada.   

Além disso, o aproveitamento do metano, ao invés de sua queima, viria ao encontro 

das metas do desenvolvimento sustentável que visam, entre outros fatores, a minimização de 

resíduos a serem tratados por meio do seu aproveitamento dentro do próprio processo de 

produção. 

De acordo com a literatura, a remoção de nitrogênio associada à oxidação aeróbia do 

metano é possível devido à associação sintrófica entre organismos desnitrificantes e 

metanotróficos.  

Desta forma, acredita-se que é possível obter a remoção de nitrogênio em reatores 

biológicos operados em bateladas seqüenciais, sob regime de aeração intermitente, 

promovendo-se a nitrificação autotrófica nas etapas aeradas e, posteriormente, a 

desnitrificação heterotrófica associada ao metabolismo metanotrófico nas etapas não 

aeradas.    
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No entanto, devido ao fato de a maioria dos experimentos terem sido executados em 

recipientes com pequena capacidade volumétrica, assim como, sob condições nutricionais 

específicas, de maneira a favorecer o enriquecimento de culturas metanotróficas, poucos são 

os resultados relatados a partir de pesquisas realizadas em reatores biológicos operados em 

bateladas seqüenciais.  

Há algum tempo, o Laboratório de Processos Biológicos da Escola de Engenharia de 

São Carlos da Universidade de São Paulo vem desenvolvendo pesquisas que visam à remoção 

de nutrientes. Mais recentemente, estudos baseados na utilização do metano como fonte de 

carbono para o processo de desnitrificação identificaram limitações do processo associadas 

com as características do reator utilizado (CUBA, 2005; SANTOS, 2003). 

Devido ao exposto, este trabalho teve por objetivo principal avaliar a viabilidade da 

utilização do metano como o doador de elétrons e fonte de carbono para a síntese celular na 

etapa de desnitrificação utilizando reator aeróbio/anóxico operado em bateladas seqüenciais 

sob diferentes condições operacionais.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi o de avaliar a viabilidade de uso do metano como 

doador de elétrons para a desnitrificação durante o processo de remoção de nitrogênio, via 

nitrificação/desnitrificação, em reator operado em bateladas seqüenciais. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

1. Verificar as melhores condições operacionais que permitam a 

ocorrência da nitrificação e desnitrificação em reator operado em bateladas 

seqüenciais em condições controladas em laboratório, utilizando-se substrato sintético 

e gás metano.  

2. Determinar os valores das constantes cinéticas dos processos nas 

condições operacionais em que o reator foi estudado. 

3. Identificar a comunidade microbiana presente no reator durante as 

diferentes etapas operacionais, utilizando técnicas de biologia molecular. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA   
 

3.1 Aspectos gerais 

 

Como resultado das normas mais restritivas com relação à emissão de nutrientes nos 

corpos receptores, os sistemas de tratamento de águas residuárias (domésticas e industriais) 

estão sendo ampliados em suas funções, incorporando etapas para remoção de constituintes 

específicos, de maneira que a qualidade de seus efluentes satisfaça às exigências estabelecidas 

por lei.  

Porém, para que esta nova realidade não se traduza em custos de tratamentos cada vez 

mais elevados, muitos pesquisadores estão direcionando sua atenção para o estudo e 

desenvolvimento de processos voltados não somente para a qualidade final do efluente, mas, 

também, que demandem menores recursos financeiros. 

O tratamento anaeróbio, apesar de atender às exigências econômicas, ainda apresenta 

algumas restrições relacionadas com a qualidade de seus efluentes, principalmente com 

relação à presença de microrganismos patogênicos e nutrientes, em especial o nitrogênio 

(maior parte na forma de nitrogênio amoniacal). 

Sistemas que utilizam os processos biológicos de nitrificação e desnitrificação vêm 

apresentando bons resultados no tratamento de efluentes de reatores anaeróbios, embora a 

necessidade de adição de fonte de carbono na etapa de desnitrificação possa aumentar os 

custos operacionais do processo. 

No entanto, os processos anaeróbios geram efluentes que, potencialmente, podem ser 

utilizados como doadores de elétrons em processos biológicos, dentre os quais efluentes 

gasosos, constituídos principalmente por metano. 
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O metano, apesar de ser uma molécula relativamente estável, pode ser oxidado por 

bactérias aeróbias denominadas metanotróficas que o utilizam como fonte de carbono e 

energia.  

Considerando-se os avanços e conhecimentos recentes nos processos de nitrificação e 

desnitrificação (incluindo a participação de organismos metanotróficos) apresenta-se, 

inicialmente, a revisão sobre os principais aspectos desses processos de interesse para este 

projeto de pesquisa. 

 

3.2 Nitrificação 

 

3.2.1 Nitrificação convencional 

 

De acordo com Metcalf e Eddy (2003) a nitrificação é o termo utilizado para designar 

o processo biológico de conversão do nitrogênio amoniacal (N-NH4
+) a nitrato (NO3

-) sendo 

esse processo considerado o primeiro passo para a remoção biológica de nitrogênio de águas 

residuais.  

O processo global consiste de duas etapas distintas; Na primeira etapa (nitritação) o 

íon amônio é oxidado a nitrito (NO2
-) enquanto que a segunda etapa (nitratação) caracteriza-se 

pela oxidação do nitrito a nitrato. As  reações bioquímicas para ambas as etapas encontram-se 

apresentadas nas equações (1) e (2). 

+−+ ++→+ H2OHNOONH 2222
3

4     (1) 

−− →+ 322
1

2 NOONO       (2) 

As equações apresentadas permitem verificar que há expressivo consumo de oxigênio. 

Nesse sentido, as altas demandas de oxigênio para oxidação de nitrogênio amoniacal. (RUIZ 
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et al., 2002) e de bicarbonato para suplementação de carbono inorgânico durante a síntese 

celular, são, provavelmente, os principais fatores relevantes no aspecto econômico.  

Os microrganismos envolvidos no processo são autotróficos quimiosintetizantes, ou 

seja, eles utilizam o CO2 como fonte de carbono inorgânico para formação de novas células 

enquanto que a energia é obtida através da oxidação de substratos inorgânicos, como o íon 

amônio (NH4
+), o nitrito (NO2

-) e o nitrato (NO3
-). 

Os organismos comumente citados na literatura como os responsáveis pela oxidação 

do íon amônio (MOA) são: Nitrosomonas, mais especificamente os gêneros N. europea e N. 

monocella. e as  Nitrosospira. Enquanto que a oxidação do nitrito é realizada pelas 

Nitrobacter. De acordo com Metcalf e Eddy (2003) os organismos do gênero Nitrosococcus, 

Nitrospira, Nitrospina e Nitroeystis também são capazes de obterem energia por meio da 

oxidação do nitrito. 

Conforme a literatura, fatores ambientais como pH, temperatura, concentração de 

oxigênio dissolvido e presença de inibidores podem acarretar dificuldades ao processo, devido 

à sensibilidade das bactérias a esses fatores. 

 

3.2.2 Nitrificação parcial a nitrito 

 

Há tempos, pesquisadores vêm concentrando seus esforços para a obtenção do nitrito e 

não nitrato como produto final da nitrificação.  

De acordo com Yoo et al. (1999), quando a segunda etapa do processo de nitrificação 

(NO2
- → NO3

-) é inibida, de maneira que haja o acúmulo do nitrito para posteriormente, ser 

reduzido a nitrogênio gasoso (N2) na etapa de desnitrificação, o processo global permite: (a) 

40 % de redução na demanda de fonte de carbono durante a desnitrificação; (b) Redução de 

25 % no consumo de oxigênio; (c) aumento de até 63 % nas velocidades de desnitrificação. 
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No entanto, como durante a nitrificação a oxidação do nitrogênio amoniacal é a etapa 

limitante do processo (HENZE et al., 1997) o acúmulo de nitrito (concentrações maiores que 

1 mg. L-1) em sistemas convencionais geralmente não é observado.  

Desta forma, torna-se necessário inibir o processo de oxidação do nitrito a nitrato, sem 

prejudicar a oxidação da amônia.   

Na Tabela 1, encontram-se listadas algumas referências que tiveram como base o 

estudo dos fatores responsáveis pelo acúmulo de nitrito. 

Tabela 1- Principais fatores apontados como responsáveis pelo acúmulo de nitrito. 

Referência 
Substrato/ 
N – NH4

+ 
afluente 

Reator/retenção de 
biomassa/Capacidade 

volumétrica 
Causa(s) 

Provável (is) Observações 

Garrido et 
al.(1997) 

Sintético/ 
200 mg.L-1 

 
 

Airlift/biomassa em 
suspensão/3L 1OD 

OD >2,5 → formação de 
NO3

- 
OD ≈ 1,5 → Acúmulo 

NO2
- 

OD < 1,0 → Baixa 
oxidação de NH4

+ 

Münch et 
al.(1996) 

2Esg. dom/ 
33 mg.L-1 

3RBS (aeróbio/anóxico)/ 
biomassa suspensa/ 

12 L 

Concentração 
de NH3 e pH 

elevado  

Nitrito acumulou mesmo a 
altas concentrações de OD 

(≈ 7 ) 

Helmer e 
Kunst (1998) 

Sintético/ 
60 mg.L-1 

 
Contatores biológicos 

rotatórios 

Concentração 
de NH3 

Ensaio 
nitrificação/desnitrificação 

com biomassa de reator 
utilizado para tratamento 

de chorume. 
OD ≈ 1 

Yoo et al. 
(1999) 

Sintético/ 
41 mg.L-1 

RBS (aeróbio/anóxico)/ 
biomassa aderida/17 L 

Concentrações 
de OD e NH3 

e pH 

  1,0 < OD < 1,5  
(valor considerado ideal) 

Bernet et al. 
(2001) 

Sintético/ 
250 mg.L-1 

SBR(aeróbio)/biomassa 
aderida/5L 

Concentração 
de OD e 

formação de 
HNO2 

OD = 0,5 (acúmulo de N-
NO2

-) 

1OD – Concentração de oxigênio dissolvido (mg.L-1) 
2Esg. dom. – esgoto doméstico 
3SBR - Reator Sequencial em Bateladas 
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A seguir, apresenta-se breve discussão sobre as causas comumente citadas para 

favorecer o acúmulo de nitrito apresentadas na Tabela 1.  

Concentração de Oxigênio Dissolvido 

Wiesmann1 (1994) apud Bernet et al. (2001) a partir de resultados obtidos em ensaios 

cinéticos, demonstrou que baixas concentrações de oxigênio dissolvido (OD) afetam mais 

significativamente às velocidades de crescimento dos microrganismos responsáveis pela 

oxidação do nitrito (MON) do que dos microrganismos oxidantes da amônia (MOA). Sendo 

assim, é de se esperar que sob condições limitantes de concentração de OD a velocidade de 

oxidação da amônia supere a do nitrito, acumulando-o no meio.  

Como apresentado na Tabela 1, a concentração de OD usualmente encontrada para o 

acúmulo de nitrito situa-se no intervalo de 1 mg L-1 a 1,5 mg L-1, apesar de haver  casos 

relatados na literatura onde o acúmulo de nitrito foi detectado em concentrações de OD de 4 

mg L-1 (GEE; KIM, 2004). 

Por outro lado, valores muito baixos de oxigênio, além de poderem inibir a oxidação 

de nitrogênio amoniacal, podem, igualmente, favorecer a formação de subprodutos 

indesejáveis, como por exemplo, o óxido nitroso (N2O). 

Garrido et al. (1996), verificaram a diminuição na eficiência de conversão do 

nitrogênio amoniacal a nitrito e nitrato para concentrações de OD inferiores a 1 mg L-1.  

Concentração de amônia (NH3) 

Conforme a literatura, a forma não ionizada do íon amônio (NH3) também possui 

efeito inibitório sobre o processo de nitrificação, sendo os MON mais sensíveis. 

A Tabela 2 apresenta algumas referências para diferentes valores de concentração de 

amônia. 

                                                 

1 WIESMANN, U.(1994) Biological nitrogen removal from wastewater. Adv. Bioch. Eng. Biotechnol., 
v. 51, p. 113-154. 
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Tabela 2 - Valores inibitórios de concentração de amônia apresentados na literatura 

Referência Concentração de N- 
NH3 (mg L-1) pH Sistema reacional Etapa 

inibida 
Abeling e Seyfried 

(1992) 1 a 5 8,3 a 8,5 Anóxico / aeróbio 
(biomassa aderida) nitratação 

Mauret et al. 
(1996) 6,6 a 8,9 7 e 8,5 Aeróbio 

(biomassa suspensa) 
nitratação 

Yoo et al.(1998) <  1 6,5 a7,5 Aeróbio 
(biomassa suspensa) 

nitratação 

Bae et al. (2002) 4 8 e 9 
Ensaio em bateladas 

com biomassa de 
sistema de lodos 

ativados. 

nitratação 

 

Porém, Çeçen (1996), verificou que os efeitos das relações 2COD/3CN-NH4 e COD/4CN-NH3 

foram muito mais relevantes para o acúmulo de nitrito que a concentração de amônia livre. O 

autor ainda destaca que esta última relação deve ser menor a 10 para se alcançar a inibição por 

amônia livre. 

Adicionalmente, devido à adaptação dos microrganismos às concentrações de amônia, 

torna-se difícil manter a inibição do processo de nitratação por longo período de operação 

(GARRIDO et al.,1997, VAN LOOSDRECHT; JETTEN, 1998). 

Outras formas de se controlar a oxidação do nitrito, relatadas na literatura, são: a 

elevação do pH ou da temperatura e a diminuição no tempo de retenção de sólidos (utilização 

de biomassa aderida), sendo que, a utilização de biofilmes leva ao aumento na relação 

bactérias oxidantes de amônia e bactérias oxidantes de nitrito no sistema devido às maiores 

                                                 

2 COD – concentração de oxigênio dissolvido  
3 CN-NH4 – concentração de nitrogênio amoniacal 
4 CN-NH3 – concentração de amônia 

 



11 

 

velocidades de crescimento das oxidantes de amônia (BERNET, et al. 2001),  enquanto que o  

pH e a temperatura favorecem a formação de amônia livre. 

Bae et al. (2002), ao estudarem a influência do pH, temperatura e oxigênio dissolvido 

no acúmulo e oxidação do nitrito em a partir de ensaios feitos em bateladas com biomassa de 

sistemas de lodos ativados e 50 mg.L-1 de N-NH4
+ e N-NO2

-, encontraram como valores 

ótimos: pH = 8, temperatura = 30 oC e OD = 1,5 mg.L-1, com remoção de aproximadamente 

77 % de amônia acumulada na forma de nitrito. 

Outro método, também citado na literatura para promover o acúmulo de nitrito, seria a 

utilização de culturas puras. No entanto, esta técnica torna-se inviável no âmbito operacional 

de estações de tratamento de águas residuárias. 

Acúmulo de ácido nitroso (HNO2) 

5Anthonisen et al. (1976) apud Çeçen (1996) relataram que o acúmulo de ácido nitroso 

no sistema podem inibir os organismos oxidantes de nitrito, mesmo quando presentes em 

baixas concentrações (entre 0,2 e 2,8 mg.L-1) 

Bernet et al. (2001) ao estudarem o efeito da concentração de oxigênio no processo de 

nitrificação em reatores tipo RBS e com biomassa aderida, verificaram que além das baixas 

concentrações de OD empregadas ( entre 0,4 e 0,5 mg. L-1)  o acúmulo de, aproximadamente, 

1,5 mg. L-1 de HNO2 favoreceram a diminuição na oxidação do nitrito. 

 

3.3 Desnitrificação 

 

Devido ao fato de o processo de nitrificação biológica não remover o nitrogênio do 

meio, comumente utiliza-se a desnitrificação biológica para alcançar esse objetivo. 
                                                 

5 ANTHONISEN, A.C. et al. (1976) Inhibition of nitrification by ammonia and nitrous acid. Journal 
WPCF, v.48, n.5, p.835-852 
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De acordo com Schmidt et al. (2003), a desnitrificação biológica pode ser descrita 

como uma classe de respiração anóxica onde os elétrons provenientes, por exemplo, da 

matéria orgânica, de compostos reduzidos de enxofre ou do hidrogênio molecular, são 

transferidos para os compostos de nitrogênio oxidados em vez do oxigênio, transformando-os 

em compostos reduzidos como N2O ou N2, liberando-os do meio líquido.  

Por esse motivo, o processo de desnitrificação deve ocorrer preferencialmente em 

ambientes onde o oxigênio molecular não esteja presente, pois sua presença implicaria no 

favorecimento da respiração aeróbia. Esse fato pode ser explicado quando se compara o 

potencial de redução do par NO3
-/NO2

- com o do par O2/H2O, sendo este último maior. 

Já a necessidade da introdução de fonte exógena de carbono no sistema, durante a 

etapa de desnitrificação, principalmente no de tratamento de esgotos sanitários, se dá devido 

ao fato de a remoção de nitrogênio ser realizada, principalmente, por microrganismos 

heterotróficos e em unidades onde a maior parte da matéria orgânica já foi oxidada.  

Diversas são as fontes de carbono que podem ser utilizadas no processo, porém, 

segundo Hanaki e Polprasert (1989), Mosquera–Corral et al. (2001), há preferência por 

compostos orgânicos de baixa massa molecular, como por exemplo, o metanol ou acetato, 

devido às suas propriedades não fermentativas. 

Desta forma, a complementação de fonte de carbono implica em aumento considerável 

nos custos de operação, sendo imprescindível, portanto, a escolha de compostos que 

satisfaçam às necessidades econômicas e de eficiência. Nesse sentido, a utilização de fontes 

endógenas de carbono provenientes de etapas anteriores ao pós-tratamento, como por 

exemplo, o metano, pode apresentar-se como alternativa para a minimização de custos. 

Costa et al. (2000), Houbron et al. (1999), Rajapakse e Scutt (1999) e Santos (2003), 

demonstraram a capacidade do metano como agente redutor no processo de desnitrificação. 
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Os microrganismos capazes de utilizarem metano como fonte de carbono e de energia 

são denominados metanotróficos. No entanto, de acordo com Knowles (2005), ainda não se 

tem dados na literatura de que esses organismos possam realizar a desnitrificação diretamente.  

Conforme a literatura, o processo de desnitrificação na presença de metano é possível 

devido à associação sintrófica entre os organismos metanotróficos e os desnitrificantes sob 

condições aeróbias. Nessas condições o metano é primeiramente oxidado por bactérias 

metanotróficas aeróbias que liberam compostos orgânicos solúveis no meio que podem ser 

utilizados como fonte de carbono pelas bactérias desnitrificantes. 

Porém, a revisão da literatura sobre o uso de metano como doador de elétrons para a 

desnitrificação e sobre a diversidade e participação das bactérias metanotróficas envolvidas no 

processo permite verificar que há aspectos do processo que não estão totalmente esclarecidos 

e que merecem estudo mais aprofundado.  

 

3.4 Organismos metanotróficos aeróbios 

 

3.4.1 Aspectos gerais  

 

Bactérias metanotróficas são organismos capazes de utilizarem metano como única 

fonte de carbono e energia e assimilarem, como carbono celular, compostos orgânicos 

metabolizados a partir do formaldeído (KNOWLES, 2005). 

No entanto, conforme Hanson e Hanson (1996), a presença de enzimas conhecidas 

como, metanomonooxigenase (MMO), responsáveis por catalisarem a oxidação do metano, é 

a característica que define tais bactérias. 
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Essas enzimas encontram-se presentes em todos os organismos metanotróficos, 

podendo se apresentar na forma solúvel (MMOs), ou na forma particulada ligada à membrana 

(MMOp). 

As enzimas MMO são as responsáveis pela ruptura da ligação O−O da molécula de O2 

e, enquanto um dos átomos de oxigênio é reduzido para formar água, o outro é incorporado na 

molécula de metano para formar o metanol. 

A Figura 1 ilustra de maneira resumida as rotas metabólicas de oxidação do metano e 

assimilação do formaldeído por organismos metanotróficos 

 

 
Figura 1. Rotas metabólicas da oxidação do metano e assimilação do formaldeído por 

organismos metanotróficos. 
Legenda: MMO-metanomonooxigenase; MDH-metanoldesidrogenase; FADH formaldeídodesidrogenase; FDH-
formato desidrogenase; RMP – Ribulose monofosfato; CH4 – metano; CH3OH – metanol; HCHO – formaldeído; 
HCOOH – ácido fórmico 

Fonte: Adaptado de Lidstrom (1992) 
 

Observa-se que a rota para a oxidação do metano apresenta o formaldeído como 

intermediário comum para as reações de catabolismo e anabolismo destas células. No entanto, 

devido à baixa especificidade da metanomonooxigenase, estes organismos podem co-

metabolizar outros compostos intermediários formados durante o processo, mas que não serão 

utilizados para o crescimento (HANSON; HANSON, 1996). 
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Desta forma, para manutenção do co-metabolismo por períodos relativamente longos, 

é necessária a constante complementação de fontes redutoras para a monooxigenase e carbono 

para o crescimento celular, caso contrário, o processo pode levar à exaustão das fontes de 

energia, acúmulo de produtos tóxicos e à interrupção do crescimento microbiano 

(MALASHENKO et al., 2000). 

 

3.4.2 Assimilação do formaldeído 

 

Como foi apresentada na Figura 1, a oxidação do metano e do metanol pelos 

organismos metanotróficos leva à formação de formaldeído que será, então, assimilado por 

essas bactérias e seqüencialmente utilizado na biosíntese de material celular. 

A síntese de carbono para material celular a partir do formaldeído pode ocorrer por 

meio de duas rotas, a rota da ribulosemonofosfato (RMP) ou o ciclo da serina. 

No ciclo da RMP, são necessários 3 mols de formaldeído para formar o intermediário 

de três carbonos utilizado na biosíntese celular, enquanto que no ciclo da serina são 

necessários 2 mols de formaldeído e 1 mol de dióxido de carbono. 

 As reações globais para a RMP e o ciclo da serina são apresentadas a seguir nas 

equações (3) e (4) respectivamente. 

 

ADPP3ídoGliceraldeATPoformaldeíd3 +−−→+    (3) 

++++−→+++ NADPiADP2ratofosfoglice2NADH2ATP3COoformaldeíd2 2  

(4) 

Como apresentado nas equações 3 e 4, a necessidade energética requerida para a 

síntese de compostos celulares é maior nos organismos que realizam a síntese via rota serina 
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do que a via da RMP. Como conseqüência, de acordo com Madigan (1998), o rendimento 

celular (gramas de células por mol de metano oxidado) é maior nos organismos do Tipo I. 

 

3.4.3 Classificação dos organismos metanotróficos 

 

Os principais gêneros de organismos metanotróficos, atualmente reportados, são: 

Methylomonas sp., Methylobacter sp., Methylococcus sp., Methylocystis sp. e  Methylosinus 

sp. Esta classificação foi proposta por Whittenbury et al. (1970),6 apud (HANSON; 

HANSON, 1996) e baseou-se nas diferentes morfologias, nas formas apresentadas durante 

estágio de latência, na estrutura das membranas intracitoplasmáticas e em algumas 

características fisiológicas.  

Os gêneros classificados também são divididos em outros três grupos específicos de 

acordo com a rota utilizada para a assimilação do formaldeído na biosíntese: (a) 

metanotróficas do tipo I, rota RMP; (b) metanotróficas do tipo II, ciclo da serina e (c) 

metanotróficas do tipo X, organismos similares às Methylococcus capsulatus (tipo I) que, 

apesar de utilizarem preferencialmente a rota RMP para a assimilação do formaldeído, 

possuem baixos níveis de enzimas do ciclo da serina. 

A Tabela 3 apresenta as principais características dos organismos metanotróficos do 

tipo I e tipo II. 

 

 

 

                                                 

6 Whittenbury, R.; Phillips, K.C. e Wilkinson, J.G. (1970) Enrichment, isolation and some properties of 
methane utilizing bacteria. J. Gen. Microbiol. 61: 205-218. 
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Tabela 3 - Principais características dos organismos metanotróficos do tipo I e tipo II.  

Característica Tipo I Tipo II 

Micrografia eletrônica 
Diâmetro aproximado - 1μm 

Fonte. Madigan (1998). 
 

Methylococcus capsulatus Methylosinus 

Gênero Methylomonas sp., 
Methylobacter sp.e 
Methylococcus sp. 

Methylocystis sp. e  
Methylosinus sp. 

Morfologia celular bacilos curtos, usualmente 
individuais; cocos ou 

elipsóides 

bacilos “forma crescente”; 
bacilos, forma de “pêra”, 

algumas na forma de roseta. 

Arranjo de membranas 
internas 

 

feixe de vesículas discóides 
distribuídas por toda a 

célula 

sistema de membranas alinhado 
na parte periférica ao longo de 

toda a célula 
Estágio de latência 

Esporos 
Cistos 

não 
algumas espécies 

algumas espécies 
algumas espécies 

Rota metabólica ribulose monofosfato serina 

Fixação de nitrogênio não sim 
 

Ainda de acordo com Visscher e Cleemput (2003), os organismos do tipo I possuem 

maior velocidade de crescimento em ambiente onde o nitrogênio inorgânico, como por 

exemplo, o nitrato, não é limitante, enquanto que, na presença de nitrogênio amoniacal (N-

NH4
+), os organismos do tipo II são favorecidos. (KING; SCHNELL, 1994). 
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3.4.4 Enzimas metanomonooxigenase (MMO) 

 

Como dito anteriormente, as metanomonooxigenase são as enzimas responsáveis pela 

oxidação inicial do metano a metanol e se apresentam em duas formas distintas, a forma 

solúvel (MMOs) e a particulada (MMOp). 

Segundo Hanson e Hanson (1996), todas as metanotróficas conhecidas podem 

produzir a MMOp, enquanto que a capacidade de produzir a MMOs é observada em algumas 

espécies de metanotróficas dos tipos II e X, como por exemplo Methylococcus capsulatus 

(tipo X), Methylosinus sporium e Methylocystis sp., ambas do tipo II. 

Zahn e DiSpirito (1996), purificaram o complexo enzimático MMOp a partir de 

Methylococcus capsulatus e verificaram que tanto o ferro como o cobre fazem parte do sítio 

catalítico destas enzimas.  

Téllez et al. (1998) verificaram que, além da participação do cobre na função 

enzimática, outra grande parte deste metal encontra-se fracamente ligado ao complexo, cuja 

função secundária estaria relacionada, por exemplo, com a estabilização da enzima, reserva de 

cobre e manutenção do estado redox específico. 

Nas espécies capazes de produzirem ambas as formas da MMO, a predominância entre 

a solúvel e a particulada encontra-se associada à concentração de cobre durante o 

crescimento.  

Choi et al. (2003) demonstraram em seus estudos que a presença de cobre regula tanto 

a mudança metabólica entre as duas formas das MMOs como a expressão da MMOp. 

De forma geral, encontra-se apresentado na literatura que, sob condições limitantes de 

cobre, a atividade de oxidação do metano é observada na fração solúvel enquanto que em 

maiores relações a oxidação passa a ter lugar na estrutura ligada à membrana, a MMOp.  
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No entanto, os valores para concentração de cobre variam de acordo com o organismo 

e as condições estudadas. 

Mohanty et al. (2000) ao estudarem a influência de diferentes metais pesados na 

oxidação do metano a partir de amostras de solo provenientes de arrozais, verificaram que    

20 μg.g-1
solo  de cobre estimulou a população metanotrófica aumentando, desta forma, a 

concentração de  metano oxidado  quando comparada com a concentração nos frascos 

controles.  

7Burrows et al. (1984) apud Bender e Conrad (1995) concluíram que em culturas 

puras de metanotróficas a MMO ligada à membrana  (MMOp) foi induzida a concentrações de 

Cu2+ de 1 a 5 μM.  

Sendo assim, a presença de cobre no ambiente pode ser fundamental no âmbito da 

competição de organismos semelhantes que ocupam o mesmo nicho.   

De acordo com Hanson e Hanson (1996), as células de metanotróficas que possuem 

ativadas as MMOp têm maior afinidade com o metano e maior rendimento celular quando 

comparadas com os organismos que utilizam a MMOs. A razão é que as MMOs usam 

somente o NADH como agente redutor, enquanto que as MMOp podem utilizar elétrons 

provenientes, por exemplo, de álcoois (MALASHENKO et al., 2000). 

Contrariamente, em ambiente onde a relação cobre/biomassa não é adequada para 

ativação da MMOp dos organismos presentes, a tendência é o predomínio das espécies que 

apresentem, também, a forma solúvel da enzima.  

                                                 

7 Burrows, K. et al (1984) Substrate specificities of the soluble and particulate methane mono-

oxygenases of Methylosinus trichosporium OB3b Journal of General Microbiology v. 130, p. 3327-3333 
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Sendo assim, a síntese de MMOs presente em algumas espécies de metanotróficas, 

pode ser um mecanismo de sobrevivência em muitos ambientes onde a concentração de cobre 

é limitada (HANSON; HANSON, 1996). 

 

3.4.5 Fatores ambientais relevantes ao metabolismo metanotrófico 

 

3.4.5.1 pH e temperatura 

 

De acordo com resultados de pesquisas encontrados na literatura, pode-se verificar que 

os organismos metanotróficos são capazes de crescer em ambientes com diferentes condições 

de temperatura e pH. 

No entanto, conforme Hanson e Hanson (1996), apesar das evidências sobre a 

possibilidade da presença desses organismos na natureza, em condições distintas de pH e 

temperatura, a maioria das culturas puras disponíveis é de organismos mesofílicos e 

neutrófilos. 

A Tabela 4 apresenta alguns resultados obtidos em pesquisas realizadas com 

organismos metanotróficos sob distintas condições ambientais. 
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Tabela 4. Resultados de pesquisas com organismos metanotróficos sob diferentes condições 
ambientais. 

Referência 
Condições 
ambientais 
estudadas 

Observações 

 pH T (oC)  

Dunfield et 
al.(1993) 6 a 7 0 a 5   e 25 

- Maior oxidação de metano a 25 oC. 
- No intervalo de 0 a 5 oC houve 
diminuição de 10 a 38 % no consumo 
de metano com relação ao consumo 
máximo (25 oC)  

Omel’chenko et al 
(1993) neutro 3,5; 10 e 

≥15 

- Das três espécies de metanotróficas 
isoladas, todas cresceram a 3,5 e 10 oC 
- Crescimento ótimo a 10 oC ou 
menor. 
 - Uma das espécies não cresceu a 
temperaturas de 15 oC ou acima.  

Bender e Conrad 
(1995) 

4,5 a 
8,1 4 e 45  

- pH ótimo – entre 7,0 e 7,5 
- temperatura ótima – entre 25 e 35 oC 
- Abaixo e acima destes intervalos 
houve brusca diminuição na elocidade 
de oxidação de metano 

Hanson e Hanson 
(1996) < 5,5 - - Não conseguiram êxito nas tentativas 

de isolamento e enriquecimento. 

 

 

3.4.5.2 Variações na concentração de oxigênio e metano  

 

A conseqüência mais citada na literatura com respeito à variação da concentração de 

oxigênio no meio de cultivo de organismos metanotróficos é a competição entre organismos 

do tipo I e tipo II  

Para verificarem a influência do oxigênio no processo e na predominância de certos 

tipos de metanotróficas, Amaral e Knowles (1995) utilizaram uma coluna de agarose semi-

sólida com difusão de metano e ar em contra corrente.  
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Os autores identificaram, no topo da coluna, onde havia a maior concentração de 

oxigênio, predominância de organismos pertencentes ao grupo do tipo I, enquanto que, na 

parte central, onde a concentração de O2 era menor, foi possível identificar organismos do tipo 

II. Os resultados levaram os pesquisadores a associarem a presença de organismos 

metanotróficos do tipo II a baixas concentrações de oxigênio e elevadas de metano e os do 

tipo I a altas concentrações de oxigênio e baixas de metano. 

Graham et al. (1993), ao estudarem a competitividade entre Methylosinus 

trichosporium OB3b, bactéria metanotróficas do tipo II, e Methylomonas albus BG8I, 

metanotrófica do tipo I, em reator de fluxo contínuo, observaram a necessidade de se manter, 

com ar, concentrações de oxigênio inferiores a 30 % de saturação para a predominância da 

Methylosinus trichosporium OB3b sob condições limitantes de nitrogênio inorgânico. 

Esses resultados estão de acordo com os obtidos por Bussmann et al. (2003), que, 

visando a aperfeiçoar a atmosfera de incubação para organismos metanotróficos do tipo II, 

obtiveram melhores resultados de incubação quando a relação de mistura de O2 e CO2 foi da 

ordem de 17 % e 3 % . No entanto, variações nas concentrações de metano (6 a 32 % na 

mistura) não surtiram efeito sobre os organismos estudados.  

Situação diferente foi constatada por Pawlowska e Stepniewski (2006), que, a partir de 

ensaios para obtenção de parâmetros cinéticos da oxidação do metano, constataram que o 

aumento da sua concentração no ar (de 2 para 16 % v/v) aumentou em aproximadamente 2,3 

vezes a atividade dos organismos metanotróficos. 

No entanto, para o trabalho em questão, as concentrações de oxigênio e metano 

deverão ser específicas para sustentar o metabolismo metanotrófico, além de permitir a 

manutenção do processo de desnitrificação.  

Sendo assim, uma revisão mais detalhada sob o ponto de vista da associação sintrófica 

destes organismos com organismos desnitrificantes será abordada mais adiante. 
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3.4.5.3 Efeito inibitório do sulfato e cloreto na oxidação do metano  

 

O efeito inibitório dos íons sulfato (SO4
2-) e cloreto (Cl-) na atividade dos organismos 

metanotróficos presentes em solos foi reportado na literatura (KING; SCHNELL, 1994; 

KING; SCHNELL, 1998; VISSCHER; CLEEMPUT, 2003) como uma possível causa na 

diminuição da taxa de oxidação do metano, sob certas condições. 

King e Schnell (1998), apesar de atribuírem maior parte do efeito inibitório ao 

fenômeno de dessorção de N-NH4
+, não afastam a hipótese de o cloreto possuir efeito 

inibitório tóxico extrínseco. 

Visscher e Cleemput (2003), em seus ensaios para determinar a influência do sulfato 

(170 mg.L-1) e cloreto (126 mg.L-1) na comunidade metanotrófica presente em amostras de 

solo, não observaram efeito inibitório do sulfato. No entanto, a inibição pelo cloreto na 

presença de altas concentrações de metano ( entre 50 e 250 μL.L-1) foi verificada depois de 20 

a 30 dias de incubação, alcançando um efeito inibitório de até  50 % (quando comparado com 

os controles)  depois de 60 dias incubação.  

Esses resultados levaram os autores a concluir que os organismos do tipo II foram 

mais sensíveis à presença do cloreto que os do tipo I sob as condições testadas. 

Bussmann et al. (2004), ao estudarem diferentes condições nutricionais para 

desenvolver um meio de cultura mais eficiente para o crescimento de organismos 

metanotróficos, observaram inibição no crescimento microbiano para concentrações de 

sulfato superiores a 1mM (96 mg.L-1). 

 

 

3.5 Aspectos importantes na integração dos processos de nitrificação e desnitrificação 

em reator operado em batelada seqüencial tendo metano como fonte de carbono na 

etapa desnitrificante  
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3.5.1 Aspectos gerais 

 

A integração dos processos de nitrificação e desnitrificação biológica em um único 

reator, neste caso, um reator operado em bateladas seqüenciais, pode ser possível quando o 

processo é realizado sob condição de aeração intermitente.  

Esse sistema permite o estabelecimento da nitrificação biológica durante a etapa de 

aeração e, posteriormente, após a interrupção do fornecimento de ar, ocasionando a 

diminuição da concentração de oxigênio dissolvido, dá-se início à fase anóxica propiciando 

que ocorra a desnitrificação. 

Adicionalmente, o processo de desnitrificação, quando associado à atividade de 

organismos metanotróficos, tem se mostrado atraente devido à possibilidade de diminuições 

nos custos relacionadas, principalmente, à suplementação de fonte de carbono necessário para 

o crescimento dos organismos desnitrificantes (COSTA et al., 2000; HOUBRON et al., 1999; 

RAJAPAKSE; SCUTT, 1999; WAKI et al, 2005). 

Apesar de haver evidências da capacidade dos organismos metanotróficos atuarem na 

oxidação do N-NH4
+ podendo produzir óxidos nítrico e nitroso durante este processo 

(nitrificação), tais organismos não podem atuar diretamente no processo de desnitrificação 

(EISENTRAEGER et al., 2001).  

Contudo, as bactérias metanotróficas podem fornecer carbono extracelular e substratos 

energéticos, incluindo metanol, que podem suportar o crescimento e atividade das bactérias 

desnitrificantes (KNOWLES, 2005). 

Ainda, a partir do consumo do oxigênio pelas metanotróficas, obtém-se um 

microambiente favorável à desnitrificação, realizado pelas bactérias desnitrificantes 

(KNOWLES, 2005; THALASSO et al, 1997). 
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Dessa forma, acredita-se que a desnitrificação possa ser realizada a partir de 

associações sintróficas entre bactérias desnitrificantes e metanotróficas.  

 

3.5.2 Fatores relevantes ao processo   

 

3.5.2.1 Concentração de oxigênio dissolvido (OD) 

 

Provavelmente, o parâmetro mais importante e complexo a ser controlado no sistema 

quando o processo tem por objetivo a nitrificação e desnitrificação, mediada por organismos 

metanotróficos em um mesmo reator, é a escolha de uma adequada concentração de oxigênio 

dissolvido a ser disponibilizado no meio. 

Em uma primeira etapa, a concentração de oxigênio deve ser suficiente para promover 

a nitrificação autótrofa enquanto que, na etapa seguinte, essa concentração deve ser suficiente 

para permitir o crescimento dos organismos metanotróficos, sem, no entanto, inibir o 

metabolismo das desnitrificantes. 

A Tabela 5 apresenta alguns valores de concentração de oxigênio utilizados em 

ensaios que visaram à remoção de nitrato associada à oxidação do metano.  

Tabela 5 - Valores de concentrações de oxigênio dissolvido utilizadas em ensaios para 
desnitrificação associada a organismos metanotróficos. 

Referência Concentração de Oxigênio (mg.L-1) 

Werner e Kayser (1991) < 1 

Houbron et al. (1999) < 1 

Lee et al. (2001) 1 a 2,5  

Waki et al. (2004) < 0,31 
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No entanto, a desnitrificação associada à oxidação anóxica do metano (na ausência de 

oxigênio molecular) também é reportada na literatura. 

As reações para esse processo, tendo nitrato e nitrito como os receptores de elétrons, 

conforme Raghoebarsing et al. (2006), são apresentadas nas equações 5 e 6, respectivamente.  

4
10

22234 CHkJmol765GOH14N4CO5H8NO8CH5
, −+− −=Δ++→++   (5) 

4
10

22224 CHkJmol928GOH10N4CO3H8NO8CH3
, −+− −=Δ++→++   (6) 

Islas-Lima et al. (2004) estudaram a redução dissimilativa do nitrato na presença de 

metano sob condições anóxicas. A máxima velocidade de desnitrificação obtida foi da ordem 

de 0,25 g N-NO3
-g SSV-1 d-1 para pressões parciais de metano iguais ou superiores a 8,8 kPa, 

enquanto que, para pressões inferiores, a velocidade foi de 4,9x10-3g N-NO3
-g SSV-1 d-1, o que 

levou os pesquisadores a concluírem que a remoção de nitrato foi dependente da 

disponibilidade de doador de elétrons no sistema. 

Raghoebarsing et al. (2006) purificaram e identificaram um consórcio microbiano 

capaz de oxidar metano a dióxido de carbono e promover a desnitrificação do nitrato e nitrito 

sob condições anaeróbias. O consórcio era constituído por dois microrganismos: uma bactéria 

não cultivada e uma arquéia, esta última remotamente relacionada com arqueias 

metanotróficas marinhas.  

Os resultados obtidos revelaram que o nitrito foi utilizado, preferencialmente, como o 

receptor de elétrons com velocidade total de desnitrificação da ordem de 28,8 ± 2 µmol N2 h-1 

e taxa de oxidação de metano de 13,4 ± 1 µmol CH4 h-1. 

 

3.5.2.2 Concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH4
+) 

 

A interferência do N-NH4
+ na oxidação do metano por organismos metanotróficos tem 

sido questionada na literatura (BENDER; CONRAD, 1995; BYKOVA et al., 2007; KING; 
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SCHNELL, 1994; LEE et al., 2001; WAKI et al., 2002) devido, principalmente, à 

similaridade metabólica entre os organismos metanotróficos e os oxidantes de amônia, assim 

como entre suas enzimas as metanomonooxigenases (MMOs e MMOp) e a enzima 

responsável pela oxidação da amônia, a amôniamonooxigenase (AMO). 

Tais similaridades podem levar à competição destes organismos pelo oxigênio 

dissolvido no meio (LEE et al., 2001), ou à formação de compostos inibitórios como, por 

exemplo, o nitrito (KING; SCHNELL, 1998; WAKI et al., 2002) 

A competição pelo oxigênio dá-se devido ao fato de as MMO das metanotróficas 

também serem capazes de catalisarem a oxidação do N-NH4
+ e vice-versa, ou seja, as 

oxidantes de amônia podem oxidar o metano. 

Um dos resultados mais discutidos é a diminuição na velocidade de consumo de 

metano pelos organismos metanotróficos. 

Bender e Conrad (1995), estudando a influência da concentração de N-NH4
+ nas taxas 

de consumo de metano, em diferentes tipos de solo, observaram que concentrações deste íon 

entre 10 a 60 mM e atmosfera de 0,1 mL.CH4.L-1 estimularam o processo, enquanto que 

concentrações maiores o inibiram. 

King e Schnell (1994), ao estudarem a taxa de consumo de metano em culturas puras 

de Methylobacter albus BG8 (metanotrófica tipo I) e Methylosinus trichosporium OB3b 

(metanotrófica tipo II) na presença de N-NH4
+ (200 μM e 2000 μM) e atmosfera de 1,7 à 100 

mL.CH4.L-1, observaram diminuições de aproximadamente 40 % e 80 %, respectivamente, nas 

taxas de consumo de metano, quando comparadas com o controle, em ambas as culturas. 

No entanto, segundo King e Schnell (1994), a inibição pelo N-NH4
+ não se restringe 

somente à competição pelo substrato em nível das MMO, mas sim, a um efeito conjunto deste 

com a formação de metabólitos intermediários da sua oxidação, como por exemplo, a 

hidroxilamina e o nitrito. 
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Os autores defendem essa hipótese devido aos resultados obtidos em seus ensaios com 

500 μM de N-NH4
+ e diferentes concentrações de metano no headspace. 

Eles verificaram que a inibição nas velocidades de oxidação do metano aumentou 

progressivamente com o aumento da concentração deste substrato (1,7 a 100 ppm); no 

entanto, essa relação não teve um comportamento linear. 

Para concentrações na faixa de 250 a 1000 ppm, a inibição foi diminuindo, 

provavelmente, devido à diminuição na ligação entre o N-NH4
+ e as MMO e, 

conseqüentemente, à diminuição dos metabólitos tóxicos da oxidação deste redutor  

 

3.5.2.3 Acúmulo de nitrito 

 

Apesar de o nitrito, sob certas circunstâncias, ter apresentado efeito inibitório no 

processo de oxidação do metano em culturas puras de metanotróficas (KING; SCHNELL, 

1994) e em culturas provenientes de diferentes tipos de solo (DUNFIELD; KNOWLES, 1995; 

WHALEN, 2000), acredita-se que esse efeito possa diminuir ou até mesmo cessar, quando o 

processo metanotrófico for associado à desnitrificação.  

Essa hipótese baseia-se nas observações de Yoo et al. (1999), com relação à 

desnitrificação via nitrito. Os autores atestam um aumento de até 63 % nas velocidades de 

desnitrificação via nitrito quando comparadas com as velocidades via nitrato. 

Desta forma, o nitrito, se formado na etapa aeróbia, poderia ser rapidamente 

consumido pelos organismos desnitrificantes sem afetar, significativamente, os organismos 

metanotróficos. 

Waki et al (2002), em ensaios com reatores metanotrófico/desnitrificante alimentados 

com nitrito (200 mg.L-1) e, posteriormente, com nitrito e N-NH4
+ (nas concentrações de 100 
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mg.L-1 cada), não verificaram efeito inibitório em nenhum dos casos nas temperaturas de 20 e 

35 oC e pressão parcial de 0,16 atm de metano e 0,12 atm de oxigênio. 

O efeito inibitório do nitrito somente foi verificado quando os ensaios foram 

realizados à temperatura de 10 oC.  

 

3.6 Considerações finais 

 

A revisão da literatura permitiu constatar que a maioria das pesquisas sobre 

desnitrificação biológica associada ao metabolismo metanotrófico foi desenvolvida com o 

intuito de elucidar aspectos fundamentais da microbiologia e da bioquímica do processo.  

Os ensaios relatados e discutidos na maioria dos artigos pesquisados sobre o uso de 

metano como doador de elétrons para a desnitrificação foram realizados em recipientes com 

pequena capacidade volumétrica, assim como sob condições nutricionais específicas, de 

maneira a favorecer o enriquecimento de culturas metanotróficas. Pesquisas em reatores 

biológicos visando à aplicação do processo são incipientes na literatura consultada. 

Devido a isso, a remoção de nitrogênio de águas residuárias, tanto industriais quanto 

domésticas, a partir da associação sintrófica de organismos metanotróficos e desnitrificantes, 

ainda apresenta muitos aspectos a serem esclarecidos. 

Entre os aspectos que merecem especial atenção pode-se citar: (a) viabilidade do 

processo quando este é conduzido em reatores de maiores escala; (b) configuração do reator; 

(c) condições operacionais e nutricionais mais adequadas; (d) possibilidade de competição 

pelo substrato por organismos pertencentes a um mesmo nicho; (e) possíveis efeitos 

inibitórios de compostos, normalmente, presentes nos efluentes domésticos ou industriais. 
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É importante salientar que a compreensão destes fatores é de extrema importância para 

o desenvolvimento de tecnologia de remoção de nitrogênio de águas residuárias, baseada no 

uso de metano como doador de elétrons para a desnitrificação.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Aspectos gerais 

 

Durante a etapa experimental foram estudadas diferentes condições operacionais e 

nutricionais de maneira a se obter maior eficiência de remoção de nitrogênio, o que resultou 

no total de seis etapas distintas.  

As condições operacionais testadas nas etapas 1 a 4 foram: (a) células em suspensão, 

(b) células imobilizadas e (c) variação nos períodos aeróbios e anóxicos, visando a se obter a 

nitrificação e a desnitrificação em um único reator. 

As etapas 5 e 6 enfocaram somente o processo de desnitrificação na ausência de 

oxigênio molecular tendo como aceptores de elétrons o nitrato e, posteriormente, o nitrito. 

Cabe aclarar que as etapas foram estudadas separadamente e de forma consecutiva. As 

alterações realizadas tanto na parte operacional, quanto nutricional do sistema, basearam-se 

nos resultados físico-químicos e microbiológicos obtidos durante cada etapa operacional. 

A Figura 2 apresenta, de forma simplificada, as diferentes condições operacionais e 

nutricionais estudadas. 

 



31 

 

.

 

 

Figura 2. Esquema experimental das condições operacionais e nutricionais testadas em laboratório
Abreviaturas: STV – sólidos totais voláteis; SVA – sólidos voláteis aderido 
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Na Tabela 6 são apresentados os tempos de operação de cada etapa. 

Tabela 6 - Tempo de operação em cada etapa. 

Etapa *T.O (dias) Observações 

1 
( A e B) 

120 Nos primeiros 20 dias, foram adotados ciclos aeróbio e 
anóxico de aproximadamente 11,5 h cada, respiração de 0,5 h 

e sedimentação de 0,5 h. 

2 50 Depois dos 10 primeiros dias, o tempo de sedimentação foi 
aumentado para 40 minutos. 

3 100 Nos primeiros 30 dias, o sistema foi operado somente sob 
condições aeróbias. Foram adotados 4 ciclos de 6 h cada. 

4 30 - 

5 120 - 

6 120 - 
*Tempo aproximado de operação 

 

4.2 Instalação experimental 

 

Na Figura 3, encontra-se apresentado o esquema do sistema que foi utilizado para 

desenvolvimento da parte experimental. 
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Figura 3 - Esquema do sistema utilizado para desenvolvimento da parte experimental. 
 

O reator (1) foi construído em acrílico com área superficial de 78 cm2 e altura de 

coluna líquida de 20 cm, totalizando volume de aproximadamente 1,6 L. 

Para melhorar a transferência de massa entre a fase líquida (meio) e gasosa (oxigênio 

(ar)/metano) aumentando, desta forma, a solubilização destes gases no meio líquido, foram 

utilizados dois compressores de ar (2) conectados a válvulas na parte superior do reator (3). 

Ar, na vazão média de 109 L.h-1, era introduzido diretamente no meio líquido pelo fundo do 

reator através de difusores (4). O compressor utilizado para o metano, que fornecia a vazão 

média 144 L. h-1, foi adaptado de maneira que o gás era circulado do headspace para o meio 

líquido e, igualmente, introduzido no fundo do reator através de difusores. Desta forma, o 

sistema pôde funcionar fechado para a atmosfera durante o período anóxico. 

Para injeção de metano no reator e vedação do sistema durante o período anóxico, 

foram utilizadas válvulas solenóides específicas para gás (5) (somente uma encontra-se visível 
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no esquema apresentado na Figura 3). A vazão deste gás no reator foi de aproximadamente 

3,84 L.min-1.  

Nas etapas 1 a 4, o metano era injetado uma única vez, por 3 minutos, no início de 

cada ciclo anóxico. Nas etapas 5 e 6, esse gás passou a ser injetado no reator a cada três horas. 

Um agitador magnético (6) foi utilizado para melhorar a mistura no reator. 

As operações de enchimento e esvaziamento foram executadas por meio de duas 

bombas tipo pistão (7).  

A medida de oxigênio foi realizada no próprio reator, utilizando-se um oxímetro 

portátil (8). Na sua parte superior, o reator era provido de um septo (9) para retirada de 

amostra gasosa do headspace. 

As operações de abertura e fechamento de válvulas, assim como o acionamento de 

bombas, foram comandadas por timers. 

Todo o sistema foi mantido dentro de uma câmara climatizada a 30 oC. 

Nas etapas 5 e 6, em que o sistema operou na ausência de oxigênio, o compressor 

utilizado para circulação de metano foi substituído por um submerso alocado no fundo do 

reator com vazão de recirculação de 90 L.h-1.  

Na Figura 4, é apresentada uma foto do sistema utilizado para a parte experimental. 
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Figura 4 -  Foto do sistema utilizado para desenvolvimento da parte experimental

 – (1) Reator, (2) agitador magnético, (3) oxímetro portátil, (4) válvula solenóide para injeção de metano, (5) 
bombas para enchimento e descarga, (6) compressores de ar. 

 

4.3 Substrato sintético  

 

4.3.1 Etapa 1 

 

A primeira etapa do trabalho foi desenvolvida em duas fases: (A) - aproximadamente 

os 50 primeiros dias de operação e (B) – até o final da etapa 1. 

A diferença entre cada fase foi, basicamente, a composição da solução de metais. 

Nas Tabelas 7 e 8, encontram-se detalhadas as características dos substratos sintéticos 

(simulando afluente de reator anaeróbio) utilizados na etapa 1 (fases A e B). 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(5) 

(6) 
(6) 
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No caso especifico da solução de metais, foram adicionados 5 mL de solução 

concentrada para cada litro de substrato. 

Tabela 7 - Composição do substrato sintético utilizado nas fases A e B. 

Composto 1Concentração (mg.L-1) 

NH4Cl 40,0 (N-NH4
+) 

KH2 PO4 18 (PO4
3-) 

Na2S 7,0 (S-S2-) 

NaHCO3 800 
1 Concentração esperada no reator 

Tabela 8 - Solução de metais I adicionada ao substrato sintético durante etapa 1 (fase A). 

Composto 1Concentração (mg.L-1) 

FeCl2.6H2O 0,235 (Fe) 

MnCl2.4H2O 0,017 (Mn) 

NiCl2.6H2O 0,012 (Ni) 

CrCl3.6H2O 0.02 (Cr) 
Fonte: Adaptado de Passig e Campos (2004) 
1 Concentração esperada no reator 

Tabela 9. Solução de metais II adicionada ao substrato sintético etapa 1 (fase B). 

Composto 1Concentração 

FeCl2.6H2O 0,269 mg.L-1(Fe) 

MnCl2.4H20 0,03 mg.L-1 (Mn) 

NiCl2. 6H2O 0,02 mg.L-1 (Ni) 

CuCl2.2H2O 16 μg.L-1 (Cu)  

H3BO3 10 μg.L-1 (H3BO3) 

NaMoO4.2H2O 13 μg.L-1 (Mo) 

CaCL2.2H2O 5,4 mg.L-1(Ca) 

MgCl.6H2O 24 mg.L-1 (Mg) 

CoCl2.6H2O 50 μg.L-1 (Co) 

Ácidonitroloacético (NTA) 12,8 mg.L-1 (NTA)
Fonte. EISENTRAEGER et al.( 2001) 

1 Concentração esperada no reator 
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4.3.2 Etapa 2 

 

A composição do substrato sintético utilizado nesta etapa encontra-se apresentada na 

Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Composição do substrato sintético utilizado na etapa 2 

Composto 1,2 Concentração  

NH4Cl 40 (N-NH4
+) 

KH2 PO4 18 (PO4
3-) 

Na2S 7 (S-S2-) 

NaHCO3 800 

Sol. metais (II) 5 mL.L-1 

Sol. ácidos orgânicos 5 mL.L-1 
1 As unidades não especificadas encontram-se em mg.L-1 

2 Concentração esperada no reator 

 

A solução concentrada de ácidos, cuja composição se encontra detalhada na Tabela 11, 

foi preparada com sais de ácidos orgânicos. Alíquotas de 25 mL eram armazenadas em 

congelador e descongeladas no ato da preparação do substrato. 

 

Tabela 11 - Composição da solução de sais de ácidos orgânicos, utilizada etapa 2. 

Composto 1Concentração (mg.L-1) 

Acetato de sódio 25 (acetato) 

Propionato de sódio 15 (propionato) 

Butirato de sódio 10 (butirato) 
1 Concentração esperada no reator 
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4.3.3 Etapas 3 e 4 

 

O substrato utilizado para ambas as etapas foi o mesmo e sua composição encontra-se 

detalhada na Tabela 12. 

Tabela 12 - Composição do substrato sintético utilizado nas etapas 3 e 4. 

Composto 1Concentração (mg.L-1) 

NH4Cl 40 (N-NH4
+) 

KH2 PO4 18 (PO4
3-) 

Na2S 7 (S-S2-) 

NaHCO3 500 

Levedura 10 

Solução metais (II) 5 mL.L-1 
1 Concentração esperada no reator 

 

4.3.4. Etapas 5 e 6 

 

Na Tabela 13 encontram-se apresentadas as características dos substratos utilizados. 

Note-se que a única diferença entre essas etapas foi a substituição do nitrato de potássio 

(KNO3) utilizado na etapa 5 pelo nitrito de sódio (NaNO2) na etapa 6. 

Tabela 13 - Composição do substrato sintético utilizado nas etapas 5 e 6. 

Composto 1Concentração (mg.L-1) 

KNO3/NaNO2 40 (N-NOx
-) 

KH2 PO4 18 (PO4
3-) 

Na2SO4 7 (S-SO4
2-) 

NaHCO3 100 

Extrato de levedura 10 

Solução metais (II) 5 mL.L-1 

1-Concentração esperado no reator 
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4.4 Inóculo 

 

4.4.1. Etapas 1 (fases A e B) e 2  

 

Na fase A da etapa 1, o reator foi inoculado com dois lodos de origens distintas, sendo 

uma parte do inóculo proveniente do reator UASB da avícola Dacar, situada na cidade de 

Tietê – SP, e outra parte proveniente do tanque de aeração do sistema de lodos ativados 

empregado para o tratamento de águas residuárias domésticas da fábrica de motores da 

Volkswagen, situada na cidade de São Carlos. O objetivo desta operação foi o de tentar 

garantir maior diversidade microbiana, de maneira a atender às necessidades do processo 

proposto. 

No entanto, ao se iniciar a fase B, foi preciso aumentar a concentração de lodo no 

reator. Neste caso, optou-se pelo lodo anaeróbio devido à sua maior concentração de sólidos 

voláteis e grande diversidade microbiana. 

No início da etapa 2, como também foi preciso aumentar a concentração de lodo no 

reator o material escolhido também foi o anaeróbio devido às mesmas razões apresentadas 

anteriormente. 

 

4.4.2. Etapa 3 a 6 

 

Na etapa 3 também foi utilizado o lodo anaeróbio proveniente do abatedouro de aves 

Dacar Industrial S/A. No entanto, para as demais não foi feita nova inoculação do sistema. A 

biomassa utilizada foi mantida durante todas as etapas alterando-se somente as condições de 

operação do reator. 



40 

 

O material utilizado para meio suporte foi espuma de poliuretana com densidade de 20 

kg.m-3 e na forma de cubos de 5 mm de lado, aproximadamente (ver foto apresentada na 

Figura 5).  

 
Figura 5. Foto da espuma de poliuretano utilizada como meio suporte no reator. 
 

Foram utilizados cerca de 7g de espuma que ocuparam aproximadamente 5 cm do 

reator.   

Para a imobilização do inóculo nas espumas, utilizou-se método proposto por Zaiat et 

al. (1994), que consiste em misturar uniformemente, em um recipiente, as espumas com o 

lodo e em seguida deixá-las submersas por 2 horas. Decorrido esse tempo, as matrizes são 

peneiradas para eliminar o excesso de lodo e transferidas para o reator. 

Como o lodo anaeróbio se apresentava na forma de grânulos, procedeu-se à sua 

desintegração em liquidificador doméstico e a massa homogeneizada foi utilizada para a 

imobilização nas espumas. 

 

4.5 Controle Operacional 

 

Os parâmetros analisados durante a fase experimental, assim como as metodologias, 

encontram-se apresentados na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Parâmetros e metodologias de análise 

Parâmetro/Unidade Metodologia 2Referência 

pH Potenciométrico - 

Alcalinidade (mg CaCO3.L-1) Titulométrico 2320 B 

N-NH4
+ (mgN.L-1) Método do Fenato 1(FIA) e 

destilação/titulométrico 
4500 NH3 G e 4500 NH3 B/ 

4500 NH3 C 

N-NO2
- (mgN.L-1) Colorimétrico (FIA) e 

Colorimétrico 4500 NO3
- I e 4500 NO2

- B 

N-NO3
- (mgN.L-1) 

Método de redução por 
cádmio (FIA) e 

Espectrofotométrico UV 
4500 NO3

- I / 4500 NO3
- B 

ST (mg.L-1) Gravimétrico 2540 B 

STF (mg.L-1)) Gravimétrico 2540 E 

STV(mg.L-1) Gravimétrico 2540 E 

S-SO4
-2 (mg.L-1) Turbidimétrico 4500 - SO4

-2 E 

O2 dissolvido (mg.L-1) Potenciométrico - 
1 Análise por injeção de fluxo 
2 Todas as análises com referência especificada foram realizadas de acordo com técnicas descritas no Standart 
Methods for the Examination of Water and Wastewater (1995). 

 

Para a obtenção das variações temporais das concentrações de nitrato (N-NO3
-), nitrito 

(N-NO2
-) e nitrogênio amoniacal (N-NH4

+), foi utilizada a metodologia de análise por injeção 

de fluxo (FIA) por permitir a utilização de menores volumes de amostras. 

Algumas análises complementares foram realizadas ao longo do período, cujas 

metodologias encontram-se descritas a seguir. 

a. Determinação de metano (CH4) 

Metano foi determinado por meio de cromatografia gasosa utilizando-se cromatógrafo 

gasoso (Gow-Mac), com detector de condutividade térmica, coluna Porapak Q de 2 m de 

comprimento e ¼” de diâmetro. A temperatura do forno durante a análise foi de 50oC e o gás 

de arraste foi hidrogênio (60 mL.min-1).  

As curvas de calibração foram realizadas, em média, a cada seis meses. 
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b. Sólidos aderidos nas espumas (etapas 3 a 6 ) 

Para a determinação dos sólidos aderidos nas espumas, foram retiradas amostras de 

espumas do reator, transferidas para um tubo falcon (15 mL) e os sólidos removidos com o 

auxílio de um bastão de vidro e água destilada.  

O volume de enxágüe foi transferido para cápsulas de porcelana e o procedimento se 

repetiu até que as mesmas se apresentassem visivelmente limpas. 

A determinação dos sólidos foi feita de acordo com Standart Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (1995). 

A determinação da massa das espumas foi feita após a secagem das mesmas em estufa 

a 100 oC. 

c.  Medida da atividade desnitrificante  

A técnica de inibição da redução enzimática do N2O a N2 pelo acetileno, descrita por 

Tiedje (1982), tem se mostrado eficiente para verificar a capacidade desnitrificante de um 

inóculo. 

Neste caso, após a adição do acetileno, o N2O acumulado pode ser medido por meio 

de cromatografia gasosa. 

No entanto, de acordo com Hanson e Hanson (1996), o acetileno também é capaz de 

inibir a metanomonooxigenase (MMO), resultando, portanto, na incapacidade dos organismos 

metanotróficos de oxidarem o metano. 

Para o trabalho em questão, a hipótese levantada foi a de que, através da inibição da 

MMO, o metano não seria oxidado a metanol, resultando, portanto, na carência de substrato 

orgânico para as desnitrificantes, o que implicaria na ausência de N2O no meio. 

O ensaio para verificar a atividade desnitrificante do lodo utilizado no experimento foi 

realizado em três diferentes etapas: no final da etapa 4, quando o lodo estava adaptado à 

presença de oxigênio molecular no meio reacional durante a etapa desnitrificante; no final das 



43 

 

etapas 5 e 6, quando a biomassa estava adaptada a ciclos anóxicos na ausência de oxigênio 

molecular, porém na presença de diferentes receptores de elétrons, nitrato e nitrito, 

respectivamente. 

O material e procedimento utilizados encontram-se descrito a seguir: 

- Reatores 

Para realização do ensaio foram utilizados como reatores frascos de antibióticos com 

capacidade volumétrica aproximada de 100 mL.  

Como os ensaios eram realizados em diferentes condições e em triplicata, os frascos 

foram padronizados com pérolas de vidro para minimizar a diferença entre os volumes dos 

headspaces dos mesmos. 

- Meio de cultura  

Com exceção da concentração dos sais de nitrogênio, o meio de cultura utilizado teve 

a mesma composição que a do substrato sintético apresentado anteriormente na Tabela 13.  

Para os ensaios realizados com nitrato, utilizou-se 1 g.L-1de KNO3 enquanto que nos 

ensaios com nitrito utilizou-se 0,84 g.L-1de NaNO2  

As concentrações de nitrato e nitrito tiveram que ser maiores que as utilizadas no 

reator, pois conforme Tiedje (1982), estes não podem ser fatores limitantes no ensaio. 

- Inóculo 

Como esses ensaios foram realizados somente a partir da terceira etapa, os reatores 

foram inoculados com amostras de espumas colonizadas provenientes do reator (total de 42 

espumas) 

Optou-se em não extrair o inóculo da espuma para garantir a integridade e diversidade 

do mesmo. 

- Fonte de carbono orgânico 

Metano 99,5% de pureza (o mesmo utilizado no reator) 
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- Condições estudadas 

Na Tabela 15 encontram-se apresentadas as características das condições testadas 

conforme a etapa. 

Tabela 15 - Condições analisadas nos ensaios de atividade desnitrificantes 

Etapa Condição Inóculo Metano O2 (puro) Acetileno 

4 
I sim sim sim sim 

II sim sim não sim 

5 - sim sim não sim 

6 - sim sim não sim 

Todas Controle sim não não sim 

 

Nesses ensaios os reatores controles foram incubados para verificar a desnitrificação 

sustentada por material endógeno. 

- Procedimento 

i. Depois de preparado, o substrato sintético era dividido em duas 

partes; uma para inocular os reatores desnitrificantes e outra para inocular os 

reatores controles. 

ii. No substrato utilizado nos reatores desnitrificantes, borbulhava-

se metano através de uma pedra porosa, por aproximadamente 20 minutos. Em 

seguida, cada reator recebia 60 mL desse substrato.  

iii. Os reatores eram lacrados e submetidos por 3 minutos a um 

fluxo de metano de 1,3 L.min-1 para troca de atmosfera  

iv. Os reatores que recebiam oxigênio tinham 15 % do volume do 

seu headspace substituído por este gás. 

v. Nos reatores controles, o substrato e os headspaces não 

recebiam metano nem oxigênio, e a atmosfera era substituída por nitrogênio. 
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vi. 10 % da atmosfera dos headspaces era substituída por acetileno 

(inclusive nos controles). 

vii. Alíquotas de 1 mL da fase gasosa dos reatores eram retiradas ao 

longo do tempo para determinação do N2O acumulado.  

viii. As determinações de N2O foram realizadas por técnica de 

cromatografia gasosa e para sua quantificação foi feita uma curva de calibração 

a partir de volumes conhecidos deste gás. Para cada etapa analisada foi 

elaborada nova curva de calibração. 

ix. O cromatógrafo utilizado para determinação do N2O foi o 

mesmo utilizado para determinação de metano, porém a temperatura do forno 

durante a análise foi de 30 oC. 

d. Ácidos Voláteis 

As análises de ácidos voláteis foram realizadas de acordo com metodologia proposta 

por Adorno et al. (2006), que se baseia na extração dos mesmos com éter seguido por análise 

por cromatografia gasosa. 

O equipamento utilizado foi um cromatógrafo gasoso HP 6890 equipado com detector 

de ionização de chama e coluna HP – INNOWAX – 30 m x 0,25 mm (diâmetro interno) x 

0,25 μm (espessura de filme). 

  

e. Metanol 

Para análise de metanol, alíquotas de 12 mL eram retiradas do reator durante os 

períodos anóxicos e transferidas para frascos de antibióticos com capacidade volumétrica de 

20 mL e, logo após serem lacrados, tais recipientes eram submetidos ao ultra-som por dez 

minutos para liberação do metanol solubilizado. 
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Em seguida, 1 mL de amostra do headspace desses frascos era retirada e analisada por 

cromatografia gasosa.  

O tempo de duração do ensaio foi estabelecido de acordo com o período da etapa 

anóxica aplicado no reator 

O equipamento utilizado foi o mesmo cromatógrafo gasoso utilizado para a 

determinação de ácidos voláteis desta mesma seção. 

f. Concentração de oxigênio dissolvido 

A concentração de oxigênio dissolvido foi determinada diretamente no reator por meio 

de oxímetro portátil ORION® modelo 810 A. 

No período anóxico das etapas 1 a 4, não foi utilizado nenhum procedimento para 

manter a concentração em níveis constantes, visto que a intenção deste trabalho foi a de 

promover o processo de desnitrificação com a quantidade de oxigênio resultante da 

nitrificação. 

g. Concentração de amônia livre 

A concentração de amônia livre foi estimada em função da concentração de nitrogênio 

amoniacal (N-NH4
+), pH e temperatura, aplicando-se a equação (7) apresentada por 

8Anthonisen (1976) apud Çeçen (1996). 

( ) ( ) pHT

pH

e
amoniacalNLmgNHN

10
10**

14
17. )273/(6344

1
3 +

−
==− +

−     (7) 

Sendo: 

N-NH3= concentração de amônia livre, na forma de nitrogênio. 
T = temperatura (oC). 

 

 
                                                 

8 ANTHONISEN, A.C. et al.(1976) Inhibition of nitrification by ammonia and nitrous acid. Journal 
WPCF, v.48, n.5, p.835-852 
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h. Concentração de ácido nitroso 

A concentração de ácido nitroso foi calculada a partir da equação apresentada por 

6Anthonisen (1976) apud Çeçen (1996), (equação 8), que leva em consideração a 

concentração de nitrito, pH e temperatura. 

pHTe
NitritoNLmgHNO

10*
*

14
46).( ))273/(2300(

1
2 +−

− −
=      (8) 

Sendo 

HNO2 = concentração de ácido nitroso na forma de nitrogênio. 

T = temperatura (oC). 

 

4.6 Amostragem 

 

4.6.1 Etapas 1 e 2 

 

Nas etapas em que o reator foi operado com sólidos em suspensão, a amostragem do 

afluente, efluentes aeróbio e anóxico seguiram o procedimento descrito a seguir: 

- Afluente 

Após o enchimento e homogeneização do meio, a aeração era desliga por 

aproximadamente 2 minutos para sedimentação do lodo abaixo do nível de coleta.  

- Efluente aeróbio 

As amostras eram coletadas no final do tempo destinado à respiração  

- Efluente anóxico 

A coleta foi feita durante o descarte do efluente. 

Em todos os casos, depois de coletadas, as amostras eram centrifugadas por 5 minutos 

à velocidade rotacional de 2.500 rpm. 
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4.6.2 Etapas 3 a 6  

 

Nas etapas em que se trabalhou com material imobilizado, foi adotado o mesmo 

procedimento de coleta, no entanto, não houve a necessidade da centrifugação das mesmas. 

 

4.7 Influências do sulfato e cloreto na cinética de desnitrificação associada a organismos 

metanotróficos. 

 

Como o substrato sintético utilizado para alimentar o reator era preparado a partir de 

sais de cloreto, o presente ensaio foi realizado com o intuito de averiguar se os organismos 

presentes no reator em operação eram suscetíveis às concentrações de cloreto utilizadas no 

preparo do substrato.  

Já os ensaios com sulfato foram realizados para verificar a possibilidade em se mudar 

a fonte de nitrogênio inorgânico. 

O ensaio foi realizado no final da etapa 4 e o procedimento para sua realização 

encontra-se descrito a seguir; 

- Reatores 

Frascos de antibiótico com capacidade volumétrica de 100 mL, sendo que 60 mL 

foram ocupados com o meio de cultura, 10 mL com inóculo e o restante foi deixado para o 

headspace.  

O ensaio foi realizado em triplicata para cada condição estudada. 

- Meio de cultura 

A composição do meio de cultura nitrificado utilizado em todas as condições testadas 

foi semelhante ao substrato sintético utilizado nas etapas 5 e 6 , apresentado anteriormente na 

Tabela 13. Nos ensaios na presença de sulfato e cloreto, foram adicionados de K2SO4 (170 

mg.L-1 - SO4
2-) e KCl (100 mg.L-1 – Cl-), respectivamente. 
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- Inóculo  

Para o ensaio foram retiradas do reator 42 espumas e a biomassa foi removida deste 

material suporte utilizando-se o mesmo procedimento apresentado na seção 4.5 - Sólidos 

aderidos à espuma, no entanto, ao invés de água destilada foi utilizado água de diluição para 

as lavagens.  

A água de diluição foi preparada conforme apresentado por Schmidt e Belser (1984): 2 

mL de solução K2HPO4 0,2M + 0,5 mL de solução KH2PO4 0,2 M e o volume completado 

para 500 mL com água ultrapurificada. 

Após inocular os reatores, os sólidos totais voláteis foram determinados de acordo 

com metodologia apresentadas no Standart Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (1995).   

- Composição do headspace 

Metano 99,5 % de pureza e 15 % de oxigênio. 

- Condições analisadas 

As condições analisadas encontram-se apresentadas na Tabela 16 

Tabela 16 - Condições de estudo para os diferentes reatores utilizados no ensaio com sulfato 
e cloreto. 

Condição KCl K2SO4
 CH4 O2 Inóculo Objetivo 

1 sim não sim sim sim Influência cloreto 

2 não sim sim sim sim Influência sulfato 

3 não não sim sim sim Controle 

4 sim não não não sim Desnitrificação endógena (cloreto) 

5 não sim não não sim Desnitrificação endógena (sulfato) 

6 não não sim sim não Solubilidade do metano 
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- Procedimento 

Depois de receberem o substrato, os frascos foram tampados com papel alumínio, 

esterilizados em autoclave à pressão de 1 atmosfera e a 121 oC de temperatura por 20 minutos. 

Os reatores foram inoculados com 10 mL do inóculo que foi removido das espumas.  

Depois de fechados com tampa de butila e lacrados, os frascos tiveram sua atmosfera 

trocada por metano e adicionou-se oxigênio, conforme procedimento apresentado nos itens iii 

e iv da seção c) Medida da atividade desnitrificante, descrita em 4.5 Controle operacional. 

Amostras da fase gasosa do headspace foram retiradas de cada reator e analisadas no 

cromatógrafo (Gow-Mac), para determinação da concentração de metano. 

Paralelamente à amostragem de gás, também foram feitas análises de nitrato e nitrito. 

No final do ensaio, foi feita a determinação da concentração de nitrogênio amoniacal (N-

NH4
+). 

 

4.8 Análises microbiológicas  

 

4.8.1 Caracterização morfológica 

 

A caracterização morfológica e a diversidade microbiana foram analisadas, ao longo 

do tempo, por meio de microscopia óptica comum e contraste de fase utilizando Microscópio 

Olympus BX60, acoplado a câmara com captura de imagem e software para análise de 

imagem Image-Pro Plus.  

Também foi utilizada técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) no final 

do experimento em amostras de espumas retiradas do reator. O microscópio utilizado foi LEO 

– 440 DSM – 9601. 
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A técnica utilizada para as análises de MEV foi proposta por Nation (1983), e 

adaptada para biofilme por Araújo (1995) que consiste basicamente em: (1) fixar as amostras 

em glutaraldeído a 2,5 % em tampão fosfato 0,1 M a pH 7,3 gelado; (2) manter as amostras à 

temperatura de 4 oC por 12 horas; (3) lavar as amostras, por duas vezes, com tampão fosfato 

gelado 0,1 M a pH 7,3 por 10 minutos cada lavagem; (4) desidratar as amostras deixando-as 

de molho sucessivamente, por 10 minutos, em álcool etílico com as seguintes concentrações: 

50, 60, 70, 80, 90, 95 e 100 %; (5) fixar as amostras nos suportes de MEV e deixar secar por 

10 minutos em estufa à temperatura de 40 oC; (6) recobrir as amostras com ouro para análise. 

 

4.8.2 Quantificação de organismos pela técnica de Número Mais Provável (NMP)  

 

A estimativa da quantidade de organismos foi feita a partir dos resultados dos ensaios 

de NMP para os organismos nitrificantes, desnitrificantes e os metanotróficos. 

As análises foram feitas no final de cada etapa, com a intenção de se verificar a 

ocorrência e magnitude das populações diante das diferentes condições a que foram 

submetidas. 

Para os organismos nitrificantes, a quantificação foi feita somente nas etapas 1 a 4; a 

dos demais microrganismos foi feita  para todas as etapas. 

Nas etapas em que o inóculo apresentou-se em suspensão, este foi homogeneizado, e 

em seguida era retirada quantidade suficiente para o ensaio. 

Para as etapas em que o inoculo apresentou-se imobilizado em espumas, o mesmo foi 

removido das matrizes conforme metodologia apresentada por Daniel (2005), e adequada para 

o trabalho em questão. A metodologia empregada encontra-se descrita a seguir: 
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i. Foram retiradas, aleatoriamente, 42 espumas do reator e 

transferidas para um tubo falcon (15 mL) onde foram lavadas com 

aproximadamente 45 mL de água de diluição. 

ii. Para auxiliar na remoção dos sólidos, um bastão de vidro foi 

utilizado durante as lavagens. 

iii. As águas de lavagem foram transferidas para balão volumétrico 

de 50 mL e seu volume completado, também com água de diluição. 

iv. Parte do volume total de enxágüe foi utilizada para incubar os 

tubos de diluições decimais seriadas e o restante, após ser medido, foi 

transferido para cápsula de porcelana para determinação dos sólidos totais 

voláteis conforme metodologia descrita no Standart Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (1995).   

v. Os resultados foram expressos em NMP.g-1 de sólidos voláteis.  

Utilizou-se metodologia específica para cada organismo; no entanto, a 

quantificação das populações microbianas foi feita de acordo com Alexander 

(1982), que considera a combinação das respostas positivas, utilizando-se de 

uma tabela padrão de probabilidade. 

A seguir, são apresentados os procedimentos utilizados na quantificação desses 

organismos. 

 

4.8.2.1 Organismos nitrificantes  

 

A estimativa da quantidade dos organismos nitrificantes, oxidantes de amônia e 

oxidantes de nitrito, foi realizada segundo metodologia descrita por Schmidt e Belser (1984), 

adaptada para amostras líquidas, pois o método foi desenvolvido para amostras de solo. 
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A determinação do NMP foi realizada separadamente com meio de cultura específico 

para cada organismo. 

O meio de cultura utilizado para a estimativa de bactérias oxidantes de amônia foi 

semelhante ao proposto por Schmidt e Belser (1984), salvo a concentração de nitrogênio 

amoniacal (N-NH4
+) que foi de 40 mg.L-1, visto que essa foi a concentração afluente no reator 

em estudo. 

Foram classificadas como diluições positivas para o crescimento dos organismos 

oxidantes de N-NH4
+ aquelas diluições que obtiveram resultado positivo para presença de 

nitrito (coloração rosa) depois de adicionado a solução teste (sulfanilamida + N-naftil-

etilenodiamina hidrocloreto).  

Para os organismos oxidantes de nitrito foram classificadas como diluições positivas 

para o seu crescimento aquelas que obtiveram resultado negativo para a presença de nitrito 

(solução incolor) depois de adicionado a solução teste (sulfanilamida + N-naftil-

etilenodiamina hidrocloreto) 

 

4.8.2.2 Organismos desnitrificantes 

 

As análises de NMP para os organismos desnitrificantes foram realizadas de acordo 

com metodologia descrita por Tiedje (1982) e adaptada para esse trabalho. 

O meio de cultura utilizado possuía composição semelhante à do substrato sintético 

utilizado nas etapas 5 e 6, anteriormente apresentada na Tabela 13, acrescido de 800 μL.L-1 de 

metanol como fonte de carbono (no meio já autoclavado e frio). 

O metanol foi escolhido como fonte de carbono para os organismos desnitrificantes, 

por se tratar do possível intermediário formado durante a oxidação do metano. 
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Foram classificados como negativo para o crescimento de organismos desnitrificantes, 

redutores de nitrato, as diluições que obtiveram resultado positivo para presença de nitrato 

(coloração azul) depois de adicionado a solução teste (difenilamina). 

Nos ensaios realizados com nitrito foram classificados como negativo para o 

crescimento de organismos desnitrificantes as diluições que obtiveram resultado positivo para 

presença de nitrito (coloração rosa) depois de adicionado a solução teste (sulfanilamida + N-

naftil-etilenodiamina hidrocloreto).  

 

 

4.8.2.3 Organismos metanotróficos 

 

Com o objetivo de se estimar a população de organismos metanotróficos presentes no 

reator, foi desenvolvida metodologia de análise baseada na técnica de NMP utilizando o 

consumo de metano como resultado positivo para a presença desses organismos. 

O procedimento encontra-se explicado a seguir; 

- Reatores 

Para realização do ensaio foram utilizados frascos de antibióticos com capacidade 

volumétrica aproximada de 30 mL.  

Cada diluição seriada do inóculo foi testada em quintuplicada. 

- Meio de cultura  

O meio de cultura utilizado foi específico para organismos metanotróficos e sua 

composição se encontra apresentada na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Características do meio de cultura específico para organismos metanotróficos. 

Componente Concentração 

KNO3 1,00 g.L-1 

(NH4)2SO4 0,65 g.L-1 

K2HPO4 0,87 g.L-1 

KH2PO4 0,68 g.L-1 

CaCl2.2H2O 0,02 g.L-1 

MgSO4.7H2O 0,2 g.L-1 

FeSO4.7H2O 1,00 mg.L-1 

CuSO4.2H2O 50,0 μg.L-1 

H3BO3 10,0 μg.L-1 

MnSO4.H2O 10,0 μg.L-1 

ZnSO4.7H2O 70,0 μg.L-1 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 12 μg.L-1 
Fonte. Adaptado de Eisentraeger et al.(2001) 

 

- Composição do headspace 

Metano 99,5% de pureza (o mesmo utilizado no reator) e 15% de oxigênio.  

Nas etapas 5 e 6, não foi adicionado oxigênio nos reatores. 

- Reatores controles 

Nos reatores controles, também montados em quintuplicadas, somente foram 

adicionados o meio de cultura, o metano e, quando necessário, o oxigênio, seguindo o mesmo 

procedimento para os demais reatores. 

O objetivo do ensaio com esses reatores foi o de verificar a diminuição do metano em 

seus headspaces, devido à sua solubilização no meio líquido durante o período de incubação e 

à retirada de alíquotas para amostragem.  
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- Procedimento 

i. Os frascos, após receberem 9 mL de meio de cultura (os reatores 

controles receberam 10mL) e serem tampados com papel alumínio, foram 

autoclavados por 20 minutos à pressão de 1 atmosfera e temperatura de 120 oC  

ii. Após esfriarem, cada um recebeu 1 mL de inóculo conforme as 

diluições seriadas (menos os reatores controles) e, em seguida, foram fechados 

com tampa de butila e lacrados. 

iii. Os reatores tiveram a atmosfera trocada conforme apresentado 

nos itens iii e iv - Medida da atividade desnitrificante, descrita em 4.5 Controle 

operacional. 

iv. Após a troca de atmosfera, retiraram-se 0,5 mL de amostra 

gasosa do headspace de cada reator (inclusive dos controles) para análise no 

cromatógrafo gasoso, para analisar a concentração de metano. Essa primeira 

amostra analisada fornecia o valor inicial do teor de metano.  

v. Os frascos foram incubados em posição invertida em câmara 

rotativa (40 rpm) e temperatura de 30 oC. O objetivo da inversão foi o de evitar 

possíveis fugas de gás. 

vi. Novas medidas de metano foram feitas após 7 e 15 dias de 

incubação. 

vii. A variação na concentração de metano em cada reator foi 

comparada com a variação média deste gás nos controles. Aqueles que 

apresentaram maiores variações que os controles (incluindo o desvio padrão) 

foram classificados como positivos com relação ao crescimento das 

metanotróficas, enquanto que aqueles que tiveram variação menor ou igual à 

média dos controles foram considerados negativos. 



57 

 

4.8.3 Análise da diversidade microbiana 

 

4.8.3.1  Amostragem 

 

A freqüência de amostragem de biomassa para o acompanhamento da diversidade 

microbiana foi específica para cada etapa do trabalho.  

Durante a etapa 1, foram feitas cinco amostragens devido às dificuldades para a 

adaptação do sistema. 

Nas etapas 2,3 e 5, a amostragem foi realizada na metade e final das etapas. 

Na etapa 4, que teve pouco tempo de duração e 6, na qual a única alteração foi a fonte 

de nitrogênio inorgânico, a amostragem foi realizada somente no final dos períodos de 

operação. 

Nas duas primeiras etapas, quando a biomassa se encontrava em suspensão, foram 

coletados cerca de 3 mL de lodo homogeneizado.  

As amostras foram centrifugadas a 6000 rpm, a 4 ºC por 10 minutos e o pellet obtido 

foi lavado com 5,0 mL de tampão PBS (NaCl 137,0 mM; KCl 2,6 mM; KH2PO41,7 mM em 

pH 7,4). 

Nas etapas em que se utilizou material suporte para adesão da biomassa, foram 

coletadas de 10 a 15 espumas e a biomassa removida com 5 mL de tampão PBS. Para auxiliar 

na remoção, foi utilizado um bastão de vidro. 

Em seguida, os sólidos foram separados por centrifugação como nas etapas 1 e 2. 
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4.8.3.2 Extração de DNA 

 

Foi realizada a extração do ácido nucléico de acordo com o protocolo de Griffiths et 

al. (2000), utilizando glass beads, fenol e clorofórmio. 

 

4.8.3.3. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

Para as análises de eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) os 

fragmentos do gene do RNAr 16S, extraídos das amostras, foram amplificados por PCR 

utilizando-se primers específicos sintetizados pela Invitrogem® para o Domínio Bacteria ( 

Nielsen et al.,1999). CG-clamp foi adicionado nos primers forward dos dois jogos de 

primers, cujas sequencias se encontram apresentadas na Tabela 18.  

Para a reação de amplificação, foram adicionados 2 μL de DNA padrão e o 

procedimento foi realizado de acordo com o manual do fabricante (platinum Taq DNA 

polymerase - Invitrogen®, Carlsbad, CA, USA).  

Tabela 18 -: Primers filogenéticos utilizados para o Domínio Bacteria 

Primers Seqüência (5’  3’) 

968F 

GC clamp 

1392R 

AACGCGAAGAACCTTAC 

CGCCCGGGGCGCGCCCCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG 

ACGGGCGGTGTGTAC 

Fonte: Nielsen et al. (1999). 

 

Para as analises foi utilizado termociclador “Gene Amp. PCR System 2400” (Perkin-

Elmer Cetus, Norwalk, Conn.). As condições de amplificação por PCR, descritas por Nielsen 

et al. (1999), encontram-se apresentadas na Tabela 19. 
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Tabela 19 -: Condições utilizadas na programação do aparelho para amplificação por PCR 

Etapa Temperatura (oC) Tempo 

Desnaturação inicial 94 5 minutos 

Desnaturação 94 45 segundos 

Anelamento 38 1 minuto 

Extensão 72 2 minutos 

Final da extensão 72 10 minutos 

Número de ciclos -35 - - 

 

4.8.3.4 Eletroforese em gel de agarose (DGGE) 

 

A eletroforese em gel de agarose foi realizada segundo protocolo descrito por Muyzer 

et al.(1993). A técnica é aplicada com o intuito de avaliar o produto resultante da extração do 

ácido nucléico e da amplificação por PCR. Ela consiste em separar os fragmentos dos genes 

amplificados por PCR de acordo com o grau de desnaturação da dupla hélice de DNA, sob a 

ação de agentes desnaturantes como a uréia e a formamida.  

Para facilitar a explicação dos resultados de DGGE realizados, considerou-se que uma 

banda particular observada no gel constitui, teoricamente, uma população de microrganismos. 

O procedimento experimental para ambos os produtos foi o mesmo, diferindo apenas 

no marcador molecular. 

As análises de DGGE foram realizadas usando Dcode™ Universal Mutation Detection 

System (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA).  

Os produtos do PCR foram aplicados diretamente em um gel de poliacrilamida 0,8 % 

(p/v) em TAE 0,5x com gradiente linear de desnaturação (uréia e formamida) variando de 30 

a 60 %.  

A eletroforese foi realizada sob voltagem constante de 75 V e à temperatura de 65 °C 

por 16 h. Os géis foram observados sob iluminação de luz UV e fotografados usando Eagle 
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Eye II Imager (Stratagene, La Jolla, CA, USA). As imagens foram manipuladas com o 

software Eaglesight Stratagene (v3.22).  

A seguir, as bandas selecionadas foram recordadas do gel, armazenadas em frascos 

estéreis contendo 30 mL de água destilada esterelizada e armazenadas à temperatura de 4 oC 

para permitir a difusão passiva do DNA a partir do gel. 

Dois microlitros da solução eluida foi re-amplificada utilizando os primers 968F e 

1392R sem o CG-clamp. O produto foi purificado usando UltraClean PCR Clean Up Kit 

(Mobio) e o DNA purificado foi utilizado como padrão na reação de seqüenciamento.  

 

4.8.3.5 Sequenciamento 

 

Foi realizado o sequenciamento parcial do gene RNAr 16S em um sequenciador 

capilar ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) utilizando kit BigDye 

(Applied Biosystems, CA, USA).  

A identificação das seqüências foi realizada comparando-se a sequência do gene RNAr 

16S obtido com outras seqüências disponíveis no GenBank (banco de dados público) do 

National Center for Biotechnology Information (NCBI - http://www.ncbi.nem.nih.gov), 

utilizando-se a ferramenta Basic Local Aligment Search Tool (BLASTn).  

 

4.8.3.6 Análise filogenética 

 

A árvore filogenética foi construída usando o método Neighbor-Joining a partir de 

análise de 500 reamostragens de bootstraps das seqüências das bandas recortadas do DGGE 

com primers para o Domínio Bactéria. Os valores presentes nos nós das árvores indicam 

porcentagens que o ramo se repitiu (500 reamostragens de bootstraps). 
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O alinhamento das sequências e a análise filogenética foram realizados usando o 

software Mega software (version 3).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Análises físico-químicas e biológicas 

 

5.1.1 Etapa 1 (fases A e B) 

 

Nesta etapa o reator foi operado com ciclos de 24 horas, sendo 6 horas de aeração, 

16,5 h anóxico, 0,5 h destinado à respiração e 1,0 h para sedimentação. A biomassa se 

encontrava em suspensão. 

No entanto, nos primeiros vinte e cinco dias de trabalho, depois da inoculação do 

sistema, os períodos, aeróbio e anóxico, foram divididos em dois de 11,5 horas, devido ao fato 

de não se saber qual seria a resposta dos organismos responsáveis pela nitrificação após serem 

submetidos a sucessivos períodos anóxicos. 

Nesses vinte e cinco dias, durante o período aeróbio, as análises de nitrato e nitrito 

eram realizadas duas vezes por dia, a primeira depois de 6 horas de aeração e a segunda no 

final da etapa nitrificante.    

Na Figura 6 são apresentados os resultados para as concentrações de nitrato e nitrito de 

amostras retiradas depois de seis horas de aeração durante os vinte cinco primeiros dias de 

operação.  
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Figura 6 - Valores de concentração de nitrato (N-NO3

-) e nitrito (N-NO2
-) após seis horas de 

aeração. 
 

Como pode ser observado, os resultados obtidos permitiram verificar que o ciclo 

aeróbio podia ser diminuído para seis horas, sem prejuízo da nitrificação 

Para a escolha do período anóxico, foram verificados os tempos citados na literatura 

para a remoção de nitrato associado ao processo metanotrófico (Houbron et al., 1999; Lee et 

al., 2001; Waki et al., 2002; Waki et al., 2005). 

Porém, esses tempos variam muito de acordo com cada pesquisa, alcançando valores 

desde 10 horas (LEE et al.,2001) até 6 dias (WAKI et al.,2002), sem que, no entanto, pudesse 

ser observado um comportamento padrão para a remoção de nitrato. 

Sendo assim, levando-se em consideração o tempo mínimo de 10 horas encontrado na 

literatura (LEE et al., 2001), optou-se em estabelecer o período anóxico em 16,5 horas, de 

maneira a obter um ciclo aeróbio/anóxico de 24 horas, incluindo os tempos necessários para a  

respiração, sedimentação e etc. 

A escolha de tempos maiores não foi cogitada devido à possibilidade de a 

desnitrificação via material endógeno vir a prevalecer. 

Na Figura 7, são apresentados os resultados de eficiência de remoção de nitrato 

obtidos durante os 100 primeiros dias de operação. 
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ambientais ou nutricionais para o favorecimento dos organismos metanotróficos e 

desnitrificantes, já que os mesmos não puderam ser detectados no ensaio (Tabela 21). 

Tabela 21 - Resultados de NMP realizados durante etapa 1 – final fase A para estimativa do 
número de organismos, nitrificantes, desnitrificantes e metanotróficos. 

Organismos NMP g-1
sólidos totais voláteis  

Oxidantes de N-NH4
+ 3,0x108 

Oxidantes de N-NO2
- 7,6x108 

Desnitrificantes Não detectados 
*Metanotróficos Não detectados 

*O desvio padrão obtido para os reatores controles nesse ensaio foi de 5,9x10-5mol .L-1 CH4 

Como pode ser observado na Tabela 21, tanto os organismos oxidantes de N-NH4
+ 

como os de N-NO2
- se adaptaram relativamente bem às condições impostas, visto que se 

apresentaram em números bem elevados.  

Com relação ao fato de não ter sido possível detectar organismos desnitrificantes e 

metanotróficos e partindo-se da hipótese de que são os organismos metanotróficos que 

provêem a fonte de carbono para sustentar o processo de desnitrificação, optou-se por adaptar 

as condições de forma a favorecer o crescimento das bactérias metanotróficas.  

 Com relação à concentração de oxigênio dissolvido no meio, não se viu a necessidade 

de mudança, visto que este se manteve em torno de 2 mg.L-1 no início do período anóxico e 

menor que 0,5 mg.L-1 no final deste, valores estes que estão de acordo com a literatura. 

A concentração de fósforo, aparentemente, não foi limitante, pois esta não sofreu 

alterações durante o ciclo, permanecendo em torno dos 18 mg.L-1.  

Além disso, Bussmann et al.(2004), ao estudarem o melhor meio de crescimento para 

os organismos metanotróficos provenientes de sedimentos lacustres, verificaram que 

variações de 0,015 mM a 1,5 mM (0,46 e 46,5 mg.L-1, respectivamente) de fósforo não 

surtiram efeito no crescimento das metanotróficas. 
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Entre as principais alterações na composição da nova solução de metais pode-se 

destacar: a) retirada do cromo e b) inclusão do cobre. 

De acordo com Mohantyet al.(2000), o cromo, com concentração de 20 μg.g-1de solo, 

apresentou efeito inibitório na atividade de organismos metanotróficos presentes em amostras 

de solo provenientes de plantações de arroz. 

Por outro lado, o cobre tem sido citado na literatura como importante componente para 

o crescimento desses organismos, participando diretamente na produção da enzima 

metanomonooxigenase particulada (MMOp) (HANSON; HANSON, 1996; MALASHENKO 

et al.,2000).  

No entanto, mesmo depois da substituição da solução de metais, o sistema não 

apresentou grandes melhoras; como verificado anteriormente na Figura 7. 

Dessa forma, após dois meses de operação, considerou-se conveniente aumentar a 

concentração de biomassa no reator. Neste caso, optou-se pelo lodo anaeróbio, devido à sua 

maior concentração de sólidos voláteis e grande diversidade microbiana. 

Após, aproximadamente, vinte dias da adição de lodo no reator, o processo de 

desnitrificação voltou a se restabelecer; porém, a diminuição dos sólidos totais voláteis, no 

final da etapa 1 (Tabela 20, apresentada anteriormente), permite supor que os resultados 

obtidos para a remoção de N-NO3
- tenham sido devidos, principalmente, à utilização de 

material celular endógeno e não à utilização do metano. 

No entanto, apesar de os resultados físico-químicos não terem sido satisfatórios, os 

resultados de NMP revelaram a presença de organismos metanotróficos, como pode ser 

observado na Tabela 22. 
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Tabela 22 - Resultados de NMP realizados durante a etapa 1 – final da fase B para estimativa 
do número de organismos, nitrificantes, desnitrificantes e metanotróficos. 

Organismos NMP. g-1
sólidos totais voláteis  

Oxidantes de N-NH4
+ 5,0x105 

Oxidantes de N-NO2
- 7,0x105 

Desnitrificantes Não detectados 
*Metanotróficos 3,2x103 

* O desvio padrão obtido para os reatores controles  nesse ensaio foi de 6,5x10-6 mol .L-1 CH4 

 

Porém, como pode ser observado na Tabela 22, mesmo após o favorecimento do 

crescimento das metanotróficas no reator, ainda assim, não foi possível detectar os 

organismos desnitrificantes. 

Uma das possíveis razões seria que a oxidação do metano não foi suficiente para 

sustentar o crescimento das bactérias desnitrificantes, seja pela baixa presença de organismos 

metanotróficos, ou talvez devido à formação de formaldeído (subproduto utilizado para o 

crescimento das metanotróficas) ou à sua oxidação completa a dióxido de carbono. 

A queda no número de organismos nitrificantes, no final da fase B, pode ter sido 

devida à associação dos menores tempos de aeração com os elevados períodos anóxicos aos 

quais foram submetidos ou, inclusive, ao consumo de lodo no reator, anteriormente explicado. 

As análises de microscopia realizadas no inóculo demonstraram a presença de 

morfologias bem distintas no reator. 

Na Figura 9, são apresentadas algumas fotos de microscopia óptica comum, feitas a 

partir de amostras retirados do inóculo do reator no final da Fase B. 
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A nitrificação ocorreu em aproximadamente cinco horas, sem ser observado o 

acúmulo de nitrito (N-NO2
-), enquanto que a remoção do nitrato via desnitrificação, não 

sofreu alterações significativas, mesmo depois de 14 horas de período anóxico.  

Além disso, acredita-se que os tempos destinados à sedimentação também possam ter 

favorecido ao consumo de material celular, devido à elevada presença de nitrato no efluente 

do reator associada à ausência de oxigênio e outras fontes de carbono orgânico, que não o 

próprio lodo. 

Sendo assim, os tempos de aeração, sedimentação e do período anóxico foram 

diminuídos para tentar evitar o consumo de lodo.  

 

5.1.2 Etapa 2 

 

Nesta fase, o reator operou com ciclos de oito horas (três ciclos por dia) e os tempos 

de aeração e do período anóxico foram de 4 e 3 horas, respectivamente, e 0,5 h para 

respiração e sedimentação cada. A biomassa foi mantida em suspensão. 

Além disso, foi adicionado, ao substrato, solução de ácidos orgânicos com 

concentração média de 35,3 ± 5.2 mg.L-1. A composição dessa solução foi apresentada 

anteriormente na Tabela 11. 

O objetivo desta solução foi o de estimular o crescimento de organismos heterótrofos 

durante o período aeróbio que, posteriormente, poderiam vir a sustentar o processo de 

desnitrificação sob condições anóxicas. 

No entanto, contrariamente ao esperado, a eficiência de remoção do nitrato (N-NO3
-) 

no final dos períodos anóxicos não chegou a ultrapassar os 25 %, conforme resultados 

apresentados na Figura 11.  
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mostrados) no afluente do reator logo depois de este ter sido alimentado com o substrato 

sintético..  

A hipótese da formação de nitrito na solução estoque de N-NH4
+, utilizada para a 

preparação do substrato sintético, ou no reservatório do mesmo, foi descartada por não ter 

sido possível detectar sua presença em ambos.  

Com relação aos estudos microbiológicos realizados no final dessa etapa, os resultados 

obtidos a partir do ensaio de NMP, quando comparados com aqueles obtidos no final da etapa 

1, revelaram que a adição de ácidos orgânicos no substrato sintético surtiu os efeitos 

esperados para o crescimento dos organismos desnitrificantes.  

No entanto, no mesmo período, foi detectada diminuição na população de organismos 

oxidantes de nitrito (N-NO2
-) e os metanotróficos, conforme mostrado na Tabela 24.  

Tabela 24 - Resultados de NMP realizados no final das etapas 1 e 2 para os organismos, 
nitrificantes, desnitrificantes e metanotróficos. 

 NMP. g-1
sólidos totais voláteis  

Organismos Final etapa 1 Final etapa 2 

Oxidantes de N-NH4
+ 5,0x105 5x107 

Oxidantes de N-NO2
- 7,0x105 9,7x104 

Desnitrificantes Não detectados 3,4x105 
*Metanotróficos 3,2x103 1,7x102 

* O desvio padrão obtido para os reatores controles  nesse ensaio foi de 3,5x10-5mol .L-1 CH4 

 

A diminuição no número de organismos oxidantes de nitrito (N-NO2
-) e dos 

metanotróficos pode estar relacionada com a competição pelo oxigênio dissolvido no meio 

entre os organismos aeróbios heterótrofos e autótrofos.  

Além da presença de bactérias desnitrificantes, também foi possível detectar no 

sistema, por meio de microscopia óptica comum, a presença excessiva de organismos com 
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morfologia semelhante às bactérias fototróficas anoxigênicas, conforme fotos apresentadas na 

Figura 12.  

    
Figura 12. Fotos de microscopia óptica tiradas de amostra de lodo no final da etapa 2. 

 

De acordo com Madigan (1998), algumas bactérias fototróficas púrpuras utilizam ferro 

e sulfeto, nesse caso sulfeto ferroso (FeS), como os redutores do CO2 para crescerem 

autotroficamente.  

No caso específico deste trabalho, o FeS pode ter sido formado a partir do ferro 

presente na solução de metais e do sulfeto de sódio adicionado ao substrato. 

Além do mais, esses organismos são de pouco interesse para o processo e de difícil 

eliminação do sistema. 

Sendo assim, devido aos resultados insatisfatórios das análises físico-químicas, assim 

como ao crescimento excessivo de organismos indesejáveis para o processo estudado, optou-

se por dar por encerrada esta etapa e descartar o inóculo. 

 

5.1.3 Etapa 3 

 

5.1.3.1 Etapa de adaptação aeróbia 

 

(b) (a) 
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Durante essa etapa o reator foi operado com ciclos de seis horas, sendo adotados 

períodos aeróbios e anóxicos de 3 cada.   

A biomassa se encontrou aderida em material suporte, que teve como objetivos: (a) 

auxiliar na retenção de organismos que, porventura, estivessem sendo “lavados do reator” 

durante as descargas, e (b) eliminar a etapa de sedimentação para o descarte. 

Como os resultados das etapas anteriores mostraram a dificuldade em se obter a 

desnitrificação via nitrato, a operação do reator, durante o primeiro mês, foi, dentro do 

possível, direcionada à obtenção da nitrificação a nitrito. 

A Tabela 25 apresenta as condições de operação adotadas. 

Tabela 25 - Condições de operação adotadas durante a adaptação do inóculo 

N-NH4
+ (mg.L-1) pH 1OD (mg.L-1) T (oC) Aeração (h) 

37 ± 1,1 8,0 ± 0,2 5,33 ± 0,25 26,5 ± 1,5 4 
1 Concentração de OD, refere-se àquela apresentada no final do período aeróbio. 

Entre os fatores apontados na literatura como responsáveis pelo acúmulo de nitrito, a 

manutenção do pH próximo a 8 foi escolhida como estratégia de operação, por ser a mais 

apropriada para este trabalho. 

Como o processo de nitrificação tende a diminuir o pH, esperava-se que, no término 

da etapa aeróbia, este se encontrasse na faixa de valores apropriados para a desnitrificação 

associada aos organismos metanotróficos (próximo à neutralidade). 

Não foram adotadas temperaturas acima de 30 oC devido à menor solubilidade do gás 

metano nessas temperaturas.  

Os resultados do monitoramento realizado a partir de amostras coletadas do efluente 

do reator, durante essa etapa aeróbia, encontram-se apresentados na Figura 13.  
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Pode ser observado que o início do período anóxico, identificado no gráfico como (A), 

causou a desestabilização do sistema.  

O acúmulo de nitrito, antes observado, deu lugar à sua oxidação, produzindo nitrato 

como o produto preferencial no final do período aeróbio. 

No entanto, baseando-se somente nos resultados das análises físico-químicas, não foi 

possível inferir se a nova condição afetou negativamente os organismos oxidantes de N-NH4
+, 

ou se houve a adaptação dos oxidantes de N-NO2
- ou, o mais provável, ambos. 

Na tentativa de reverter essa situação, optou-se por diminuir pela metade a vazão de ar 

durante a aeração, o que ocasionou diminuição na concentração de OD no final do ciclo 

aeróbio para 2,4 ± 0,3 mg.L-1. 

Porém, pode-se observar na Figura 17, localização B, que esse procedimento 

ocasionou a diminuição na eficiência de oxidação do N-NH4
+, sem que o processo de 

oxidação de N-NO2
-  tivesse sido afetado de forma significativa.  

Por isso, optou-se em retornar às condições iniciais de oxigenação (ver C na Figura 

17), entretanto, já não foi possível observar acúmulo de N-NO2
-.  

Esse comportamento leva a crer que a mudança da condição ambiental levou à rápida 

adaptação dos organismos oxidantes de N-NO2
- que, uma vez estabelecidos no reator, 

passaram a controlar o processo. 

Com relação ao processo de desnitrificação, as maiores conversões de nitrogênio 

ocorreram no início da etapa quando foi possível detectar o acúmulo de N-NO2
- no período 

aeróbio, mesmo nos casos em que as concentrações foram mais elevadas (aproximadamente 

10 mg.L-1). Porém, não foi possível observar remoções significativas de N-NO3
- (Figuras 18 e 

19). 
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Com relação à desnitrificação na presença de metano, pode ser observado que, se 

ocorreu, foi somente na primeira hora e meia de período anóxico. 

Também foi realizado um perfil temporal para medir as concentrações de metanol, 

mas não foi possível detectá-lo. 

No entanto, ao se compararem as variações de nitrato (N-NO3
-) durante o período 

anóxico obtidas neste ensaio, com àquelas apresentadas na Figura 10 referentes ao final da 

etapa 1, pode-se constatar que o valor de nitrato removido, durante a etapa 1, foi de, 

aproximadamente, 3,93 mg.L-1 em 6 horas e, para a etapa 3, esse valor, foi de 3,98 mg.L-1, em 

aproximadamente 1,5 hora. 

Aparentemente, o material suporte presente no reator, além de favorecer a retenção 

dos organismos metanotróficos (Tabela 26 com resultados de NMP), pode ter auxiliado na 

retenção do metano no meio líquido por meio de aprisionamento de bolhas de gás em seus 

poros, permitindo assim, maior tempo de contado entre o líquido e o gás.  

Desta forma, a solubilização do metano pode ter sido favorecida, aumentando, assim, a 

sua disponibilidade para os microrganismos. 

Apesar de, na etapa 1, os resultados do monitoramento e análises de sólidos indicarem 

forte influência do lodo no processo de desnitrificação, neste caso, a quantidade de material 

aderido à espuma mostrou comportamento bem distinto. 

A Tabela 26 apresenta os resultados obtidos para as análises de sólidos aderidos nas 

matrizes. 
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Tabela 26 - Variação na concentração de sólidos aderidos à espuma. 

Fase Espuma (g) STA (g.g espuma-1) SVA (g.g espuma-1) SFA (g.g espuma-1) 

(I) 0,1534 1,52 1,28 0,23 

(II) 0,1512 0,24 0,16 0,08 

(III) 0,1527 0,405 0,276 0,129 

(I) Início da fase de adaptação aeróbia; (II) Final da fase de adaptação aeróbia e início da fase aeróbia/anóxica; 
(III) Final fase aeróbia/anóxica. STA – sólidos totais aderidos; SVA – sólidos voláteis aderidos e SFA – sólidos 
fixos aderidos. 

 

Analisando-se os dados apresentados na Tabela 26, é possível verificar que, no final 

da etapa 3, a quantidade de sólidos aderidos voláteis teve um aumento significativo, com 

relação ao início da etapa, ao contrário das etapas anteriores, em que foram verificadas perdas 

consideráveis de sólidos. 

A perda de sólidos no final da fase de adaptação aeróbia, quando comparada com o 

início, já era de se esperar, visto que o lodo utilizado para inocular o reator apresentava 

grandes quantidades de sólidos. 

Apesar de a remoção de nitrato não ter sido satisfatória no período analisado, os 

resultados dos ensaios microbiológicos, mais especificamente o de NMP, revelaram a 

presença de organismos desnitrificantes e metanotróficos, como pode ser observado na Tabela 

27.  

Tabela 27 - Resultados de NMP para os organismos, nitrificantes, desnitrificantes e 
metanotróficos realizados durante a etapa 3 nos seguintes intervalos: (a) no final da fase 

aeróbia e (b) no final da fase aeróbia/anóxica.  

 NMP. g-1
sólidos totais voláteis  

Organismos Fase aeróbia Fase aeróbia/anóxica 

Oxidantes de N-NH4
+ 2,6x1010 1,5x108 

Oxidantes de N-NO2
- 1,2x107 1,2x107 

Desnitrificantes - 1,2x105 

Metanotróficos - 5,1x103 

* O desvio padrão obtido para os reatores controles nesse ensaio foi de 2,5x10-5mol .L-1 CH4 
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Como pode ser observado na Tabela 27 no final do período de adaptação aeróbia, o 

número estimado de organismos oxidantes de N-NH4
+ estava bem superior ao de oxidantes de 

N-NO2
-, o que explicaria a presença deste composto no final dos ciclos. 

No entanto, aparentemente, esses organismos foram mais sensíveis ao período 

anóxico, visto que seu número acabou diminuindo no final da etapa aeróbia/anóxica enquanto 

que não foi possível detectar mudanças no número de organismos oxidantes de nitrito nem 

dos desnitrificantes. 

Com relação aos metanotróficos, de acordo com os resultados, eles também foram 

favorecidos, provavelmente pela adição de extrato de levedura, que proporcionou nitrogênio 

orgânico para o crescimento.  

De acordo com Bitton (1994), as bactérias têm maior facilidade em assimilar essa 

forma de nitrogênio para o crescimento celular do que o nitrato.  

Além do mais, nessa etapa, foi utilizado meio suporte, que pode ter auxiliado na 

retenção das metanotróficas no reator. 

As análises de microscopia também mostraram que as morfologias semelhantes às 

bactérias fototróficas anoxigênicas já não predominavam no sistema, podendo, inclusive, ser 

detectadas morfologias semelhantes às das metanotróficas.  

A Figura 21 apresenta as fotos de microscopia óptica comum feitas em amostra do 

inóculo aderido à espuma. 
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Figura 21- Fotos de microscopia óptica comum tiradas de amostra do inóculo aderido à 

espuma. 
(a), (c) e (d) organismos com morfologia semelhante às metanotróficas (entre outras espécies as metanotróficas 
se caracterizam por acúmulo de polifosfatos (GREEN, P., 1992); (b) presença de morfologias semelhantes às 

fototróficas anoxigênicas; 

 

5.1.4 Etapa 4 

 

Como na etapa anterior, não foi possível manter o acúmulo de nitrito, e assim, nem a 

eficiência de remoção, optou-se em trabalhar com aeração intermitente em  ciclos de 12 horas. 

A aeração intermitente foi utilizada por Daniel (2005), que conseguiu bons resultados 

de acúmulo de nitrito e por longo período de tempo, mesmo a baixas concentrações de N-

NH4
+ (50 mg.L-1). 

O período aeróbio de 30 minutos foi estipulado de acordo com os resultados obtidos 

para as concentrações de N-NO2
- durante o perfil temporal realizado na fase de adaptação 

(c) 

(b) 

(d) 

(a) 
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Pode-se observar que esta condição foi a que mais favoreceu os organismos 

desnitrificantes e metanotróficos, provavelmente devido à adoção de períodos anóxicos mais 

curtos, que minimiza a necessidade de utilização de carbono endógeno.  

No entanto, acredita-se que a aeração intermitente com intervalos curtos de aeração, 

tenha afetado negativamente tanto os organismos oxidantes de N-NO2
- como os  organismos 

responsáveis pela oxidação do N-NH4
+, motivo pelo qual, a conversão deste último não tenha 

sido completa durante essa etapa. 

Esses resultados podem ter refletido na concentração de sólidos aderidos à espuma, 

conforme apresentados na Tabela 29. 

Tabela 29 - Resultados de sólidos aderidos à espuma no início e final da etapa 4. 

 Espuma (g) STA (g.g espuma-1) SVA (g.g espuma-1) SFA (g.g espuma-1) 

Início 0,1527 0,405 0,276 0,129 

Final 0,1283 0,316 0,165 0,151 

 

Porém, assim como nas etapas anteriores, o aumento na concentração de nitrato 

devido, provavelmente, à adaptação dos organismos nitratantes, pode ter sido a causa da perda 

de eficiência nos ciclos seguintes. 

 

5.1.5 Etapa 5  

 

Como não foi possível manter o processo de desnitrificação associado aos organismos 

metanotróficos, tendo como primeira etapa o processo de nitrificação, optou-se por trabalhar 

diretamente com a desnitrificação, a partir de um substrato nitrificado, porém, na ausência de 

oxigênio molecular. 
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Esse procedimento foi adotado, a partir de resultados obtidos em ensaios de atividades 

desnitrificantes que revelaram a possibilidade da desnitrificação na presença de metano e 

ausência de oxigênio molecular (Figuras 28 e 29). 

Além disso, a adoção de condições ambientais mais específicas induz a maior seleção 

microbiana no meio, diminuindo assim, possíveis competições por substrato, neste caso, a 

competição pelo metano no ciclo anóxico, por organismos metanotróficos e oxidantes de 

amônia. 

Inicialmente, o acompanhamento da remoção de nitrato após 24 horas de ciclo não 

superava os 20%. Desta forma, optou-se por trabalhar com ciclos mais longos, como os 

adotados por WAKI et al.(2002).  

A Figura 26 apresenta a variação temporal da concentração de N-NO3
- na presença (A) 

e ausência (B) de metano tendo como ciclo períodos de 7 dias. 
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Figura 26 - Variação temporal da concentração de N-NO3

- na presença e ausência de metano. 
______ ajuste cinético para remoção de nitrato. 

Como pode ser observado, quando o reator foi operado na ausência de metano a 

concentração de nitrato não apresentou variações significativas, motivo pelo qual não foi 

possível ajustar nenhum modelo matemático para o seu consumo. 

Já na presença de metano, a porcentagem de conversão do nitrato (N-NO3
-) foi de 

aproximadamente 75 % e o modelo cinético para remoção de nitrato que melhor se ajustou 
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aos resultados obtidos (R2 = 0,97) foi o de primeira ordem. No entanto, apesar da elevada 

porcentagem de conversão, a cinética do processo foi muito lenta, com constante cinética 

aparente k’
NO3 para essa condição de 0,007 ± 0,0004 h-1.  

Não foram detectadas concentrações significativas de N-NH4
+ e N-NO2

- ao longo do 

tempo.  

Sendo assim, pode-se inferir que o metano foi necessário para a sustentação do 

processo de desnitrificação. 

Na Tabela 30 são apresentados os resultados obtidos para a determinação de sólidos 

aderidos à espuma. 

Tabela 30 - Resultados das concentrações de sólidos aderidos à espuma no início e final da 
etapa 5. 

 Espuma (g) STA (g.g espuma-1) SVA (g.g espuma-1) SFA (g.g espuma-1) 

Início 0,1283 0,316 0,165 0,151 

Final 0,1453 0,321 0,191 0,13 

 

Como pode ser observado, os resultados de sólidos aderidos apresentaram pequeno 

aumento com relação à etapa anterior. Estes resultados estão coerentes com os obtidos para a 

estimativa dos organismos presentes no reator por técnica de NMP, que tampouco apresentou 

variações significativas, conforme apresentado na Tabela 31. 

 
Tabela 31 - Resultados de NMP realizados na etapa 4 e 5 para os organismos  desnitrificantes 

e metanotróficos. 

 NMP g-1
sólidos totais voláteis  

Organismos Etapa 4 Etapa 5 

Desnitrificantes >7,6x109 2,2x1010 

Metanotróficos 3,5X107 4,9x106 

* O desvio padrão obtido para os reatores controles nesse ensaio foi de 6,5x10-6 mol .L-1 CH4 
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No entanto, como o processo apresentou cinética muito lenta, a fonte receptora de 

elétrons foi substituída pelo nitrito que, conforme a literatura permite velocidades de 

desnitrificação mais altas. 

 

5.1.6 Etapa 6  

 

Nesta última etapa, a única modificação foi a substituição da fonte receptora de 

elétrons. Os resultados da variação temporal da concentração de nitrito na presença (A) e 

ausência (B) de metano se encontram apresentados na Figura 27.  
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Figura 27 - Variação temporal da concentração de N-NO2
- 

 (A) na presença de metano e (B) na ausência de metano; ______ Ajuste cinético para remoção de nitrito 
 

Quando o reator operou na ausência de metano, pode-se observar que a desnitrificação 

endógena prevaleceu, no entanto, com velocidades de desnitrificação mais lentas.  

A porcentagem de conversão do nitrito (N-NO2
-) foi superior a 90 % porém, assim 

como na etapa anterior, as velocidades de conversão ainda foram relativamente baixas. 

Na Tabela 32, encontram-se apresentados os resultados dos ajustes cinéticos obtidos 

para conversão de nitrito na presença e ausência de metano. 
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Tabela 32 - Resultados obtidos para ajuste cinético da remoção de N-NO2
- no final da etapa 6 

– (A) na presença de metano e (B) na ausência de metano. 

Condição Ajuste cinético R2 k’NO2 (h-1) Obs. 

A 1a ordem 0,99 0,0278±0,0009 - 

B 1a ordem com 
residual de N-NO2

- 0,91 0,013±0,005 2RNO2 - 26,03 ±1,02 mg.L-1 

2RNO2 – concentração residual de nitrito (N-NO2
-) 

 

Comparando-se os valores das constantes cinéticas aparentes obtidas nos ensaios tendo 

nitrato como receptor de elétrons (k’
NO3

 =0,007 h-1) e a obtida quando o nitrito foi o receptor 

(k’
NO2 = 0,0278 h-1) pode-se verificar que esta última é aproximadamente 4 vezes maior, o que 

explica as maiores velocidades de remoção. 

Estes resultados estão de acordo com a literatura que prevêem maiores velocidades de 

desnitrificação quando o nitrito é o receptor de elétrons. 

Com relação à concentração de sólidos aderidos no início e final desta etapa, os 

resultados se encontram apresentados na Tabela 33.  

Tabela 33 - Resultados de sólidos aderidos à espuma no início e final da etapa 6. 

 Espuma (g) STA (g.g espuma-1) SVA (g.g espuma-1) SFA (g.g espuma-1)  

Início 0,1453 0,321 0,191 0,13 

Final 0,1520 0,236 0,175 0,061 

 

Nesta etapa houve ligeira queda na concentração de sólidos aderidos voláteis, que 

pode estar associado a possíveis efeitos inibitórios do nitrito na comunidade microbiana. 

Os resultados de NMP encontram-se apresentados na Tabela 34. 
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Tabela 34 - Resultados de NMP obtidos no final das etapas 5 e 6 para os organismos 
desnitrificantes e metanotróficos. 

 NMP g-1
sólidos totais voláteis  

Organismos Etapa 5 Etapa 6 

Desnitrificantes 2,2x1010 > 1011 

Metanotróficos 4,9x106 4,7x104 

* O desvio padrão obtido para os reatores controles nesse ensaio foi de 1,6x10-5 mol .L-1 CH4 

 

Observa-se que, quando a fonte de nitrogênio foi substituída pelo nitrito, os 

organismos metanotróficos parecem ter sido mais afetados que os desnitrificantes. 

Isso pode ter ocorrido devido a uma maior sensibilidade destes organismos ao nitrito, 

aproximadamente 35 mg.L-1 (N-NO2
-) 

King e Schnell (1994) verificaram a inibição de organismos metanotróficos por N-

NO2
- nas concentrações de 0,7 a 14 mg.L-1 na presença de 0,0001 atm de CH4 e 0,21 atm de 

O2.. 

Dunfield e Knowles (1995) também reportaram sobre o efeito inibitório do nitrito 

(concentrações que variaram entre 23 e 370 μmol de NO2
-, equivalente à 1 e 17 mg de NO2

-, 

respectivamente) em culturas de organismos metanotróficos presentes em amostras de solo.  

 

5.2. Ensaio de atividade desnitrificante 

 

Este ensaio teve como objetivo verificar se os organismos presentes no reator eram 

capazes de promover a redução do nitrogênio, tanto na forma de nitrito (N-NO2
-) quanto na de 

nitrato (N-NO3
-) na presença de metano e na presença de metano e oxigênio. 

 



5.2.1

obtid

nitrit

F

obtid

muit

proce

conc

foi n

cond

 

1 Final da e

 

As Figur

dos durante 

to e nitrato, 

Figura 28 - 
RM

Observa-

dos para as 

o pequenas

esso. 

Adiciona

entrações d

ecessário pa

Na Figu

dições anteri

0

N
2O

 (m
ol

.m
L-1

)

etapa 4 

ras 28 e 29

o ensaio pa

respectivam

Resultados 
M – nitrito e m

-se que, qu

concentraç

s, ficando 

almente, os

de N2O obti

ara se estab

ura 29, são 

iores, porém

0,00E+00

5,00E-07

1,00E-06

1,50E-06

2,00E-06

2,50E-06

0

9 apresenta

ara verificar

mente.  

da concent
metano; RMO

ando o nitr

ções de N2O

difícil dize

s elevados 

idos nos rea

belecer o pro

apresentado

m, com o nit

25

am os resul

r a atividad

tração de N2
 – nitrito, met

rito foi o rec

O na presen

er se este 

tempos d

atores endóg

ocesso de de

os os result

trato como 

50
Temp

ltados dos 

de desnitrific

2O nos reato
tano e oxigêni

 

ceptor de e

nça e ausên

composto 

da fase lag

genos, leva

esnitrificaçã

tados para 

o receptor d

75 10
o (hora)

valores da 

cante da bio

ores alimen
io RE – reator

létrons, as 

ncia de oxig

teve ou nã

g, juntamen

antam à hipó

ão via nitrit

a formação

de elétrons. 

00 125

concentraç

omassa na p

tados com N
r endógeno 

diferenças n

gênio molec

ão influênc

nte com a

ótese de qu

to. 

o de N2O n

 

150

RM
RMO
RE

97

ção de N2O

presença de

 
N-NO2

-. 

nos valores

cular foram

cia sobre o

as menores

ue o metano

nas mesmas

7 

O 

e 

s 

m 

o 

s 

o 

s 



F

os e

parti

no p

N2O 

conc

oxigê

Fig

 

Figura 29 - 
RM

 

Como a 

ndógenos f

cipação do 

No entan

processo de 

neste perío

Nas Fig

entrações d

ênio e na au

gura 30 - Re

N
2O

 (m
ol

.m
L-1

)

0

N
2O

 (m
ol

.m
L-

1 )

Resultados 
M – nitrato e m

diferença n

foi muito p

metano no 

nto, nas prim

desnitrifica

odo de temp

guras 30 e

de N2O obti

usência dest

esultados da
NO2

-

0,0E+00

2,0E-07

4,0E-07

6,0E-07

8,0E-07

0

2
(

)

0,0E+00

5,0E-07

1,0E-06

1,5E-06

2,0E-06

2,5E-06

0

da concent
metano; RMO

na concentra

pequena no

processo de

meiras 40 h

ação, já qu

o.  

e 31, são 

idos nos rea

te substrato,

a concentraç
-na presença

25

25

tração de N2
 – nitrato, met

ação de N2O

o final do 

e desnitrific

horas fica ev

ue, nos reato

apresentad

atores alime

, respectiva

ção de N2O
a de metano

 

50 7

Tempo

50 75
Tempo (

2O nos reato
tano e oxigêni

O entre os re

ensaio, qu

cação é prec

vidente a im

ores endóge

dos os res

entados com

amente. 

O nos reatore
o e oxigênio

75 100

o (hora)

5 100
(hora)

ores alimen
io RE – reator

eatores alim

ualquer con

cipitada. 

mportância d

enos, não f

sultados co

m nitrato e 

es alimentad
o molecular.

125

125 1

tados com N
r endógeno 

mentados com

nclusão a r

desta fonte 

foi possível

omparativos

nitrito na p

dos com N-
.  

150

RM
RMO
RE

50

Nitrato
Nitrito

98

 
N-NO3

-. 

m metano e

respeito da

de carbono

l detectar o

s entre as

presença de

 
NO3

- e N-

8 

e 

a 

o 

o 

s 

e 



Fig

conc

etapa

o nitr

desni

T

C

NO

NO2

NO2

NO

NO3

NO3

1 Tem

 

gura 31 - R

 

Pode-se 

entrações d

Esses re

as experime

rito. 

Na Tab

itrificante s

Tabela 35 - 

Condição 

O2 + CH4 

2+ CH4+ O2

2 endógeno 

O3 + CH4 

3+ CH4+ O2

3 endógeno 
mpo no qual a c

 

1

Resultados d
NO2

- 

observar q

de N2O, inde

esultados so

entais, ou se

ela 35 en

ob as difere

Resultados 

Fase la

(h) 

9 

2 12 

71,5

3 

2 3 

26,5
concentração 

0,0E+00

4,0E‐07

8,0E‐07

1,2E‐06

1,6E‐06

0

N
2O

 (m
ol

.m
L-

1 )

da concentra
e metano n

que o nitrito

ependentem

omente evid

eja, que o pr

ncontram-se 

entes condiç

obtidos par
adap

ag  

5 

5 
de N2O foi a m

0 25

ação de N2O
na ausência 

o foi o sub

mente da pre

denciaram

rocesso é m

apresentad

ções analisa

ra o ensaio d
ptada durant

N2OMáximo

(mol.mL-1)

1,54x10-6

2,0x10-6

5,14x10 -7

6,54x10-7

5,60x10 -7

4,07x10-7

máxima 

50 7
Tempo (

O nos reator
de oxigênio

strato que p

esença ou nã

o que já h

mais eficient

dos os va

adas. 

da atividade
te a etapa 4.

  

) 

75 100
(hora)

res alimenta
o molecular

proporciono

ão do oxigê

havia sido 

te quando o

alores obtid

e desnitrific
 

Consumo d

(mol.L

0,038

0,031

- 

0,033

0,038

- 

125 1

 
ados com N-
r.  

ou maiores 

nio molecu

constatado 

o receptor d

dos para a

cante com b

de CH4  

L-1) 

89 

19 

34 

84 

150

Nitrato
Nitrito

99

-NO3
-, N-

valores de

ular. 

nas outras

e elétrons é

a atividade

iomassa 

1t N2O  

(h) 

121 

149 

121 

121 

121 

149 

9 

e 

s 

é 

e 



100 

 

A maior fase lag presente nos reatores alimentados com nitrito pode ter ocorrido 

devido a um possível efeito inibitório inicial deste substrato nos organismos presentes. 

Com relação à variação de metano nos reatores, não foi possível detectar diferenças 

significativas entre as condições testadas. 

Esse fato pode ter ocorrido devido às elevadas concentrações de metano presentes nos 

headspaces dos reatores, impossibilitando a detecção de pequenas variações com os 

equipamentos utilizados. 

Também, como a desnitrificação via nitrito necessita de menor concentração de 

doador de elétrons, pode-se esperar que mesmo com pequenas variações no consumo de 

metano, o processo de desnitrificação via nitrito forme mais N2O que o processo via nitrato, o 

que explicaria os maiores valores para as concentrações deste intermediário. 

De uma forma geral, como as concentrações de acetileno utilizadas para promover a 

inibição dos organismos metanotróficos aeróbios foram, aproximadamente, 40 vezes maiores 

do que as concentrações mínimas recomendadas por Bérdard e Knowles, (1989) e 5 vezes 

àquelas utilizadas por Ren et al (2000), acredita-se que, nos ensaios com oxigênio, a presença 

de N2O não ocorreu devido à desnitrificação suportada pela oxidação aeróbia do metano a 

metanol por bactérias metanotróficas e sim por outros organismos que, na presença de 

metano, utilizaram o nitrato ou nitrito como receptores de elétrons. 

Ren et al (2000), ao estudarem a produção e o consumo de óxido nítrico (NO) por três 

diferentes espécies de bactérias metanotróficas, consideraram, entre outras possíveis causas, 

que a presença de N2O, nos ensaios realizados com acetileno e meio nitrificado, possa ter 

ocorrido devido à capacidade de respiração do nitrato dos organismos presentes, não sendo, 

necessariamente, devido às bactérias desnitrificantes. 
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5.2.2 Etapas 5 e 6 

 

Os resultados da atividade desnitrificante para essas duas últimas etapas foram 

semelhantes aos obtidos na etapa anterior. 

Quando o nitrato foi a fonte de nitrogênio, a diferença entre as concentrações de  N2O 

formadas nos reatores alimentados com metano e  os endógenos foi muito pequena no final do 

ensaio, porém, significativa no início. 

Na fase 6, a participação do metano como fonte de carbono ficou mais evidenciada. 

A Tabela 36 apresenta os resultados da atividade desnitrificante obtidos para essas 

duas etapas. 

Tabela 36 - Resultados obtidos nos ensaios de atividade desnitrificante a partir de biomassa 
coletada no final das etapas 5 e 6.  

Etapa Condição 
Fase lag  

(h) 
N2OMáximo 

(mol.L-1) 

Consumo de CH4 

(mol.L-1) 
1t N2O (h) 

5 
NO2 + CH4 11 1,56x10-6 0,024 209 

NO2 endógeno 37 7,46x10-7  209 

6 
NO3 + CH4 12 7,8x10 -7 0,019 247 

NO3 endógeno 31 5,79x10-7 - 247 
1 Tempo onde a concentração de N2O foi a máxima 

 

Apesar de, nestas duas últimas etapas, a biomassa se encontrar mais adaptada às 

condições impostas no ensaio (desnitrificação com metano na ausência de oxigênio 

molecular), os resultados obtidos na etapa 4 foram melhores, principalmente com relação à 

fase lag e ao consumo de metano. 

Isso pode ser explicado a partir da hipótese que, nas duas últimas etapas, as condições 

ambientais foram tão específicas que selecionaram a comunidade presente no reator, afetando 

o processo de desnitrificação. 
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Pelo exposto, e uma vez afastada a hipótese da desnitrificação com o uso de material 

endógeno, pode-se inferir que a presença do metano foi indispensável para a ocorrência do 

processo de desnitrificação em todas as condições e etapas testadas. 

Porém, levando-se em consideração a inibição da enzima metanomonooxigenase 

(MMO) das metanotróficas pelo acetileno, tem-se: (a) o processo de desnitrificação foi 

realizado por organismos capazes de utilizarem anaerobiamente o metano como fonte de 

carbono e o nitrato como seu receptor de elétrons (Islas-lima et al.,2003; Raghoebarsing et al, 

2006; Zehnder e Brock, 1980) ou (b) há outros organismos capazes de oxidarem o metano na 

presença de oxigênio, porém que não são inibidos pelo acetileno ou (c) ambas. 

A hipótese de haver diferentes organismos capazes de oxidarem o metano em um 

mesmo nicho também foi levantada por Gulledge et al (1997) ao estudarem a o efeito de sais 

de amônia nas taxas de oxidação de metano em amostras de solo. 

 

5.3 Influência do sulfato e cloreto na cinética de desnitrificação associada a organismos 

metanotróficos. 

 

Este ensaio foi realizado para verificar se as culturas presentes no reator em estudo 

eram suscetíveis à concentração de cloreto no meio sintético, já que o substrato continha na 

sua composição cerca de 100 mg.L-1 de cloreto na forma de NH4Cl. 

É de se esperar que a inibição do processo metanotrófico reflita de forma negativa no 

processo de desnitrificação, visto que, teoricamente, os organismos oxidantes de metano são 

os responsáveis pela síntese de carbono orgânico utilizado pelas bactérias desnitrificantes.  

Os ensaios com o sulfato também foram realizados para comparar os resultados com 

os da literatura.  

O modelo cinético que melhor representou as variações da concentração de N-NO3
- ao 

longo do tempo foi o de primeira ordem.  
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Nas Figuras 32 e 33 são apresentados os resultados dos ajustes cinéticos feitos para a 

remoção de N-NO3
- na presença de sulfato e cloreto respectivamente. 
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Figura 32 - Ajuste cinético para a remoção do N-NO3
- na presença de sulfato 
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Figura 33 - Ajuste cinético para a remoção do N-NO3
- na presença de cloreto  

 

Os reatores que receberam sulfato e cloreto não apresentaram diferenças significativas 

entre a variação temporal das concentrações de N-NO3
- ao longo do tempo. 

No entanto, quando se comparam tais resultados com os obtidos nos reatores que não 

receberam sulfato e cloreto (controles), apresentados na Figura 34, é possível verificar que as 

velocidades de remoção para o N-NO3
- nestes últimos foram maiores. 
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Figura 34 - Ajuste cinético para a remoção do N-NO3
- na ausência de cloreto e sulfato  

 

Na Tabela 37, são apresentados os resultados obtidos para os ajustes cinéticos para a 

remoção de N-NO3
-, nas três diferentes condições. 

Tabela 37 - Ajuste cinético para diferentes condições nutricionais. 

RSO4
2- - reatores que recebem sulfato; RCl- - reatores que receberam cloreto; RC – reatores 

controles (ausência de cloreto e sulfato) 

Reator kap (d-1) R2 

RSO4
2- 0,074±0,003 0,98 

RCl- 0,066±0,002 0,99 

RC 0,131±0,008 0,97 

 

Ao comparar os valores das constantes cinéticas aparentes obtidas para a remoção de 

N-NO3
- 0,074 d-1, 0,066 d-1 e 0,13 d-1 na presença de sulfato, cloreto e na ausência desses 

ânions (reator controle), respectivamente, pode-se verificar que no reator controle houve 

melhor desempenho com relação à sua remoção. 

No entanto, entre os reatores que receberam sulfato e cloreto a diferença foi menor. 

Com relação às velocidades iniciais de remoção de nitrato, pode-se observar, na Figura 

35, que os reatores que receberam cloreto foram os mais afetados. 
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dissolução do gás no meio líquido. Desta forma, esses valores passaram a ser utilizados como 

referência para a mínima variação de metano em todos os reatores. 

Descontando-se os valores das variações de metano obtidas nos reatores RMS, 

aproximadamente 0,0029 mol.L-1, pode-se inferir que as variações médias de metano de 

0,0204, 0,017 e 0,017 mol.L-1 nos reatores RC, RSO4
2- e RCl, respectivamente, foram devidas 

à sua utilização por organismos presentes no meio reacional.  

A diminuição de aproximadamente 17% nos valores médios de consumo de metano 

nos reatores RSO4
2- e RCl-, com relação aos valores obtidos nos reatores controles (sem 

ânions), encontra-se bem abaixo do valor de 50% obtido por Visscher e Cleemput (2003) e de 

até 100% nos experimentos realizados por Whalen (2000). 

No entanto, apesar de os experimentos relatados por esses autores terem apresentado 

efeitos inibitórios mais significativos que os obtidos neste ensaio, cabe ressaltar que tal efeito 

somente passou a ser expressivo após longos períodos de incubação na presença de cloreto 

(superiores a 30 dias). 

Visscher e Cleemput (2003) atribuíram os resultados obtidos à mudança na 

predominância dos organismos metanotróficos do tipo I, no início do ensaio, para organismos 

metanotróficos do tipo II após 50 dias de operação.  

Apesar de a literatura apresentar efeitos inibitórios mais significativos na oxidação do 

metano na presença de sais de cloreto do que na de sulfato (King; Schnell, 1998; Visscher; 

Cleemput, 2003), os resultados obtidos nesse estudo para ambos os ânions não apresentaram 

diferença significativa.  

Porém, segundo Gulledge et al (1997), que estudaram o efeito de sais de sulfato, 

cloreto e amônia em populações metanotróficas presentes em amostras de solos, além do 

efeito inibitório imediato destes sais sobre as diferentes populações metanotróficas, há 

também o efeito “retardado” devido ao stress celular. 
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Conforme os autores, com o passar do tempo, o stress celular leva à diminuição da 

população metanotrófica devido à utilização do substrato (metano) somente para o 

catabolismo, sem interferir na capacidade dos organismos em oxidarem metano.  

Desta forma, as possíveis variações nas taxas de oxidação do metano serão mais 

facilmente detectadas a partir do momento em que houver significante diminuição na 

população microbiana responsável por tal oxidação.  

Além do mais, os autores ainda completam que a oxidação do metano observada em 

seus ensaios, provavelmente, ocorreu devido à presença de diferentes populações 

fisiologicamente diferentes, que respondem de formas distintas aos sais e às condições 

ambientais. 

Baseando-se nos resultados obtidos para esse ensaio pode-se inferir que o fato de se 

utilizar os sais à base de cloreto na preparação do substrato sintético também pode ter 

influenciado nas baixas velocidades de conversão do nitrato. 

 

5.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Na Figura 37 são apresentadas fotos tiradas de amostras de espuma retiradas do reator 

no final da parte experimental (Final da etapa 6). 
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Figura 37 - Imagens de MEV feitas em amostras de espuma retiradas do reator no final da 

parte experimental. 
 

Como pode ser observado, as espumas se encontravam bem colonizadas. A utilização 

deste meio suporte se mostrou eficiente para a adesão dos microrganismos nas condições 

estudadas, fato este que se refletiu nos resultados de NMP obtidos após a utilização deste 

material no reator. 

 

 

5.5 Análises de biologia molecular 

 

5.5.1 Etapa 1 (fases A e B) 

 

5000 x 

2000 x 3000 x 

5000 x 
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Na Figura 38 encontram-se apresentados os resultados do perfil de DGGE para o 

Domínio Bactéria a partir de amostras de biomassa retiradas durante a etapa 1(fases A e B) 

em diferentes períodos, no início e final de cada fase. 

 

 
Figura 38 - Gel de DGGE (gradiente 30%-60%) com primers para o Domínio Bacteria (etapa 

1, fases A e B)
Legenda: IN. Inóculo; IA – início fase A; FA – final fase A; IB – início fase B; FB – final fase B. 

 
 

Ao se comparar o perfil de bandas das fases A e B, pode-se observar, conforme 

apresentado na Figura 38, modificação quanto à presença de algumas bandas depois do 

enriquecimento do substrato com uma solução de metais mais complexa (fase B) que pode ter 

favorecido o desenvolvimento de novos organismos. 

O seqüenciamento não foi realizado por não ter sido possível extrair o DNA das 

amostras, a partir das bandas do DGGE. 

 

 

 

IN.    IA    FA     IB    FB 
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5.5.2 Etapas 2 a 6 

 

Na Figura 39 são apresentados os resultados do perfil de DGGE para o Domínio 

Bactéria a partir de amostras de biomassa retiradas nas etapas 2 a 6. 

 

 
Figura 39 - Gel de DGGE (gradiente 30%-60%) com primers para o Domínio Bacteria 

(etapas 2 a 6)
Legenda: Os números na parte superior da Figura 39 (2 a 6) representam as diferentes etapas operacionais 

enquanto que as letras M e F são referentes às amostras retiradas na metade e no final de cada etapa, 
respectivamente. As setas enumeradas indicam as bandas que foram recortadas e o material genético 

seqüenciado para posterior identificação. 
 

Na Figura 39 a comparação entre as amostras de uma mesma etapa, porém retiradas 

em períodos diferentes não apresentaram variações expressivas com relação ao perfil de 

bandas.  

No entanto, situação diferente pode ser observada quando se comparam os perfis de 

DGGE para as diferentes etapas. As duas últimas (canaletas 5M, 5F e 6) foram as que 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) (6) 

(7) 
(8) (9) 

(10) 

(11) 

2M 2F 3M 3F 4 5M 5F 6 
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apresentaram menor número de bandas, o que indica a ocorrência de menor diversidade de 

microrganismos na biomassa.  

Esse resultado já era esperado, pois, durante as etapas 5 e 6 as condições ambientais 

foram muito específicas o que, geralmente, leva a maior seletividade da comunidade. Porém, 

também pode se observar que, praticamente, não houve diferenças entre as etapas 5 e 6 

demonstrando que a predominância da comunidade presente foi independente da presença de 

nitrato (canaletas 5M e F) ou nitrito (canaleta 6) no substrato  

As bancas marcadas no perfil de DGGE foram recortadas e seqüenciadas.  

Os resultados encontram-se apresentados na Tabela 38. 

Tabela 38 Resultados do sequenciamento das bandas recortadas no DGGE com primers para 
o Domínio Bacteria  

Banda Microrganismo no acesso 
Genbank 

Similaridade (%) Referência 

1 Methylomonas sp. AF150794 98 Costello, et al. (1999) 

2 e 3 Methylomonas sp. AB015603 99 Hanada, et al. (1998) 

4, 5 e 6 Bacteroidetes não 
cultivadas 

EF999027 97 Laurent, et al. (2007) 

7, 8 e 9 Bactéria não 
cultivada 

DQ363612 92 Qin,  et al. (2006) 

10 Methylomonas sp. AF150800 96 Costello, et al. (1999) 

11 Methylomonas sp. AF150798 97 Costello, et al. (1999) 

 

 Os resultados do seqüenciamento revelaram a presença de organismos do 

gênero Methylomonas (bandas 1, 2, 3, 10 e 11) inclusive quando o reator operou na ausência 

de oxigênio molecular (bandas 1, 2,3,  e 10) .  

Esses organismos, conforme apresentado anteriormente na Tabela 3 são classificados 

como organismos metanotróficos do Tipo I. 

Apesar de esses organismos serem reportadas na literatura como organismos aeróbios 

(HANSON; HANSON, 1996). Schubert et al. (2006), ao estudarem a diversidade microbiana 
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envolvida na oxidação aeróbia e anaeróbia do metano em diferentes profundidades do Mar 

Negro, verificaram a presença de organismos metanotróficos do tipo I (Methylococaceae) à 

profundidade de 75 a 130 m, onde a concentração de oxigênio verificada foi menor que 1,5 

µM.  

Conforme os autores, a população metanotrófica representava de 0,3 a 4 % do total de 

células bacterianas presentes e ainda sugeriram que as mesmas eram as principais 

responsáveis pela oxidação do metano naquela zona.  

Os seqüenciamentos realizados com amostras das bandas 1, 10 e 11, apresentaram 

similaridades com os organismos identificados por Costello et al. (1999) que estudou a 

população de organismos oxidantes de metano presentes  em sedimentos lacustres 

(profundidade de, aproximadamente, 62 m), onde provavelmente as concentrações de 

oxigênio dissolvido são inferiores àquelas presentes na superfície.  

Os resultados obtidos nesse trabalho sugerem, assim como os obtidos por Islas-Lima 

et al (2004) e Raghoebarsing et al. (2006), que a oxidação do metano na presença de nitrato 

ou nitrito é possível.  

As bandas 7, 8 e 9 foram atribuídas a organismos oxidantes de amônia (QIN,  et al., 

2006), cuja presença é compreensível, visto que amônia era oxidada a nitrito e nitrato, durante 

os ciclos aeróbios. 

A Figura 40 mostra a árvore filogenética de consenso com primers para o Domínio 

Bacteria proveniente da informação de seqüências obtidas do biofilme dos reatores. Na 

construção da mencionada árvore filogenética, foram acrescentadas seqüências conhecidas de 

Methylomonas sp. (DQ119049), Methylococcus capsulatus (AJ563935) e de Methylobacter 

sp. (AJ868427). 

 



113 

 

 

Figura 40 - Árvore filogenética de consenso baseado nas seqüências das bandas recortadas do 
DGGE com primers para o Domínio Bacteria. 

Os valores presentes nos nós das árvores indicam porcentagens que o ramo se repetiu (500 reamostragens de 
bootstraps). A árvore foi construída pelo método de Neighbor-Joining. 
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6 CONCLUSÕES  
 

A utilização de metano como o doador de elétrons durante o processo de 

desnitrificação conduzido no reator aeróbio/anóxico sob as condições testadas demonstrou ser 

de difícil manutenção, embora tenha sido possível verificar sua ocorrência nos experimentos 

realizados em frascos menores e com elevados períodos reacionais. 

Os resultados das análises cinéticas realizadas na presença e ausência de oxigênio 

revelaram que, em ambas as condições, o processo de desnitrificação se desenvolveu de forma 

muito lenta, apresentando constantes cinéticas aparentes de remoção de nitrogênio baixas, 

independentemente do receptor de elétrons (nitrato ou nitrito). 

Os organismos metanotróficos se mostraram mais exigentes quanto às condições 

nutricionais do meio que os demais organismos aeróbios presentes. Além disso, esses 

organismos foram favorecidos com a utilização de meio suporte para sua imobilização e 

retenção no sistema. 

A variação de oxigênio nas diferentes etapas afetou mais aos organismos oxidantes de 

nitrito que os de N-NH4
+; no entanto, não foi suficiente para inibir a nitratação por longos 

períodos de tempo. 

Esse fato também afetou o processo de desnitrificação, que resultou ser mais eficiente 

quando o receptor de elétrons foi o nitrito. 

De acordo com os resultados de NMP, a operação do reator sob condição de aeração 

intermitente e meio suporte foi a que mais beneficiou os organismos metanotróficos. Por 

outro lado, concentrações de nitrito da ordem de 40 mg.L-1(N-NO2
-), sob condições 

anoxigênicas, resultaram na diminuição do número estimado destes organismos. 
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A produção de N2O, após a inibição da enzima metanomonooxigenase (MMO) por 

acetileno, leva à hipótese de que o inóculo continha organismos capazes de desnitrificar 

somente na presença de metano. 

Os resultados das análises de biologia molecular revelaram a presença de organismos 

metanotróficos da espécie Methylomonas sp. tanto em amostras de biomassa retiradas do 

reator quando este operou sob condições desnitrificantes na presença de oxigênio como 

também naquelas retiradas quando o reator operou em condições anóxicas. 

Os resultados de NMP de organismos metanotróficos obtidos com a metodologia 

desenvolvida neste trabalho foram coerentes com os resultados gerais de cada etapa avançada, 

sendo, portanto, uma técnica adequada para o acompanhamento destes organismos. 

O sulfato e cloreto, nas concentrações de cerca de 100 mg.L-1, afetaram a eficiência de 

remoção de nitrogênio, quando associado ao processo metanotrófico,  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Diante dos resultados obtidos e da dificuldade em se estabelecer o processo de 

desnitrificação tendo o metano como fonte de carbono sugere-se, como trabalhos futuros, o 

estudo dos fundamentos do processo, entre eles: 

 Estudar as vias metabólicas aeróbias dos organismos metanotróficos, de 

maneira a verificar a liberação de subprodutos, como por exemplo, o metanol, no meio 

reacional.  

 Realizar estudos mais aprofundados sobre a microbiologia e a bioquímica do 

processo de desnitrificação tendo metano como fonte de carbono e em ambiente anóxico. 
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