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RESUMO
Diferentes tecnologias vêm sendo empregadas no tratamento de efluentes tanto industriais quanto domésticos. Pode-se
destacar na biotecnologia ambiental a utilização de suportes para o crescimento de biofilme cm tratamentos de
efluentes, já que o mesmo possui a capacidade de remover os poluentes orgânicos c inorgânicos presentes nos efluentes.
Por este motivo o estudo à cerca de novos tipos de suporte para crescimento de biofilme microbiano tem sido
amplamente realizado em suportes tais como: plásticos, espumas cerâmicas, pedra brita, casca de arroz e a casca de
coco, destacando-se este último como um material promissor, visto que é um resíduo barato e encontrado com
facilidade. Outra questão ambiental importante é a contaminação de efluentes com metal pesado. Os despejos de
efluentes industriais constituem as principais fontes de contaminação das águas dos rios. Neste cenário, é importante
ressaltar a contribuição das indústrias minero-metalúrgicas no descarte de resíduos contendo principalmente cádmio
entre outros metais pesados. Os testes iniciais foram feitos em duas colunas recheadas com a fibra de coco onde as
mesmas eram alimentadas com o efluente colctado no Centro de Tratamento Experimental de Esgoto (CETE)
localizado no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram feitas análises semanais de DQO (demanda
química de oxigénio), fosfato, nitrogénio amoniacal, nitrito c nitrato. Os resultados mostraram uma redução média de
50% de DQO em 6 meses de análise . Tendo em vista os bons resultados encontrados em relação à remoção de DQO foi
feito um estudo em um efluente contaminado com Cádmio nas mesmas condições do sistema anteriormente utilizado
com a fibra como suporte para crescimento de biofilmc. Resultados preliminares mostraram uma remoção de
aproximadamente 50% cm apenas 2 dias. Novos testes estão sendo realizados, porém ainda não se têm resultados.

PALAVRAS-CHAVE: Coco, Efluente, Biofilme, Cádmio.

ABSTRACT
Differcnt technologies havc bccn uscd for treating industrial and domcstic wastewater. It can stand out in the
environmcntal biotechnology the use of supports for the biofilm growth in wastewater treatments, since the sarne
possesscs the capacity to remove the organic and inorganic pollutants presents in the wastcwater. For this rcason the
study about the use of ncw supports for growing microbial biofilm has been thoroughly accomplished in sue h supports
as: plastics, ceramic foams, support rocks, rice and coconut husks, standing out this last one as a promising material,
becausc it is a chcap rcsiduc and found evcrywhere in the country. Another important environmental subject is the
wastewater contamination with heavy metal. The discharge of industrial wastewater constitutes the main sources of
contamination of the water bodies . ln this scenery, it is important to emphasize the contribution of the mining and
metallurgical industries discarding rcsiducs containing mainly cadmium among other hcavy metais . Thc initial tests
wcre accomplished in two columns packcd with coconut fibcrs wherc thcy were contactcd with wastewater collected in
the Center of Experimental Sewcr Treatment (CETE) located in thc campus of the Federal University of the Rio de
Janeiro. Weekly analyses of COO (Chemical oxygen demand), phosphate, ammonium nitrogen, nitrite and nitrate. The
rcsults showed an averagc COO rcduction of 50% in 6 months of test. Bcaring in mind the good results reached
regarding the COO remova! a study was carried out with a cadmium-bearing wastewater, in thc same conditions of the
system prcviously used with thc coconut fibcr as support for thc biofilm to grow. The prcliminaries results showed a
cadmium remova! of approximatcly 50% in 2 days only. Ncw tests are bcing accomplished, without any chemical
analysis rcsults so far.

KEY-WORDS: Coconut; Wastewater; Biofilm, Cadmium.
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L INTRODUÇÃO
A definição mais usual de Biofilmc é o de uma matriz polimérica de aspecto gelatinoso, aderida a uma superfície sólida,
quase sempre imersa cm meio líquido, constituída csscncialmcntc por microorganismos, pelas substâncias
extracelulares que estes excretam e por água (Stcvcn,2005). Os biofilmcs também são conhecidos como "filmes
microbianos", "depósitos biológicos", "limo" entre outros. A água é o seu maior constituinte variando de 70 a 95°/., da
sua massa total. Os microrganismos representam somente uma pequena parte da massa do volume de um biofilmc,
cerca de I 0%.

É enorme a diversidade de espcc1es microbianas que podem estar presentes nos biofilmes. Microalgas, fungos ,
bactérias, protozoários e vírus são microrganismos freqücntcmente encontrados (Characklis et ai. , 1990) embora as
células bacterianas predominem devido a sua maior versatilidade c resistência.
Os polímeros extracelulares sintetizados pelos m1croorgani smos constituem uma matriz de aspecto gelatinoso,
fortemente hidratada. Estes polímeros formam filamentos que se estendem das células a medida que vão sendo
produzidos, constituindo um emaranhado agrcgador das células constituintes do biofilmc. Essa matriz polimérica é
responsável pela morfologia, estmtura, coesão, integridade funcional dos biofilmcs. Sua composição determina a
maioria das propriedades fisico-quimicas e biológicas do biofilmc.
Um fator importante é o modo como o biofilmc se desenvolve, o que acarreta cm importantes benefícios, dos quai s
pode-se destacar: aumento da concentração de nutrientes nas interfaces líquido-biofilmc, protcção contra fatores
ambientais agressivos tais como alteração de pl1, capacidade para estabelecer c colonizar nichos ecológicos, entre
outros .
Os biofilmcs desempenham papéis imp011antcs na natureza tanto nos ecossistemas quanto nos ciclos de nutrientes
(fósforo, nitrogênio etc.). Este potencial dos biofilmcs vem sendo explorado cada ve z mai s cm processos
biotecnológicos. Destaca-se na biotecnologia ambiental a sua utilização cm tratamentos de águas residuais, já que os
biofilmcs podem remover os poluentes orgânicos c inorgânicos presentes nos efluentes. A purificação de água
utilizando filtro de areia constitui uma das mais antigas aplicações de biofilmes na biotecnologia ambiental
(Steven,2005) .
Com relação ao tratamento de efluentes, a utilização de suportes para o crescimento de biofilmcs tem sido uma prática
muito aplicada atualmentc. Diferentes tipos de suporte vêm sendo utilizados tais como: suportes plásticos (Gebara,
1998), espumas cerâmicas, pedra brita entre outros. Estes suportes permitem um melhor crescimento do biofilmc visto
que a superfície de contato será maior favorecendo a fonnação do mesmo.
Por csfe motivo aumenta o número de estudos a cerca de novos tipos de suporte para crescimento de biofilme
microbiano, podendo-se destacar a casca de coco como um material promissor, visto ser este um resíduo barato c
encontrado com facilidade, principalmente no Brasil. A casca de coco está se tomando um risco ambiental já que
toneladas de coco verde são jogadas cm lixõcs por todo Brasil cm especial no Rio de Janeiro c região Nordeste onde o
consumo do mesmo é maior do que cm outras regiões.
Outra questão ambiental importante é a contaminação de efluentes com metais pesados. Indústrias metalúrgicas, de
tintas, de cloro c de plástico PVC (vinil), entre outras, utilizam mercúrio e diversos metais cm suas linhas de produção c
acabam lançando parte deles nos cursos de água. Outras fontes importantes de contaminação do ambiente por metais
pesados são os incineradores de lixo urbano c industrial, que provocam a sua volatilização c fonnam cinzas ricas cm
metais, principalmente mercúrio, chumbo e cádmio (Kumar, 2006).
Os metais pesados não podem ser destruídos e são altamente rcativos do ponto de vista químico, o que explica a
dificuldade de encontrá-los em estado puro na natureza. Normalmente, apresentam-se cm concentrações muito
pequenas, associados a outros elementos químicos, formando minerais cm rochas. Quando lançados na água como
resíduos industriais, podem ser absorvidos pelos tecidos animais e vegetais (v.:ww.atsdr.cdc.govles). Uma vez que os
rios deságuam no mar, estes poluentes podem alcançar as águas salgadas c, cm parte, depositar-se no leito oceânico.
Além disso, os metais contidos nos tecidos dos organismos vivos que habitam os mares acabam também se depositando,
cedo ou tarde, nos sedimentos, representando um estoque permanente de contaminação para a fauna c a flora aquáticas.
Estas substâncias tóxicas também se depositam no solo ou cm corpos d'úgua de regiões mais di stantes, graças à
movimentação das massas de ar. Assim, os metais pesados podem se acumular cm todos os organismos que constituem
a cadeia alimentar do homem.
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Pesquisas realizadas afirmam que os alimentos fornecem 40% do cádmio absorvido pelo homem e que a vida média
biológica deste elemento químico ( 19-38 anos) acarreta sua acumulação no corpo humano, especialmente nos rins c no
figado . Altos teores podem trazer disfu nções em pessoas com mais de 50 anos de idade. Números realmente alarmantes
também vem sendo encontrados cm efluentes industriais que são despejados cm rios, cerca de I O a 15 mg/L ou até
mesmo valores ma iores. A re-solução CONAMA n"35 7 prevê que no máximo 0,2 mg/L de Cádmio seja lançado como
efluente cm corpos de água (CONAMA- Resolução n" 357, 2005).
O presente trabalho tem como objctivo principal o estudo de um novo tipo de supmie- fibra de coco- para formação de
biofilme no tratamento de efluentes c como objctivo paralelo estudar a eficiência de remoção de metais pesados com
este tipo de tratamento biológico proposto. O metal escolhido para estudo é o Cídmio, por ser este um contaminante
frcqücntcmcntc presente nos efluentes das indústrias míncro-mctalúrgicas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS

2.1 Avaliação preliminar do comportamento mecânico da fibra
Com o objctivo de avaliar a aplicabilidade da fibra c do pó de coco como suporte para crescimento de biofilme em
sistemas de tratamento de ctlucntcs, foram realizados alguns testes preliminares visando verificar a estabilidade
mecânica destes materiais podendo-se prever, então, seu comportamento no sistema de tratamento proposto. Os testes
foram inicialmente realizados tanto com a libra quanto com o pó de coco para que se pudesse sclecionar um destes
materiais como sendo o mais adequado para a condução dos ensaios nas colunas.
Absorção de água : Os testes foram realizados utilizando-se I Og de material (fibra c pó), que foram colocados em
béchcrs de 250m L e a estes foram adicionados diferentes quantidades de água (I O, 20, 30, 35 e 40 mL) para que então
fosse verificado o quanto cada material absorvia visualmente.
Determinação do inchamento do material estático: Este teste foi realizado em provetas de 250mL, onde foram
adicionados as mesmas 1Og de fibra e de pó do coco, sendo então adicionado o volume máximo de água absorvida por
cada material (detcnninado no teste anterior). O material umedecido foi deixado de um dia para o outro a fim de se
verificar se haveria alteração no volume ocupado.
Teste de resistência mecânica: Para este teste foi utilizado o mesmo material usado no teste de absorção de água (IOg),
sendo este então transferido para dois erlcnmeycrs (um para fibra e outro para o pó do coco). O material foi coberto por
água c posto no shakcr durante 15 dias a 150 rpm.

Densidade da fibra:Em uma proveta de I OmL (com massa conhecida) foi adicionada fibra de coco até o volume
máximo da proveta, pesando-se então o sistema. A densidade é então calculada pela Fórmula 1,

p (g/mL)

=

massa(g) (proveta + fibra)- massa(g) (proveta)
Volume da Proveta (mL)

(I)

2.2 Operação do sistema de tratamento proposto em escala piloto
Foram montados dois sistemas de tratamento- duas colunas- denominados de A c B, sob as mesmas condições para se
obter reprodutibilidade nos resultados, sendo ambas recheadas com fibra de coco (Figura 1) por ter sido este o material
selccionado como mais apropriado segundo os testes descritos no item 2.1. As mesmas foram alimentadas com esgoto
através de bomba peristáltica com uma vazão aproximada de 12 mL!min de forma a se obter um maior tempo de
retenção hidráulico possível.
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Figura 1- Sistema de colunas (A c B) utilizadas no tratamento proposto
No segundo teste realizado foi feita uma contaminação do efluente, que alimentava as colunas, adicionando-se cádmio
na concentração de 17ppm através da adição de CdCI 2•
NÜj-- NoJ·· e NH/: A metodologia utilizada para nitrato, nitrito c amônio é realizada pela COAM/CETEM foi a da
cxtração com KCI, seguida de destilação por arraste de vapor com MgO para íon amônio e liga de Dcvarda que é uma
mistura redutora, composta de 50% de cobre, 45% de alumínio c S% de zinco. Que reduz íon nitrato e ion nitrito a íon
amônio. para nitrato+ nitrito, sendo a detenninação destes íons feita pelo método espectro fotométrico do indo fenol, cm
630 nm.

PO/: A metodologia utilizada para determinar a concentração de fosfato realizada pela COAM/CETEM foi a de digerir
a amostra com ácido clorídrico (l + l ), em seguida separar do resíduo insolúvel por filtração, coletar então uma alíquota
da solução para que a mesma seja tratada com solução de metavanadium, medindo-se a absorbància do complexo
formado, a 240 nm.

Cádmio: A determinação da concentração deste metal, realizada pela COAM/CETEM, é feita direto na amostra,
usando a técnica da Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamentc Acoplado (ICP-OES).

DOO: A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é empregada na quantificação da concentração de oxigênio, sendo
equivalente ao teor de matéria orgânica presente numa amostra, que é susceptível à oxidação por um oxidante químico
energético. A metodologia utilizada para análise de DQO seguiu procedimento estabelecido no Standard Methods for
the Examination ofWater and Wastewatcr {APHA, WWA, WEF).

Quantificação Microbiana; O procedimento de quantificação microbiana de biofilme formado em materiais fibrosos
ainda não foi descrito na literatura, sendo assim foi feita uma analogia com o procedimento utilizado na quantificação
microbiana de biofihnc formado em cupons no estudo da biocorrosão. O procedimento é feito adicionando-se uma
massa determinada de fibm em um erlenmcyer contendo solução salina 0,9% no volume de I OOmL cm seguida
colocando-se cm ultrassom por IS segundos. Após este tempo adiciona-se Twccn-80, (diferentes quantidades estão
foram testadas: O, O,S, 1,0 c I,SmL), agita-se o sistema por IS minutos a I SOrpm e faz-se a quantificação celular cm
meio de TSA composto por IOg/L de glicose, Sg!L de pcptona de carne, 2g!L de extraio de lêvedo, Sg/L de cloreto de
sódio e 20g!L de agar-agar bacteriano. Foram feitas diluições sucessivas a partir da amostra inicial, o plaqueamcnto foi
realizado através do método pour plate em meio orgânico TSA descrito acima. Após 48h de incubação, em estuda à
30°C, foi feita a contagem das colônias nas placas e os resultados foram expressos cm termos de UFC/g de fibra seca.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Avaliação preliminar do comportamento mecânico da fibra
Na análise de absorção de água foi verificado, através da adição de volumes conhecidos de água, que a fibra absorve
cerca de 240% de água cm relação a sua massa seca c o pó cerca de 400% de água também cm relação a sua massa
seca.

Com relação a determinação do inchamento do material cm sistema estático não foi observada qualquer alteração no
volume tanto para a libra quanto para o pó, não havendo assim, a princípio, inchamento após 24h. Este Ülto é
impo rtante para se manter constante o vo lume ocupado pelo material no rcator.

No teste de resistência mccámca não foi visivelmente verificado qu alquer tipo de alteração nos dois matcna1s
analisados. Ambos permaneceram inalterados durante todo período do teste ( 15 dias) o que demonstra uma estabilidade
fisica cm ambos os materiais.

Como não foram verificadas diferenças no comportamento mecánico dos materiais analisados (fibra c pó de coco),
optou-se pela utilização da fibra de coco nos testes a serem realizados em coluna. Isto se deve principalmente pela
facilidade operacional c a capacidade de retenção do material na coluna.

3.2. Operação do sistema de tratamento proposto em escala piloto
Através do valor estabelecido de vazão de 12mL!min foi calculado o Tempo de Retenção Hidráulica (TRH) através da
Equação 1.

TRH=VT(L)/<p(mL/min), sendo:
<p- vazão

VT(volumc total da coluna)- 0,307L
TRH = 26min (I)

Os testes deram início c as vazões foram controladas diariamente afim de que a mesma se mantivesse constante
(12mL!min) assim como o TRH.
Os resultados do monitoramento da DQO são apresentados na Figura 2.

...";.

!.
O

Acompanhamento da DQO

600,00

-+-AF

'A O,OO

Ql 48 0 ,00

c

4 20,00

4.1
.,

]0 0,00

o

2 4 0 ,00

'Z.

-EFA

360,00

-.-EFB

1 8 0,00

;.. 160,00
20,00.,.-:::::::::_:---c...~r4~=::tb.
t: 0 ,0 0
~

1'..)

09/ 1 9 / 29 / 0 8/j 18/j 28/j 08/j 18/j 28/j 0 7 / 17/ 27 /
m a i ma i m ai un
un
un
ul
ul
ul ago ago ago

- --

06 / 1 6/ 26/ 06/ 16/ 26/ OS/ 1 5/ 25 / 05/ 15/ 25/ 04/
set set s et o ut out out no v oov rn v dez dez dez an

- -- · - --- -- --

Fi gura 2-Conccntraçõcs de DQO medidos durante o tempo de operação do sistema.
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Figura 1- Sistema de colunas (A e 8) utilizadas no tratamento proposto
No segundo teste realizado foi feita uma contaminação do efluente, que alimentava as colunas, adicionando-se cádmio
na concentração de 17ppm através da adição de CdCiz.
No,·- NO;, e NH4•: A metodologia utilizada para nitrato, nitrito c amônio é realizada pela COAMICETEM foi a da
cxtração com KCI, seguida de destilação por arraste de vapor com MgO para íon amónio c liga de Devarda que é uma
mistura redutora, composta de 50% de cobre, 45% de alumínio c 5% de zinco. Que reduz ion nitrato e íon nitrito a íon
amônio. para nitrato+ nitrito, sendo a determinação destes íons feita pelo método espectrofotométrico do indofenol, em
630 nm.

Po/·: A metodologia utilizada para determinar a concentração de fosfato realizada pela COAM/CETEM foi a de digerir
a amostra com ácido clorídrico (I+ I), em seguida separar do resíduo insolúvel por filtração, coletar então uma alíquota
da solução para que a mesma seja tratada com solução de mctavanadium, medindo-se a absorbância do complexo
formado, a 240 nm.

Cádmio: A determinação da concentração deste metal, realizada pela COAM/CETEM, é feita dircto na amostra,
usando a técnica da Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma lndutivamente Acoplado (ICP-OES).

DOO: A Demanda Química de Oxigénio (DQO) é empregada na quantificação da concentração de oxigénio, sendo
equivaiente ao teor de matéria orgânica presente numa amostra, que é susceptível à oxidação por um oxidante químico
energético. A metodologia utilizada para análise de DQO seguiu procedimento estabelecido no Standard Methods for
lhe Examination ofWatcr and Wastcwater (APHA, WWA, WEF).

Quantificação Microbiana; O procedimento de quantificação microbiana de biofilme formado em materiais fibrosos
ai nda não foi descrito na literatura, sendo assim foi feita uma analogia com o procedimento utilizado na quantificação
microbiana de biotilme formado cm cupons no estudo da biocorrosão. O procedimento é feito adicionando-se uma
massa detenninada de fibra em um erlenmeyer contendo solução salina 0,9% no volume de lOOmL cm seguida
colocando-se em ultrassom por 15 segundos. Após este tempo adiciona-se Tween-80, (diferentes quantidades estão
foram testadas: O, 0,5, I ,O c I ,5mL), agita-se o sistema por 15 minutos a 150rpm e faz-se a quantificação celular em
meio de TSA composto por I Og/L de glicose, 5g/L de peptona de carne, 2g/L de ex trato de lêvedo, 5g/L de cloreto de
sódio e 20g/L de agar-agar bacteriano. Foram feitas diluições sucessivas a partir da amostra inicial, o plaqueamento foi
realizado através do método pour plate em meio orgânico TSA descrito acima. Após 48h de incubação, em estuda à
30°C, foi feita a contagem das colónias nas placas e os resultados foram expressos em tennos de UFC/g de fibra seca.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Avaliação preliminar do comportamento mecânico da fibra
Na análise de absorção de água foi verificado, através da adição de volumes conhecidos de água, que a fibra absorve
cerca de 240'Yo de água cm relação a sua massa seca c o pó cerca de 400% de água também cm relação a sua massa
seca.

Com relação a determinação do inchamento do material cm sistema estático não foi observada qualquer alteração no
volume tanto para a fibra quanto para o pó, não havendo assim , a princípio, inchamento após 24h. Este fato é
importante para se manter constante o volume ocupado pelo material no rcator.

No teste de resistência mccâ n1ca não foi visivelmente verificado qualquer tipo de alteração nos dois materiais
analisados. Ambos pcnnancccram inalterados durante todo período do teste ( 15 dias) o que demonstra uma estabilidade
fí sica cm ambos os materiais.

Como não foram verificadas diferenças no comportamento mecânico dos materiais analisados (fibra e pó de coco),
optou-se pela utilização da fibra de coco nos testes a serem realizados cm coluna. Isto se deve principalmente pela
facilidade operacional c a capacidade de retenção do material na coluna.

3.2. Operação do sistema de tratamento proposto em escala piloto
Através do valor estabelecido de vazão de I 2mL!min foi calculado o Tempo de Retenção Hidráulica (TRH) através da
Equação I.

TRH= VT(L)/<p(mL!min), sendo:
<p- vazão
VT(volumc total da coluna)- 0,307L
TRH = 26min (I)

Os testes deram início e as vazões foram controladas diariamente afim de que a mesma se mantivesse constante
( 12mL!min) assim como o TRH.
Os resultados do monitoramcnto da DQO são apresentados na Figura 2.
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Figura 2-Conccntraçõcs de DQO medidos durante o tempo de operação do sistema.
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Observa-se uma flutuação nos resultados relacionados ao afluente, o que pode ser explicado devido aos períodos de
chuva c férias cm junho/julho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, local de colcta do efluente. O mesmo
comportamento foi seguido pelos efluentes em ambas as colunas. Pode-se verificar uma remoção de DQO cm ambas as
colunas quando comparado ao valor de entrada (afluente) variando cm média de 50% de remoção observando o máximo
de 90% de remoção no mês de novembro coincidindo com o período de maior carga orgânica, c 34% o mínimo de
remoção coincidindo com o período de férias c chuvas cm junho/julho.

As Figuras 3, 4 c 5 apresentam os resultados dos íons N0 3-- N0 2 , PO/ c NI-1 4 ' respectivamente.
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Como não foram verificadas alterações significativas nas concentrações dos íons no afluente cm relação aos efluentes
os resultados obtidos até o presente momento não podem ser considerados conclusivos c estão sendo avaliados c
comparados com os descritos na literatura para despejo com características semelhantes ao empregado no trabalho.

Acredita-se que o método empregado não seja sensível a baixas concentrações dos íons cm questão, sendo assim, não
houve uma percepção da diferença de concentração da entrada c da saída das colunas.

A Figura 6 apresenta os resultados obtidos na quantificação microbiana
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Figura 6- Quantificação microbiana durante o tc1npo de operação do sistema
A metodologia de quantificação ainda está sendo implantada, sendo assim a melhor condição testada está sendo
avaliada. A princípio, os testes mostraram não ser necessária a adição de Twcen-80, porém mais análises serão
reali zadas a fim de se ter uma resultado conclusivo.

Na segunda etapa do projeto, onde houve a adição de CdC1 2 para se obter uma concentração de 17ppm de Cádmio, foi
feita análise da concentração do afluente c do efluente em ICP-OES após dois dias de contaminação do afluente, c o
resultado mostrou uma remoção deste metal em cerca de 50%. Uma remoção bem significativa, visto que o afluente
esteve cm contato com o biofilmc formado sobre a fibra de coco por apenas dois dias.

4. CONCLUSÃO
Os resultados até então obtidos indicam a fibra do coco como sendo um supmie promissor para fonnação de biofilme
no tratamento de efluentes. Os resultados preliminares de DQO mostraram a diminuição da mesma quando comparado
o afluente com o efluente de ambas as colunas A c 8. Com relação aos íons analisados , como já dito anterionncnte, é
preciso mais tempo para se comparar com os resultados encontrados na literatura, além disso outros métodos de análise
serão empregados a fim de se verificar qual o método mais sensível para a análise desses íons. Através da quantificação
microbiana pode-se verificar o cresc imento dos microorganismos, porém os resultados ainda não são conclusivos. Será
feito ainda o acompanhamento da morfologia do bíoltimc fonnado na fibra através da Microscopia Eletrônica e
Varredura (MEV). O resultado obtido com relação à remoção de cádmio se mostrou satisfatório, visto o pouco tempo de
contato do afluente contaminado com o biofilmc fonnado na fibra (2 dias), o que nos leva a crer que cm um tempo
maior de análise conseguiremos uma remoção ainda melhor, atendendo assim as normas estabelecidas pelo CONAMA
cm relação a presença desse metal cm efluentes (0,2mg/L).
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