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Os resíduos orgânicos por apresentarem em sua constituição química um percentual
elevado de nutrientes tornam aptos a serem tratados através de processos biológicos sem causar
maiores problemas ambientais. Esta pesquisa objetivou estudar a influência de bactérias
aeróbias totais na degradação dos resíduos orgânicos provenientes de uma escola de ensino
médio da cidade de Campina Grande-PB em biorreatores de bancada. Os biorreatores foram
confeccionados com formato cilíndrico e seção transversal circular de tubos de PVC com
dimensões de 0,90 m de altura e 0,2 m de diâmetro interno, com um volume de 0,03 m3. Foram
pesados 10 g de amostras de resíduos orgânicos coletadas de cada biorreator e estas amostras
foram diluídas em 90 mL de água destilada em recipientes separados. Para as análises de
bactérias aeróbias totais foram usadas diluições de 10-1 até 10-6. Foram realizadas 3 repetições
para cada diluição selecionada com meio “Plate Count Agar (PCA)”. De acordo com os
resultados obtidos verificou-se que ocorreram pequenas variações das bactérias aeróbias nos
dois biorreatores, não havendo diferenças significativas em sua contagem. No caso dos dois
biorreatores estudados, observou-se que a concentração de sólidos voláteis caiu com o tempo
indicando que os micro-organismos estavam atuando. Apesar dos dois biorreatores serem
anaeróbios, o que impossibilita a entrada de ar no seu interior, verificou-se a presença de microorganismos aeróbios durante todo o processo de degradação, o que pode indicar um número
elevado de bactérias facultativas nos biorreatores, já que essas são capazes de sobreviver tanto
em presença como em ausência de oxigênio.
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