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Resumo: A metodologia para a determinação de Sólidos Suspensos Totais (SST) considerada como 
referência na análise de sólidos de água e esgoto - Standard methods for the examination of water 
and wastewater – utiliza o método gravimétrico, no qual a concentração celular é quantificada através 
de seu peso seco. Entretanto, essa técnica demanda elevado tempo para a determinação de SST, 
quando utilizada, por exemplo, para o acompanhamento do crescimento microbiano em tanques de 
tratamento. Dessa maneira, o presente trabalho propõe a utilização do forno de microondas como 
uma alternativa de substituição a estufa. A metodologia baseia-se em secar as amostras por 15 
minutos à 180 Watts de potência. Os ensaios foram realizados em papel filtro comum e em 
membrana millipori 0,45 µm, utilizando 20mL de amostras, cujas concentrações estiveram em torno 
de 3,0, 1,5 e 0,75 gSST.L-1. Para todos os conjuntos foi utilizado papel qualitativo e membrana 
milipore 0,45µm, para secagem tanto em estufa quanto microondas. Os resultados mostraram que 
não houve diferenças expressivas para um mesmo conjunto de amostras seco em microondas e 
estufa. Também não foram encontradas diferenças entre a utilização do papel qualitativo e a 
membrana milipore. Portanto, a coerência entre os resultados apresentados e os baixos valores do 
desvio padrão mostraram que é possível utilizar o microondas em substituição a estufa. 
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INTRODUÇÃO 
 
 O crescente número de trabalhos de 
pesquisa, na área de tratamento de efluentes 
industriais e domésticos, é justificado pelo 
constante aumento populacional que tem 
levado ao esgotamento dos recursos naturais 
e contribuído para o agravamento dos 
problemas ambientais, o que aumenta a 
demanda de trabalhos no sentido de amenizar 
tais problemas. Diante desta situação, é de 
fundamental importância o conhecimento de 
metodologias de fácil aplicação, contribuindo 
desta maneira para a agilização do 
acompanhamento e monitoramento dos 
processos de tratamento biológico de 
efluentes.  
 Em tratamento biológico de efluentes 
uma das variáveis de maior importância é a 
concentração celular. Desta forma, é 
importante sua exata quantificação, a fim de 
expressar os resultados em termos de 
velocidades específicas, ou seja, as 
velocidades específicas de crescimento celular 
e de consumo dos substratos, o que permite 
quantificar o estado fisiológico das células 

envolvidas no processo (HENZE, 1997). 
Existem inúmeras citações na literatura da 
importância da determinação da concentração 
celular nos processos biotecnológicos como, 
por exemplo, nos processos fermentativos. 
Segundo alguns autores, (SOARES, 2005), a 
biomassa é o parâmetro de maior interesse 
dos cientistas, bem como dos engenheiros 
bioquímicos. 
 O método clássico, considerado como 
referência, para a determinação da biomassa 
é o método gravimétrico, no qual a 
concentração celular é quantificada através de 
seu peso seco (APHA, 2005). Porém este 
método exige um longo tempo operacional o 
que dificulta o acompanhamento do 
crescimento microbiano nos tanques de 
tratamento, assim como as eventuais ações 
necessárias para a realização de correções no 
processo em andamento. 
 Este trabalho propõe avaliar a 
substituição da estufa pelo forno microondas 
na metodologia de determinação de sólidos 
suspensos totais (SST) para o 
acompanhamento da biomassa de qualquer 
sistema de tratamento de águas residuárias.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados obtidos a partir das 
metodologias propostas de secagem em 
estufa e forno microondas usando papel filtro 
comum e membrana millipori nas 
concentrações em torno de 3,0 1,5 e 0,75 
gSST.L

-1
 são mostrados nos Gráficos 1 e 2. 

 
PAPEL FILTRO COMUM:  ESFUFA X MICROONDAS (concentrações em torno 

de 3,0 1,5 e 0,75gSST.L-¹)
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Gráfico 1. Comportamento das amostras de 
lodo de esgoto secas em microondas como 

em estufa usando papel filtro comum 
 
 

MEMBRANA MILLIPORI: ESFUFA X MICROONDAS (concentrações em torno 
de 3,0 1,5 e 0,75gSST.L-1)
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Gráfico 2. Comportamento das amostras de 
lodo de esgoto secas em microondas como 

em estufa usando membrana millipori 
 
No Gráfico 1 é possível observar que tanto em 
estufa como em microondas utilizando como 
meio filtrante o papel filtro comum, os 
resultados foram muito próximos, o mesmo 
comportamento é observado no Gráfico 2, 
cujas determinações utilizaram como meio 
filtrante a membrana millipori. 
 

CONCLUSÃO 
 
A substituição do método clássico que utiliza 
estufa, para determinação de sólidos 
suspensos totais (SST), pelo método proposto, 
contribui para o acompanhamento da 
concentração celular em reatores biológicos 
em tempo real devido a sua maior rapidez. A 
metodologia baseia-se em secagem da 
amostra por 15 minutos à 180 Watts de 
potência. Para a realização dos experimentos 
utilizou-se conjuntos de amostras em torno de 
3,0, 1,5 e 0,75 gSST/L. Para todos os 

conjuntos foi utilizado papel qualitativo e 
membrana milipore 0,45µm para secagem 
tanto em estufa quanto microondas. Os 
resultados mostraram que não houve 
diferenças significativas para um mesmo 
conjunto de amostras seco em microondas e 
estufa. Também não foram encontradas 
diferenças entre a utilização do papel 
qualitativo e a membrana milipore, sendo 
vantagem usar papel filtro comum como meio 
filtrante devido ao elevado custo da membrana 
millipori. Portanto, é comprovada a 
possibilidade de substituição da estufa pelo 
microondas mesmo em amostras com baixa 
concentração celular. 
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