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AAbbssttrraacctt  
TTwwoo  ccyyaannoobbaacctteerriiaall  ssppeecciieess  ((AAnnaabbaaeennaa  vvaarriiaabbiilliiss  aanndd  TToollyypptthhrriixx  

cceeyyttoonniiccaa))  wweerree  sseelleecctteedd  ffoorr  bbiioorreemmeeddiiaattiioonn  ooff  hheeaavvyy  mmeettaallss--

ccoonnttaammiinnaatteedd  iinndduussttrriiaall  eefffflluueennttss  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  hhiigghh  eeffffiicciieennccyy  aass  

mmeettaallss  aaccccuummuullaattoorrss..  SSooddiiuumm  aallggiinnaattee  iimmmmoobbiilliizzeedd  cceellllss  wweerree  eexxaammiinneedd  

iinn  ccoonnttiinnuuoouuss  mmooddee  ((aatt  5500  aanndd  110000  mmll//hh  ffllooww  rraatteess))  uussiinngg  aass  iinnddiivviidduuaall  oorr  

mmiixxeedd  ccuullttuurreess  ffoorr  66  hh..  CCoonnttaammiinnaatteedd  eefffflluueennttss  wweerree  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  

PPllaassttiicc  aanndd  EElleeccttrriiccaall  IInndduussttrriieess  CCoommppaannyy..    
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wwiitthh  eexxppoossuurree  ttiimmee  aacchhiieevviinngg  tthheeiirr  hhiigghheesstt  rreemmoovvaall  ppeerrcceennttaaggee  aatt  tthhee  

eenndd  ooff  tthhee  eexxppeerriimmeenntt  ((66  hh))  rreeggaarrddlleessss  mmeettaall  ttyyppee,,  mmiiccrroobbiiaall  ssppeecciieess  oorr  
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SSoo  iitt  iiss  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  sseelleecctteedd  ccyyaannoobbaacctteerriiaall  ssppeecciieess  eeiitthheerr  

cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  eexxcceelllleenntt  bbiioorreemmoovvaall  aabbiilliittiieess  ttoowwaarrddss  mmeettaallss  

ccoonnttaammiinnaattiinngg  wwaasstteewwaatteerr  wwiitthh  sseelleeccttiivvee  pprreeffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthheemm..  TThhiiss  

aaddvvaannttaaggee  ccoouulldd  bbee  eeffffiicciieennttllyy  uusseedd  ffoorr  rreemmeeddiiaattiioonn  ooff  iinndduussttrriiaall  

eefffflluueennttss  aass  wweellll  aass  nnaattuurraall  aaqquuaattiicc  eeccoossyysstteemmss..  TThhiiss  bbiiootteecchhnnoollooggyy  

pprroovviiddeess  aann  eeccoonnoommiicc  aanndd  eexxcceelllleenntt  ttooooll  nnoott  oonnllyy  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  

tthhee  rreecceeiivveedd  eennvviirroonnmmeennttss  bbuutt  aallssoo  ttoo  rreeccoovveerr  aanndd  rreeuussee  tthhee  ttrreeaatteedd  

wwaasstteewwaatteerr  iinn  aannyy  ppuurrppoossee  ssuucchh  aass  aaqquuaa--ccuullttuurriinngg  oorr  iirrrriiggaattiioonn  ooff  

aaggrriiccuullttuurraall  eeddiibbllee  aanndd  nnoonn  eeddiibbllee  ccrrooppss..    
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