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RESUMO 

 
 
O alquilbenzeno linear sulfonato (Linear Alkylbenzene Sulfonate – LAS) é um dos 
tensoativos aniônicos mais utilizados na indústria de produtos de limpeza. Isto se deve à alta 
eficiência na remoção de sujeiras e ao alto grau de biodegradabilidade aeróbia desse produto. 
Vários trabalhos comprovam uma excelente biodegradação do LAS, em torno de 99%, em 
ambientes aeróbios, inclusive toda a rota de degradação. Entretanto, as pesquisas ainda não 
obtiveram um consenso entre os resultados encontrados em ambientes anaeróbios. Alguns 
trabalhos interpretam a remoção do LAS como uma atividade de baixa taxa de 
degradabilidade, outros sugerem reações de adsorção ou degradação parcial. No Brasil, a 
concepção de sistemas de tratamento de esgotos depende diretamente dos custos de 
implantação, operação e manutenção. Portanto, os sistemas anaeróbios são muito atrativos por 
se adequarem nestas condições e apresentarem alta eficiência de remoção de matéria orgânica. 
Os objetivos deste trabalho foram verificar a influência do LAS, em diferentes concentrações, 
na atividade metanogênica específica da biomassa anaeróbia, uma vez que este composto é 
encontrado nos esgotos brutos; verificar o grau de degradabilidade do LAS em reatores 
anaeróbios, como única fonte de matéria orgânica; e verificar a influência da matéria orgânica 
na remoção do LAS pelos reatores anaeróbios, através dos processos de adsorção ou 
biodegradação. Para a realização deste trabalho, foram montados três experimentos. O 
primeiro experimento foi de toxicidade metanogênica, com a utilização de ácidos graxos 
voláteis (AGV) como substrato, com DQO de 3000 mg/L e LAS nas concentrações de 0, 10, 
30, 50, 75 e 100 mg/L. O segundo experimento foi de biodegradabilidade, com o LAS como a 
única fonte de carbono, nas concentrações de 10, 30, 50, 75 e 100 mg/L. O terceiro 
experimento consistiu na comparação de três testes de biodegradabilidade, nos quais foi 
testada a presença e ausência de LAS (com uma concentração de 10 mg/L), além da água 
residuária sintética (ARS – com DQO de 500 mg/L). Segundo os resultados obtidos, o LAS 
apresentou uma interferência negativa na atividade metanogênica específica, em torno de 30 
%, em concentrações abaixo de 10 mg/L. Por outro lado, em concentrações de LAS na faixa 
de 10 a 50 mg/L, a interferência na atividade metanogênica específica permaneceu em torno 
de 60% e em concentrações acima de 75 mg/L, essa interferência aumentou para 96 %. 
Quando o LAS foi considerado como única fonte de carbono, observou-se que a taxa de 
remoção foi diretamente proporcional à concentração do LAS, ou seja, um aumento na 
concentração de LAS correspondia a um aumento na taxa de biodegradação. Entretanto, a 
produção de metano foi baixa, e isso sugere uma biodegradação incompleta. Os resultados 
também mostraram que a presença de um co-substrato (ARS) pode não interferir na 
biodegradabilidade do LAS, mas pode influenciar a velocidade de sorção e dessorção dos 
homólogos do LAS. Isto é, a presença de um co-substrato favorece uma maior flutuação na 
concentração do LAS na biomassa e sobrenadante. 
  
 
 
Palavras chaves: Reatores anaeróbios, Alquil benzeno linear sulfonado, biodegradabilidade 
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ABSTRACT  

 
 
The linear alkylbenzene sulfonate (LAS) is one of the most used anionic surfactant in the 
industry of cleaning products. This is due to the high efficiency in the removal of dirt and the 
high degree of aerobic biodegradability of this product. Several studies prove an excellent 
biodegradation of LAS, around 99%, in aerobic environments, including the entire route of 
degradation. However, the researches have not yet reached a consensus among the results 
found in anaerobic environments. Some studies interpret the removal of LAS as an activity of 
low rate of degradation; others suggest reactions of adsorption or partial degradation. In 
Brazil, the design of sewage treatment systems depends directly on the costs of deployment, 
operation and maintenance. Therefore, the anaerobic systems are very attractive to adapt these 
conditions and present high efficiency removal of organic material. The purposes of this study 
was to check the influence of the LAS, at different concentrations, in the specific 
methanogenic activity of anaerobic biomass, as this compound is found in raw sewage; to 
check the degree of degradation of LAS in anaerobic reactors as the only source of organic 
material, and to check the influence of organic material in the removal of LAS by anaerobic 
reactors, through the processes of adsorption or biodegradation. For the realization of this 
study, three experiments were assembled. The first experiment approached the methanogenic 
toxicity, using volatile fatty acids (VFA) as substrate, with COD of 3000 mg/L and LAS in 
concentrations of 0, 10, 30, 50, 75 and 100 mg/L. The second experiment approached the 
biodegradability, using LAS as carbon source, in concentrations of 10, 30, 50, 75 and 100 
mg/L. The third experiment was the comparison of three tests of biodegradability, which was 
tested the presence and absence of LAS (with a concentration of 10 mg/L), in addition of a 
synthetic wastewater (ARS - with COD of 500 mg/L). According to the results obtained, the 
LAS presented a negative interference in the specific methanogenic activity, around 30%, in 
concentrations below 10 mg/L. On the other hand, concentrations of LAS in the range from 
10 to 50 mg/L, the interference in the specific methanogenic activity remained around 60% 
and in concentrations above 75 mg/L, the interference increased to 96%.When LAS was 
considered as the only carbon source, it was observed that the rate of removal was directly 
proportional to the concentration of LAS, in other words, an increase in the concentration of 
LAS corresponded to an increase in the rate of biodegradation. However, the production of 
methane was low, and this suggests an incomplete biodegradation. The results also showed 
that the presence of a co-substrate (synthetic sewage) can not interfere in the biodegradability 
of LAS, but can influence the rate of sorption and desorption of the counterparts of LAS. That 
is, the presence of a co-substrate favors greater fluctuation in the concentration of LAS in the 
biomass and supernatant. 
 
 
 
Key-words: Anaerobic Reactor, Linear alkylbenzene sulfonate, biodegradability 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUÇÃO 

A proteção do meio ambiente não é mais uma preocupação exclusiva dos ambientalistas, 

todos os setores da sociedade estão atentos aos impactos causados pelas atividades industriais 

e comerciais. Os governos instituíram várias medidas para proteção ambiental, como normas 

e leis mais rígidas, bem como atividades de fiscalização mais atuantes. A própria população 

está mais exigente com a qualidade dos produtos e com a poluição gerada nos processos de 

fabricação. Estes aspectos têm impulsionado as grandes empresas a investirem em campanhas 

de reciclagem, medidas mitigadoras como reflorestamento e até mesmo o lançamento de 

produtos biodegradáveis, pois estes ganham a preferência dos consumidores, mesmo com 

valores mais elevados. 

 

O tensoativo alquilbenzeno sulfonado linear (LAS) é um bom exemplo de produto 

biodegradável que entrou no mercado de detergentes e sabões em pó para substituir o 

alquilbenzeno sulfonado (ABS), considerado não biodegradável. O ABS era bastante 

consumido até os anos 60, quando passou a causar vários problemas como a formação de 

espumas nos corpos d’água e nas estações de tratamento de esgoto. Em alguns países a 

legislação passou a exigir a utilização de um composto de degradação mais rápida e completa. 

Com isso, surge o LAS que tornou-se o tensoativo aniônico mais utilizado nos produtos de 

limpeza em todo o mundo; sua produção no ano de 2007 atingiu 42 mil toneladas (DETEN, 

2007). No Brasil, a partir de 1981, o Ministério da Saúde proibiu a fabricação, 

comercialização ou importação de saneantes de qualquer natureza contendo tensoativos não 

biodegradáveis, através do art. 68 do Decreto nº 79.094.  

 

O método para determinação da biodegradabilidade de tensoativos aniônicos no Brasil foi 

estabelecido pela portaria Nº 120 de 24 de novembro de 1995, pela Secretaria de Vigilância 

Sanitária. Este método utiliza como referência o OECD/71 e o Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. Estes métodos tentam simular as condições próximas 
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das condições reais, geralmente àquelas predominantes nos sistemas aeróbios. Vários estudos 

comprovaram a biodegradação do LAS em ambientes aeróbios, com até 98% de remoção e 

identificaram todas as reações químicas para a conversão do LAS em gás carbônico e água. 

Nos sistemas anaeróbios, a percentagem de remoção é mais baixa, os trabalhos mais recentes 

apresentam valores de até 30%. Nos processos anaeróbios, a rota com as reações químicas da 

degradação ainda não estão elucidadas. Várias hipóteses são verificadas como, por exemplo, a 

toxicidade do LAS e seus subprodutos aos microrganismos anaeróbios ou o processo de 

sorção e dessorção do LAS na biomassa (PENTEADO, 2006). 

 

Com o crescimento da utilização da tecnologia anaeróbia no tratamento, tanto de esgoto 

doméstico como industrial, faz-se necessário o estudo mais aprofundado da biodegradação 

anaeróbia do LAS nestas condições. Este trabalho tem o intuito de verificar a influência do 

LAS na atividade dos microrganismos anaeróbios, o grau de biodegradação e o processo de 

sorção e dessorção do LAS da biomassa.   
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CAPÍTULO II 

 

2.  OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral 

• Estudar o comportamento do tensoativo aniônico alquilbenzeno sulfonado 

linear (LAS) em reatores anaeróbios, sua influência na atividade metanogênica 

específica e sua biodegradabilidade. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Verificar a interferência de diferentes concentrações do composto LAS na 

atividade metanogênica específica (AME). 

• Verificar a taxa de biodegradabilidade do LAS em reatores anaeróbios como a 

única fonte de carbono. 

• Analisar a influência da matéria orgânica (co-substrato) no processo de 

remoção do LAS por adsorção e biodegradação em reatores anaeróbios em 

escala de bancada. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O alquil benzeno linear sulfonado (LAS) é um dos principais tensoativos utilizados em 

produtos de limpeza no mundo. Para melhor entendimento de suas características, funções, 

impactos ao meio ambiente e possíveis reações que o envolvem, inicialmente serão abordados 

de forma sucinta alguns conceitos básicos. 

3.1  CONCEITO DE TENSÃO SUPERFICIAL E INTERFACIAL, TENSOATIVOS 

Uma substância no estado líquido ocupa um determinado volume, formando uma superfície 

bem definida entre ele e o ar circundante. As moléculas que ficam dentro da parte líquida 

interagem entre si em todas as direções, através de atração e repulsão elétrica. Porém, as 

moléculas da superfície só interagem com as que estão dentro do líquido, pois as moléculas 

que ficam no ar encontram-se separadas umas das outras dificultando esta interação. As 

moléculas encontradas na superfície sofrem atração pelas moléculas da parte interna do 

líquido, ocupando a menor área possível, conforme apresenta o desenho esquemático da 

Figura 3.1 (a). O equilíbrio entre as forças de atração e repulsão exercidas entre as moléculas, 

moldando a sua superfície, quando em contato com o ar, é chamado de tensão superficial. A 

intensidade desta tensão de cada líquido depende da pureza da solução e da temperatura. 

(ANSEL, 2000; ROSEN, 2004; MYERS, 2006). 

 

A tensão superficial favorece a agregação das moléculas para que a substância resista à 

distorção, impedindo que uma gota do líquido assuma uma forma menos esférica, isto é, 

menos estável. Ao se aproximarem duas ou mais gotas de um mesmo líquido a tendência é 

ocorrer uma união ou coalescência, formando apenas uma gota com uma área de superfície 

menor que a soma das áreas das gotas individuais (ANSEL, 2000; MYERS, 2006). No caso 

de dois líquidos ou de um líquido e um sólido, imiscíveis e insolúveis, entrarem em contato, a 

força que impede a sua mistura é chamada tensão interfacial, conforme demonstrado no 

desenho esquemático da Figura 3.1 (b). Esta força é composta principalmente por repulsão 
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elétrica. Alguns compostos, chamados de tensoativos, possuem capacidade de alterarem essas 

tensões dificultando a formação de gotas e possibilitando a emulsificação ou solubilização de 

partículas insolúveis e imiscíveis (ROSEN, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Desenho esquemático da tensão superficial e interfacial. a) forças entre as moléculas internas e da 
superfície do líquido. b) equilíbrio entre as forças de atração e repulsão entre as moléculas de um mesmo líquido 
e as forças de repulsão entre as moléculas de líquidos imiscíveis. 
Fonte: Baseado em Myers, 2006. 
 

 

Os tensoativos ou surfactantes podem ser uma substância ou composto, natural ou sintético. 

Estes agentes são capazes de reduzir a tensão superficial quando estão dissolvidos em uma 

solução aquosa. São capazes também de reduzir a tensão interfacial entre duas fases 

imiscíveis e insolúveis por adsorção preferencial em uma delas (ANVISA, 2008).  

 

O agente tensoativo possui estrutura anfifílica, isto é, uma extremidade com característica 

hidrofílica e outra com característica hidrofóbica ou lipofílica, como esquematizado na Figura 

3.2. A parte hidrofílica é formada por um grupo químico polar, solúvel em solução aquosa e 

geralmente com caráter iônico. A parte lipofílica, pode ser formada por cadeias 

hidrocarbônicas lineares ou ramificadas contendo ou não grupos aromáticos (ROSSI, 2006), 

que são solúveis em óleos e gorduras. Em cada tensoativo predomina uma das extremidades, 

isto é, reage com maior intensidade com a parte aquosa ou com a parte oleosa, determinando 

o tipo de emulsão a ser formada, com a solubilização de água em óleo ou de óleo em água. 

Com a existência desta característica, os tensoativos são classificados de acordo com o 

equilíbrio hidrofílico-lipofílico (EHL) (ANSEL, 2000). 

a) 

Fase Líquida 
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Moléculas da 
superfície do 
líquido 

Moléculas do 
interior do 
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b) 

Líquido A 

Líquido B 
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líquido A 
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Figura 3.2 Representação esquemática de um composto tensoativo. 

Fonte: Baseado em Rossi, 2006. 

 

Em 1949, Griffin, atribuiu um valor adimensional de EHL para cada tensoativo, que indica a 

sua polaridade: valores elevados de EHL indicam compostos com predominância hidrofílica, 

Valores baixos, indicam compostos com predominância lipofílica. Embora a numeração da 

classificação dos tensoativos varie de 0 a 40, a faixa mais usual é de 1 a 20. Tensoativos com 

valores de EHL de 3 a 6 são altamente lipofílicos e produzem emulsões de água em óleo. 

Tensoativos com valores entre 8 e 18 são altamente hidrofílicos e formam emulsões de óleo 

em água. Cada faixa corresponde a uma atividade do tensoativo como descrito no Quadro 3.1. 

Para se atingir uma função específica, pode ser realizada a mistura de tensoativos com 

diferentes valores de EHL.  

 
 Quadro 3.1. Atividade de tensoativos de acordo com os valores de EHL  

Atividade Descrição 
Valor de EHL 

atribuído 

Antiespumante Diminuem a tensão superficial em misturas líquido-gás 1 a 3 

Emulsificantes 
(água em óleo) 

Facilitam a dispersão de água em óleo 3 a 6 

Umectantes Facilitam o contato entre um líquido e uma superfície sólida 7 a 9 

Emulsificantes 
(óleo em água) 

Facilitam a dispersão de óleo em água 8 a 18 

Detergentes 
Facilitam o contato do líquido com uma superfície sólida e as 
sujidades. Mantêm ainda as sujidades suspensas facilitando sua 
remoção 

13 a 15 

Solubilizantes Facilitam a solubilização dos compostos 15 a 20 

 Fonte: Griffin, 1949 
 

Os tensoativos também podem ser classificados de acordo com a natureza iônica da 

extremidade hidrofílica da molécula, em: tensoativos aniônicos, catiônicos, não-iônicos e 

anfóteros. 

Extremidade Apolar 
 
 

Hidrofóbica 
 
 

Afinidade com óleo ou gordura 

Extremidade Polar 
 
 
Hidrofílica 
 
 
Afinidade com água 
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Tensoativos aniônicos 

Nos tensoativos aniônicos, em solução aquosa, a extremidade hidrofílica ioniza-se produzindo 

íons orgânicos negativos, exemplificado na Figura 3.3 (ANVISA, 2008). Segundo Rossi 

(2006), estes tensoativos são utilizados em soluções nos quais o pH é superior a 8. As 

principais classes que os representam são os sabões de ácidos graxos, os alquil sulfatos, os 

alquil éter sulfatos e os ácidos ésteres fosfóricos ou polifosfóricos. Em geral, comparando-se 

com os outros tipos de tensoativos, eles apresentam grande poder espumante, grande 

detergência e alta umectância. No Quadro 3.2 destacam-se os principais produtos gerados por 

cada classe de tensoativo e suas principais características (ROSEN, 2004; MYERS, 2006; 

ROSSI, 2006). 

 

Lauril éter sulfato de sódio 

 

 

 

 

Figura 3.3 Exemplo de um tensoativo aniônico. 

 

Quadro 3.2 Principais grupos de tensoativos aniônicos, características e produtos em que são utilizados.  

Sabões de ácidos 
graxos 

Utilizados em: Sabonetes em barra 

Características: Classe dos aniônicos que produz menos espuma e é instável em 
águas com alto teor de dureza. Entretanto, apresenta desempenho satisfatório e baixo 
custo. 

Alquil sulfatos 

Utilizados em: cosméticos capilares, sabonetes líquidos, produtos de higiene oral 
(como espumógeno) 

Características: Possuem grande poder espumógeno, alta reserva de viscosidade, 
boa solubilidade em água, odor agradável e completa biodegradabilidade. 

Alquil éter sulfatos 

Utilizados em: cosméticos capilares, sabonetes líquidos, produtos de higiene oral, 
entre outras aplicações (como espumógenos). 

Características: são mais hidrofílicos (50%) que os alquil sulfatos, possuem baixa 
irritabilidade aos olhos e à pele, baixo ponto de turvação, fácil controle de 
viscosidade a partir de adição de eletrólitos e maior resistência à dureza de água. 

Ácidos ésteres 
fosfóricos ou 
polifosfóricos 

Utilizados em: pesticidas e herbicidas. 

Características: solúvel em soluções aquosas e em solventes orgânicos, baixa 
formação de espuma, resistente a águas duras, baixo poder detergente e umectante. 

Fonte: Rosen, 2004 

 

Parte polar ou 
hidrofílica 

Parte apolar ou 
hidrofóbica 
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Parte polar ou hidrofílica Parte apolar ou hidrofóbica 

Tensoativos catiônicos 

Estes tensoativos, quando em solução aquosa, ionizam-se produzindo íons orgânicos positivos 

(ANVISA, 2008), como exemplificado na Figura 3.4, e são utilizados em soluções com o pH 

na faixa de 3 a 7. Devido ao baixo poder de detergência e por causar irritação à pele e aos 

olhos, não são muito utilizados na indústria cosmética; entretanto, são utilizados como 

bactericidas em desinfectantes, amaciantes de tecido, antisépticos, espermicidas e 

descongestionantes nasais, e antiestáticos em xampus condicionadores capilares. São 

utilizados ainda como anticorrosivos aplicados diretamente em superfícies, ou adicionados em 

combustíveis e lubrificantes, agente promotor de adesão em asfaltos, agentes dispersantes, 

herbicidas ou germicidas. Dentro deste grupo destacam-se os sais de amônio quaternário 

(ROSEN, 2004; MYERS, 2006; ROSSI, 2006). 

 

 Cloreto de Benzalcônio 

 
 
 
 
  
Figura 3.4 Exemplo de um tensoativo catiônico. 

Tensoativos não-iônicos 

Os compostos considerados tensoativos não-iônicos são aqueles que em solução aquosa não 

se ionizam, portanto não produzem íons orgânicos como os tensoativos aniônicos e catiônicos 

(ANVISA, 2008), a Figura 3.5 apresenta um exemplo. São compatíveis com a maioria das 

matérias primas utilizadas em cosméticos, possuem baixa irritabilidade à pele e aos olhos, 

provocam elevada redução da tensão superficial e interfacial e baixa produção de detergência 

e espuma. São muito resistentes a águas duras, cátions metálicos polivalentes e soluções com 

elevadas concentrações de eletrólitos. As principais classes e principais atribuições estão 

descritas no Quadro 3.3 (MYERS, 2006; ROSSI, 2006). 

 

Dietanolamidas de ácidos graxos 

 
 
 
 
 
 
Figura 3.5 Exemplo de um tensoativo não-iônico. 

Parte polar ou Parte apolar ou 
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Quadro 3.3 Principais grupos de tensoativos não iônicos, características e produtos em que são utilizados. 

Alcanolamidas 

Utilizados em: xampus 

Características: Solubilizantes de fragrâncias, detergentes, emolientes, agentes de 
consistência 

Derivados de polióis 

Utilizados em: loções, cremes e batons 

Características: Agentes espessantes, emulsionantes, dispersantes, opacificantes e 
perolizantes 

Fonte: Rosen, 2004 

Anfóteros 

Existem ainda os tensoativos anfóteros que possuem radicais que se ionizam negativamente 

quando em soluções com valores elevados de pH e se ionizam positivamente quando em 

soluções com valores baixos de pH (ANVISA, 2008). Estes tensoativos causam pouca 

irritação à pele e aos olhos, podem ser utilizados em soluções básicas ou ácidas em faixa de 

pH variando de 3 a 10 (ROSSI, 2006). Apesar disto, são pouco solúveis em solventes 

orgânicos, inclusive etanol. São divididos em dois grupos: a) pH-dependente, quando o 

tensoativo se comporta como catiônico ou aniônico dependendo do pH da solução e b) não-

pH-dependente, quando o comportamento como aniônico ou catiônico não depende do pH da 

solução (MYERS, 2006; ROSSI, 2006). O Quadro 3.4 mostra os principais produtos 

fabricados com estes tensoativos e algumas características. 

 

 

Quadro 3.4 Principais grupos de tensoativos anfóteros, características e produtos em que são utilizados. 

pH dependente 

Utilizados em: Cremes, loções cremosas, sabonetes líquidos, géis para banho, 
xampus mais suaves (infantis) e géis, e higienizantes 

Características: Agentes espessantes, emulsionantes, dispersantes, opacificantes e 
perolizantes 

Não pH dependente 
Utilizados em: detergentes 

Características: agente dispersante, pouco irritante para pele 

Fonte: Rosen, 2004 
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3.2 PROPRIEDADES E MECANISMOS DE AÇÃO DOS TENSOATIVOS 

Uma das propriedades mais comuns dos tensoativos ou surfactantes é a redução da tensão 

superficial ou interfacial. Quando duas fases, a e b, entram em contato, existem forças de 

atração entre as moléculas de uma mesma fase, Aaa e Abb, e forças de atração entre as 

moléculas de fases diferentes, Aab, como mostra o esquema da Figura 3.6. Logo a tensão 

superficial é a soma das forças que mantém as moléculas similares juntas menos as forças que 

tendem a misturar as moléculas diferentes (MYERS, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.6 Esquema das forças existentes em dois líquidos imiscíveis. a) Forças de atração entre as moléculas de 
duas fases líquidas. b) Forças de atração entre as moléculas em de um líquido e um gás. c) expressão da tensão 
interfacial entre diferentes líquidos ou líquido e gás. 
 

De acordo com a Figura 3.6 (c), se o valor de γab for alto, a tensão superficial (γT) será 

pequena e logo os dois líquidos tenderão a se misturar. No caso de γab apresentar valores 

pequenos, os líquidos tenderão a formar duas fases imiscíveis. Quando ocorre a adição de um 

surfactante, este se posiciona na interface com a extremidade hidrofílica direcionada para 

parte aquosa ou polar e a extremidade hidrofóbica para a parte apolar. Este surfactante irá 

Tensão superficial em “a”:                     Tensão superficial em “b”: 

Aaa – Aab    Abb – Aab 

 

Tensão interfacial entre “a” e “b”: 

(Aaa – Aab) + (Abb – Aab)  ⇒  Aaa +Abb – 2Aab 

γT = γa + γb - 2γab 

 

No caso de “b” ser um gás: Abb e Aab são insignificantes, logo:  

γT ≈ γa 

c) 

b) 

Moléculas “b” 
(gás) 

Moléculas “a” 
(líquido) 

Abb 

Aab 
Aab 

Aaa 

a) 

Moléculas “b” 
(líquido) 

Moléculas “a” 
(líquido) 

Abb 

Aab 
Aab 

Aaa 

Aaa - forças de atração entre 
as moléculas “a”. 

Abb – forças de atração entre 
as moléculas de “b”. 

Aab – forças de atração entre 
as moléculas “a” e “b”. 
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aumentar γab porque a extremidade hidrofílica do surfactante irá adsorver-se com a interface 

e também reduzirá a repulsão entre as moléculas das duas fases. A extremidade hidrofóbica 

produz forte interação entre as moléculas do surfactante e do solvente. Se uma das 

extremidades não apresentar boa afinidade com uma das fases, não ocorrerá redução da tensão 

superficial. Por exemplo, um tensoativo aniônico não interage com soluções aquosas com pH 

abaixo de 8. No caso das fases serem compostas por um líquido e um gás, o valor das forças 

entre as moléculas do gás e as forças das moléculas do gás com as do líquido, são 

desprezíveis e a tensão superficial será aproximadamente igual às forças entre as moléculas do 

líquido (ROSEN, 2004; MYERS, 2006). 

 

Além de reduzir a tensão superficial, os tensoativos apresentam propriedades que são 

semelhantes entre si, com a mesma finalidade, mas com mecanismos de ação diferentes, por 

exemplo, a solubilização, a dispersão e a emulsificação. Como agente solubilizante, os 

tensoativos provocam dissolução espontânea e reversível de uma substância que pode ser 

sólido, líquido ou gasosa. É diferenciado de uma emulsão devido ao material solubilizado 

interagir com a parte externa do surfactante como mostra a Figura 3.7 (MYERS, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Esquema de uma micela de um surfactante e substâncias aderidas: 1- na superfície da micela, 2- entre 
a parte hidrofílica da micela, 3- entre as moléculas do surfactante próximo a superfície, 4- entre as moléculas do 
surfactante de forma mais profunda, 5- entre a parte hidrofóbica do surfactante. 
Fonte: Baseado em Rosen, 2004 
 

Nas emulsões, por sua vez, o material imiscível é um líquido ou um sólido (soluto) e 

permanece dentro das micelas que ficam dispersas em um solvente; a Figura 3.8 mostra um 

esquema dos tipos de micelas. segundo Rossi (2006) e Rosen (2004), estas podem ser 

formadas da seguinte forma: 

Molécula do 
surfactante 

Molécula de 
uma substância 
insolúvel 

Molécula de 
uma substância 
insolúvel 

Molécula de 
uma substância 
insolúvel 

Molécula de 
uma substância 
insolúvel 

Molécula de 
uma substância 
insolúvel 
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• Micela direta - Quando uma substância oleosa permanece dentro da micela e esta fica 

dispersa em uma solução aquosa, diz-se neste caso que é uma emulsão de óleo em 

água (O/A). 

• Micela inversa - Quando uma substância polar permanece dentro da micela e esta 

fica dispersa em uma fase oleosa, diz-se então que é uma emulsão de água em óleo 

(A/O). 

• Micela múltipla – É formada por uma micela dentro de outra micela. Pode ser 

formada por um material polar dentro de uma micela, que fica solubilizada em uma 

segunda micela contendo uma solução oleosa. Esta segunda micela fica solubilizada 

em uma solução aquosa. Esta emulsão é chamada de água em óleo em água (A/O/A) 

Este tipo de emulsão também pode ser formado por uma emulsão óleo em água em 

óleo (O/A/O). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Esquema de micelas formando uma emulsão. a) Emulsão direta (óleo em água – O/A). b) emulsão 
inversa (água em óleo – A/O) e c) emulsão múltipla (óleo em água em óleo – O/A/O). 
Fonte: Baseado em Rosen, 2004 
  

Segundo Ansel (2000), a formação das micelas na emulsificação pode ser explicada por três 

principais teorias:  

 

• A teoria da tensão superficial defende que um tensoativo reduz a tensão interfacial de 

duas fases imiscíveis, diminuindo a força de repulsão entre as diferentes moléculas e 

diminuindo a força de atração entre as moléculas da mesma fase. Esta alteração na 

a)
Água

óleo

Óleo

Água

b)
Óleo

c)

Água

óleo

molecula do surfactante

Parte hidrofóbica
Parte hidrofílica
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tensão interfacial facilitaria a formação de pequenos glóbulos (micelas) do soluto e 

impediria a coalescência entre eles.  

• A teoria da cunha orientada pressupõe que o tensoativo seja solúvel em ambos as 

fases, pois possui características diferentes nas extremidades. Cada extremidade 

interage com uma parte, sendo mais solúvel em uma delas e, portanto, penetrando 

com maior profundidade e tenacidade. Esta teoria afirma ainda que o tensoativo 

orienta-se em forma de cunha (angular), levando-o a circundar o soluto, formando 

glóbulos (micelas). A fase que permanecerá dentro da micela, isto é, que será o 

soluto, dependerá da forma, dimensões e das características das moléculas do 

tensoativo. 

 

• A teoria da plástica ou da película interfacial. Defende que o agente emulsificante 

orienta-se na interfase de duas fases imiscíveis. Este agente forma gotículas do 

soluto, através da formação de uma fina película de tensoativo adsorvida em sua 

superfície. Esta película impede o contato entre as moléculas das diferentes fases, 

possibilitando a solubilização e impedindo sua coalescência. Para que ocorra a 

formação destas gotículas é necessário que haja quantidade suficiente do material 

formador da película, de forma que cubra toda a superfície de cada gota. A fase que 

permanecerá dentro da gotícula dependerá do grau de solubilidade do agente 

emulsivo e a sua estabilidade dependerá do grau de resistência e flexibilidade da 

película. 

 

Entretanto, segundo o mesmo autor, nenhuma das três teorias, por si só, pode explicar a 

formação das emulsões, devido à variedade das características químicas dos agentes 

emulsificantes.  

 

Agindo como um agente dispersante o surfactante mantém um sólido finamente dividido 

suspenso e homogeneamente distribuído em um solvente. Para isto precisa realizar três 

passos: 1) molhar, isto é, permitir maior contato da solução com o sólido, 2) desagregar ou 

fragmentar as partículas agregadas e 3) prevenir que o material disperso se agregue. Quando 

um único surfactante não consegue realizar os três passos, a mistura de vários surfactantes 

diferentes com as propriedades citadas acima produz uma dispersão satisfatória (ROSEN, 

2004). 
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Para que o tensoativo aumente o contato da solução com o soluto, ele precisará substituir o 

fluido circundante (ar ou líquido) pela solução, aderir e permitir o espalhamento do líquido na 

superfície do sólido. Se o líquido não fluir por toda a superfície, o sólido não permanecerá 

submerso na solução. Para provocar a desagregação, o surfactante adsorve-se nas pequenas 

fissuras de uma partícula grande. As fissuras são formadas em cristais que sofrem algum tipo 

de pressão, mas tendem a sumir com o fim desta pressão. Quando o surfactante liga-se a estas 

fissuras, ele as torna mais profundas e aumenta a pressão no cristal provocando a sua quebra. 

Os surfactantes iônicos agem de forma diferente, podem provocar a ionização das partículas 

agregadas com o mesmo sinal e com isso causam repulsão entre elas. Para mantê-los 

desagregados os tensoativos criam uma “barreira”, elétrica ou não. Eles podem simplesmente 

permanecer adsorvidos nas partículas ou garantir que fiquem eletrizadas com a mesma carga 

(ROSEN, 2004). 

 

Uma vez adsorvido na partícula, o tensoativo permanecerá disperso na solução se a 

extremidade hidrofílica for mais reativa que a parte hidrofóbica. Caso contrário, o tensoativo 

junto com a partícula flotará ou decantará. Da mesma forma que é capaz de desagregar 

grandes partículas, alguns tensoativos agem de forma inversa promovendo a coagulação ou 

flotação de material disperso. De forma contrária à desagregação, os tensoativos provocam a 

atração das partículas pela ionização com cargas diferentes ou podem servir como base para a 

adsorção do material disperso formando flocos (ROSEN, 2004). 

 

Existem ainda outras duas propriedades bastante conhecidas que estão diretamente 

correlacionadas entre si: ação espumante e detergência. A espuma se forma quando o ar ou 

um gás permanece preso por uma delgada “parede” (filme) formada de um líquido ou um 

sólido. O tensoativo é o responsável pela sua existência e estabilidade. Este permite que o gás 

se expanda dentro de uma pequena quantidade de líquido e que forme uma divisória fina e 

elástica. Esta divisória ou filme possui duas interfaces gás-líquido, uma externa e outra 

interna. As moléculas dos tensoativos permanecem direcionadas com a extremidade 

hidrofóbica para o gás e a extremidade hidrofílica para a solução. Para que não se rompa é 

preciso que o líquido permaneça entre as moléculas dos tensoativos, como mostra o desenho 

esquemático da Figura 3.9 (a). As espumas podem durar horas ou até dias dependendo da 
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difusão do gás e da drenagem do líquido do filme. Dois fatores podem interferir nesta 

drenagem:  

 

• Viscosidade: quanto maior a viscosidade menor será a drenagem, logo mais estável 

será a espuma.  

• Pressão: quando várias bolhas ficam muito próximas, elas tendem a se unir 

compartilhando uma parte do filme, como mostra o desenho esquemático da Figura 

3.9 (b). Estas bolhas pressionam os filmes induzindo a drenagem do líquido, e com 

isso a sua ruptura.  

 

O volume de espuma depende diretamente da quantidade de tensoativo, mas uma quantidade 

muito elevada favorece a formação de micela ao invés de espuma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Estrutura de uma espuma. a) estrutura do filme que envolve a bolha da espuma. b) compartilhamento 
de parte do filme por várias bolhas da espuma. 
Fonte: Baseado em Rosen, 2004. 
 

Reunindo as propriedades de alteração da tensão superficial, adsorção de interfaces, 

solubilização, emulsificação e dispersão, obtêm-se uma das mais conhecidas características 

dos tensoativos: a detergência. Este é um termo utilizado para descrever o poder de limpeza. 

 

Os tensoativos presentes nos detergentes não realizam remoção mecânica ou química como os 

alvejantes, os agentes redutores ou as enzimas. A remoção é feita através de adsorção física 

(forças de van der Waals e interações de dipolo) e forças eletrostáticas. Quando a sujeira é um 

líquido, a remoção é feita de forma direta e gradual. O tensoativo garante um aumento no 

ângulo de contato entre a superfície e a sujeira líquida, permitindo desta forma, que sejam 

removidas da superfície. Para remoção completa, o ângulo de contato deve ser maior que 90º. 
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Abaixo deste valor um resíduo da sujeira permanecerá na superfície como mostra o desenho 

esquemático da Figura 3.10 (SCHWUGER, 1982; ROSEN, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 3.10 Esquema de remoção de uma sujeira líquida de uma superfície. a) remoção completa da sujeira da 
superfície, onde o ângulo θ entre a sujeira e o sólido é maior que 90º. b) remoção incompleta da sujeira da 
superfície, onde o ângulo θ entre a sujeira e o sólido é menor que 90º. 
Fonte: Baseado em Rosen, 2004. 
 

Uma sujeira sólida deve ser primeiramente liquefeita, isto é, integrar se à fase líquida. Para 

isso, alguns procedimentos podem ser realizados como: a alteração da temperatura, ação de 

algum aditivo ou de outra maneira específica para uma determinada sujeira. Os tensoativos 

podem ajudar neste processo promovendo maior contato com o líquido, por adsorção ou por 

atração elétrica com as moléculas da sujeira. Depois desta fase, o sólido, poderá ser removido 

da mesma forma que uma sujeira líquida (SCHWUGER, 1982). 

 

A ação dos tensoativos pode ser comprometida pela presença de cátions polivalentes, 

principalmente cálcio (Ca+2) e magnésio (Mg+2) através das reações (Schwuger, 1982): 

• Redução do potencial elétrico da superfície carregada negativamente, com isso as 

partículas dispersas são redepositadas. Este efeito acontece principalmente com os 

tensoativos não-iônicos. 

• Promove a ligação dos tensoativos aniônicos através da extremidade hidrofílica às 

superfícies ou às substâncias carregadas negativamente. Isto causa a inversão da 

molécula que direciona a extremidade hidrofóbica para a solução aquosa, causando 

um aumento na tensão interfacial, diminuindo o contato do líquido com os sólidos e 

aumentando a adesão com a superfície. 
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• Redução do potencial elétrico das partículas dispersas, promovendo sua floculação 

ou redeposição nas superfícies. 

• Precipitação dos tensoativos aniônicos e outros anions presentes nos produtos de 

limpeza, mascarando a presença de outras partículas ou causando outros efeitos 

deletérios. 

 

As moléculas do tensoativo adicionada a uma solução permanecerão distribuídas de forma 

individual chamada de monômeros. Eles poderão ficar dissolvidos na solução ou adsorvidos 

nas interfaces líquido-líquido, líquido-sólido ou líquido-gás. À medida que se adiciona mais 

tensoativos, estes saturam a solução preenchendo toda a superfície e desta forma diminuem a 

tensão superficial ou interfacial. Ao atingir certa concentração, a tensão superficial ou 

interfacial não será mais alterada e serão formadas micelas, como esquematizado no desenho 

da Figura 3.11. Esta concentração é chamada de concentração micelar crítica (CMC). Cada 

tensoativo possui uma CMC específica, que determina qual propriedade será desempenhada. 

Em concentrações abaixo da CMC serão privilegiadas as propriedades que utilizam a forma 

de monômero dos tensoativos, como a dispersão ou a ação espumante. No caso de valores 

acima, as propriedades que utilizam as micelas serão privilegiadas, como a emulsificação e a 

solubilização. A existência de tensoativos livres (monômeros) e em forma de micelas 

simultaneamente é possível, o que contribui para a ação de mais de uma propriedade ao 

mesmo tempo (MOROI, 1992; ROSSI, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.11 Gráfico esquemático da tensão (γT) versus o log da concentração do tensoativo (log C), mostrando 
o ponto CMC em que o aumento da quantidade de tensoativo não interfere na tensão superficial ou interfacial.  
Fonte: Baseado em Rosen, 2004; 
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Quando na forma de monômero, os tensoativos podem adsorver-se com a fase sólida através 

de reações de: troca iônica, pares iônicos, interação ácido-base, polarização dos elétrons π, 

forças de dispersão e interações hidrofóbicas. Entretanto, os tensoativos também se adsorvem 

quando estão agregados, eles podem assumir a forma de meia micela ou de micela adsorvida, 

como mostra o desenho esquemático da Figura 3.12.  Nos sistemas aquosos, a estrutura 

formada na adsorção dos tensoativos dependerá da interação com a superfície. O formato 

(monômeros ou micelas) dependerá da quantidade de tensoativo e do formato que menos 

expuser a parte hidrofóbica (ROSEN, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Esquema de adsorção dos tensoativos. a) adsorção livre dos monômeros. b) formato de meia micela. 
c) formato de micela adsorvida. 
Fonte: Baseado em Rosen, 2004. 
 

O principal fator que interfere na formação das micelas e favorece a adsorção é o efeito 

estérico da extremidade hidrofóbica da molécula do tensoativo. Este efeito dificulta que uma 

pequena quantidade de tensoativo forme uma micela. Efeitos elétricos causados pela presença 

de eletrólitos na solução favorecem a adsorção dos monômeros nas interfaces e dificultam a 

formação de micelas. 

 

Para formar as micelas, o tensoativo deve atingir a CMC. Este valor varia de acordo com as 

características de cada molécula. Entretanto, um mesmo tensoativo pode ter as suas 

características alteradas por vários fatores e com isso alterar a CMC. Os principais fatores são: 

 

• Estrutura do surfactante – Um tensoativo altamente hidrofóbico apresenta baixos 

valores de CMC. 
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• Presença de eletrólitos – os sais presentes em uma solução aumentam a hidratação da 

parte hidrofóbica, aumentando sua solubilidade e dificultando a formação de micela, 

com isso, aumenta a CMC. 

• Presença de material orgânico – estes compostos podem agir na parte externa das 

micelas reduzindo as forças de repulsão entre as extremidades polares e reduzindo 

desta forma a CMC; podem ainda aumentar a hidratação da molécula do tensoativo 

favorecendo a sua dissolução, e desta forma aumentar a CMC. 

• Presença de outra fase líquida – Geralmente, uma segunda fase líquida imiscível 

pouco interfere na CMC. Quando o surfactante é um hidrocarboneto alifático e 

saturado, será formada uma emulsão, com a internalização da segunda fase nas 

micelas. Se os tensoativos possuem cadeias curtas insaturadas ou aromáticas de 

hidrocarboneto, o CMC tende a ser menor que os anteriores. No caso em que a 

segunda fase é polar, esta fase permanecerá solubilizada no meio aquoso, aumentando 

a solubilidade do tensoativo, logo aumentando a CMC. 

• Temperatura – Altas temperaturas diminuem a hidratação da parte hidrofóbica e com 

isso favorecem a formação das micelas, diminuindo a CMC. 

 

Os tensoativos iônicos geralmente apresentam valores de CMC mais elevados se comparados 

com os tensoativos não-iônicos. Por exemplo, um tensoativo iônico com uma cadeia 

hidrofóbica de 12 carbonos apresenta CMC de aproximadamente 1 x 10-2 M, enquanto que, 

um tensoativo não-iônico com a mesma quantidade de carbonos na extremidade hidrofóbica 

apresenta valores de 1 x 10-4 M. Os tensoativos anfóteros apresentam valores ligeiramente 

abaixo dos tensoativos iônicos. Os tensoativos iônicos apresentam valores de CMC que 

variam entre 10-3 a 10-2 M, os não-iônicos entre 10-5 a 10-4 M, e os anfóteros entre10-3 a 10-1 

M. 

3.3 ALQUIL BENZENO SULFONADO LINEAR (LAS) 

Características químicas 

O alquil benzeno sulfonado linear (LAS) é um tensoativo aniônico sintético que, devido ao 

alto poder espumante e detergente é o mais utilizado nos produtos de limpeza, como 

detergentes e sabões em pó. Sua estrutura molecular consiste em uma cadeia de carbono 

linear, chamada de cadeia alquílica, e um anel aromático sulfonado (grupamento fenila), 
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conforme demonstrado na Figura 3.13. A cadeia carbônica pode variar de 10 a 16, com 

predominância de 10 a 13 carbonos e sempre apresenta ligações saturadas. Com exceção dos 

carbonos das extremidades, o grupamento fenila pode ligar-se em qualquer um dos carbonos 

da cadeia linear. Desta maneira, são formados vários homólogos e isômeros de posição, isto é, 

compostos com o mesmo número de carbonos e com lugares diferentes de ligação do 

grupamento feníla (PENTEADO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Figura esquemática de um dos homólogos do composto LAS. 
Fonte: Penteado, 2006. 
 

Segundo o Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European Household 

Cleaning Products (HERA), em 2007, o LAS apresenta valores de CMC em torno de 650 

mg/L. Cada homólogo apresenta um valor específico, e o posicionamento do grupo fenila 

interfere diretamente. Os valores de CMC mais baixos são encontrados quando o grupamento 

fenila se posiciona próximo às extremidades da cadeia alquílica e mais elevados quando na 

parte central. Verge et al. (2000) encontrou valores de CMC de 640, 173 e 37 mg/L para os 

homólogos C10, C12 e C14, respectivamente. Com estes valores, Verge et. al. propõe que o 

C10 é o mais solúvel dos três. 

Produção 

O LAS é obtido pela sulfonação do alquilbenzeno linear (LAB) utilizando agentes sulfonantes 

como: ácido sulfúrico concentrado, oleum ou sulfito gasoso, como mostra a Figura 3.14. O 

LAB por sua vez é obtido através da reação de alquilação de Friedel-Crafts do benzeno com 

olefinas lineares ou haletos de alquilas. Neste processo podem ser utilizados como 

catalizadores: ácido fluorídrico, AlCl3, mistura de zeólitas e óxidos metálicos. Dependendo do 

processo e do catalisador utilizado na obtenção do LAS, a sulfonação pode não ser completa, 

restando um resíduo de LAB de 1 a 3% e outros compostos orgânicos, ou favorecer a 
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formação de isômeros com baixas taxas de biodegradação (PENTEADO, 2006; DETEN, 

2007).  

 

Em 1964, o LAS foi inserido no mercado mundial de produtos de limpeza com o intuito de 

substituir o alquilbenzeno sulfonado (ABS). Esta substituição foi provocada pelos problemas 

causados pelo ABS nos corpos d’água, principalmente a formação de espuma. O LAS, por ser 

considerado biodegradável, causaria menos impactos ao meio ambiente (HERA, 2007). Desde 

então, a produção e utilização de LAS em diversos produtos de limpeza, tem aumentado 

consideravelmente. Desde 1981, ambos os compostos, LAB e LAS, são produzidos pela 

Deten química S.A. e, de acordo com o relatório anual de diretoria da DETEN, em 2007, a 

produção atingiu 142 mil toneladas de LAB e 42 mil toneladas de LAS. Esta empresa 

distribui estes tensoativos para várias empresas produtoras de detergente e sabão em pó, em 

nível mundial.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.14 Esquema das reações de obtenção do LAB e do LAS. a) reação de alquilação de uma olefina ou de 
um haleto de alquila resultando na formação do LAB. b) reação de sulfonação do LAB resultando na formação 
do LAS. 
Fonte: Penteado, 2004. 
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Impacto e toxicidade 

Mesmo sendo considerado biodegradável, o LAS provoca diversos impactos ambientais 

indesejáveis. Ele é solúvel em água e corrosivo, em despejos de grandes proporções pode 

afetar consideravelmente a vida aquática. Um dos grandes problemas causados pelos 

tensoativos em geral é a formação de espumas, tanto em corpos d’água, quanto nas estações 

de tratamento de esgoto. Estas espumas podem carrear gases tóxicos e bactérias patogênicas 

por longas distância devido ser um material leve. Um grave acidente provocado pelas 

espumas aconteceu no rio Tietê, nas proximidades da cidade de Pirapora do Bom Jesus, São 

Paulo. As espumas atingiram aproximadamente 5 metros de altura, invadiram ruas e casas, 

levando gases irritantes e muitas partículas de sujeira. As fotos, da Figura 3.15, mostram esta 

amplitude das espumas. O LAS também pode ocasionar contaminação do solo e do lençol 

freático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.15 Invasão de espumas na cidade de Pirapora do Bom Jesus, SP, em maio de 2003. 
Fonte: Foto Agência Estado maio 2003 

 

Entre os principais danos causados ao meio aquático, Penteado (2006) destaca a diminuição 

do oxigênio dissolvido na água devido à redução da tensão superficial, à diminuição da 

permeabilidade da luz por manter partículas suspensas e ao aumento da concentração de 
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compostos xenobióticos presentes no sedimento por solubilização micelar. O autor destaca 

ainda diversas evidências de bioacumulação de LAS: 

• Em bivalves e peixes com o homólogo C11, em concentrações variando de 0,0129 a 

0,0298 mg/g. 

• Em Daphnia magna (microcrustáceo) foram encontrados valores de 5,0 a 13,0 mg/g e 

Cyprinus carpio (peixe) encontrados valores de 0,04 a 90,0 mg/g. 

• Em algas das espécies Nannochloropsis gatidana e Dunaliaella salina ficaram 

evidenciados a ocorrência de absorção de tensoativos e de seus intermediários de 

degradação. 

• Em grãos de arroz, cuja cultura fora irrigada com efluente doméstico in natura foram 

observadas concentrações de 16 mg/kg. 

 

Brandt et at. (2001) comprovou as interferências da presença de LAS no ciclo do nitrogênio. 

Segundo o autor, o LAS inibe a conversão oxidativa da amônia em nitrato, e desta forma os 

organismos que precisam do nitrato como fonte de nitrogênio são prejudicados. 

Complementando os estudos de Brandt, Whelan et al. (2007) observou que a velocidade de 

remoção do LAS é maior que a da amônia, que ocorre após um decaimento significativo do 

LAS. 

 

No Brasil, a legislação pertinente, para as concentrações de LAS que podem estar presentes 

em corpos hídricos, é a Resolução CONAMA, Nº 357, de 17 de março de 2005, que 

estabelece para corpos de água doce pertencentes às classes 1 e 2, o valor máximo permitido 

de substâncias tensoativas que reagem com azul de metileno (MBAS) de 0,5 mg/L, de LAS. 

Para corpos de águas salinas e salobras, o valor máximo permitido é de 0,2 mg/L, de LAS. O 

LAS pode ser medido de forma direta através de cromatografia ou de forma indireta pelo 

método de MBAS. Com cromatografia é possível separar, identificar e quantificar cada 

homólogo do LAS em uma faixa de 1 a 100 mg/L. Pelo método do MBAS os cátions do azul 

de metileno reagem com os compostos aniônicos formando coloração azul. Com o auxílio de 

um espectrofotômetro a concentração destes compostos pode ser quantificada, sendo 

diretamente proporcional à intensidade da cor azul. Devido ao LAS ter uma forte interação 

com o azul de metileno, ele é o principal composto medido, entretanto outros compostos 

aniônicos também podem ser quantificados. Com este método pode-se analisar a concentração 

de LAS em uma faixa de 0,02 a 2,0 mg/L. Apesar de quantificar o LAS em concentrações 
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muito baixas, o método do MBAS necessita de volumes de amostra maiores que para o teste 

cromatográfico. 

 

HERA (2007) afirma que a concentração de LAS nos esgotos brutos varia de 1 a 15 mg/L, já 

Mungray (2007) diz que a concentração varia de 3 a 21 mg/L. Estudos em vários corpos 

d’água apontam a presença do composto LAS, bem como dos compostos resultantes de sua 

degradação, os sulfo fenil carboxilatos (SPC). Nos estudos realizados por Eichhorn et al. 

(2002) ao longo do Rio Macacu, localizada no estado Rio de Janeiro, a concentração de LAS 

variou de 0,14 a 1,5 mg/L. A concentração de SPC apresentou-se na faixa de 0,017 a 0,14 

mg/L. Penteado (2006) relata que no litoral do estado de São Paulo foram encontradas 

concentrações de LAS na faixa de 0,15 a 2,08 mg/L (MBAS), sendo os valores mais elevados 

na região da Cananéia. Na Península Ibérica as concentrações de LAS e SPC são menores que 

0,5 mg/L, com exceção de áreas próximas dos efluentes de esgoto doméstico que chegam a 

concentrações maiores que 5,0 e 2,0 mg/L, de LAS e SPC, respectivamente (LEÓN ET AL., 

2002). No Vietnã, no rio Houauy Mak Hiao, que corta a capital, foram encontrados valores na 

faixa de 2 a 5 mg/L (WHELAN ET AL., 2007).  

 

Nos sedimentos as concentrações de LAS observadas são ainda mais elevadas, representam 

um coeficiente de partição entre 103 e 105 L/kg para C10 e C13, respectivamente. Os 

compostos do LAS possuem tendência a se distribuir de forma heterogênea nos sedimentos, 

principalmente os compostos com cadeias longas (C9 a C11). Os homólogos resultantes da 

quebra do LAS, os SPCs, tendem a se distribuir mais homogeneamente e, ao contrário do 

LAS, são os homólogos com cadeias médias (C6 a C8) que se destacam (LEÓN ET AL., 

2002). 

 

A toxicidade do LAS nos organismos pode ser avaliada de duas formas. Uma delas é a 

toxicidade aguda, isto é, a concentração ou dose do composto capaz de provocar graves danos 

ao organismo pouco tempo após o primeiro contato. A toxicidade crônica por sua vez se 

manifesta após um período de exposição a concentrações abaixo da concentração aguda, que 

pode se acumular nos organismos e causar problemas ao longo do tempo. Os dados de 

toxicidade do LAS, para diferentes organismos, podem ser observados no Quadro 3.5, com os 

valores das DL50, que são as doses letais em 50% dos indivíduos. Estes valores 

correspondem à quantidade de LAS, em mg, por peso corporal dos indivíduos, em kg, que 
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causa a mortandade de 50% da população testada. Os testes de DL50 foram baseados nas 

normas da Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Pode-se 

verificar também a CL50, isto é, concentração letal em 50% dos indivíduos. Enquanto que a 

DL50 esta relacionada diretamente com o peso corporal, a CL50 corresponde à concentração 

do LAS, no ar ou em meio líquido, que é capaz de provocar a morte da metade da população 

testada. Também podem ser observados os valores da CE50 e da CI10, em mg/L. A diferença 

entre estas duas concentrações é que a primeira indica a concentração em que o LAS provoca 

algum efeito no organismo, em 50 % dos indivíduos testados. E a segunda causa a inibição do 

crescimento e multiplicação de 10% dos organismos testados 

 

Quadro 3.5 Dados de ecotoxicidade causado pelo LAS em diferentes organismos 

Ecotoxicidade Organismos Resultados Observações 

DL50 Ratos (Oral) 1350 – 1470 mg/kg de acordo com OECD – 401 

DL50 Coelhos (Dérmico) Muito irritante de acordo com OECD – 405 

CL50 Vertebrados 5-15 mg/L em 96 horas 

CE50 Daphnia magna 5,9 mg/L 
em 24 horas, para ausência de 
mobilidade 

CI10 Pseudomonas putida 51 mg/L 
em 16 horas, para a inibição 
do crescimento 

Fonte: DETEN, 2007 
 
Nota: DL50 – dose letal em 50% dos indivíduos, CL50 – Concentração letal em 50% dos indivíduos, CE50 – Concentração 
efetiva em 50% dos indivíduos e CI10 – concentração de inibição em 10% dos indivíduos. 

 

A toxicidade aguda do LAS aumenta com o aumento da cadeia alquílica ou com aumento do 

peso molecular devido à promoção de uma maior interação dos homólogos com a membrana 

das células. Para a Daphinia magna (microcrustáceo) foram encontrados valores da DL50 de 

16,7 e 1,5 mg/L para os homólogos com 10 e 14 átomos de carbono, respectivamente. Para a 

Pimephales promelas (peixe) acontece da mesma forma, os valores de DL50 são de 39,6 e 0,5 

mg/L para os homólogos com 10 e 14 átomos de carbonos. Como conseqüência, a toxicidade 

aquática é reduzida com a redução da concentração da fração solúvel e mais especificamente, 

com a redução da concentração dos homólogos de maior massa molecular (VERGE, 2000; 

HERA, 2007).  

 

 Águas com alto teor de dureza (> 2000 mg/L, de CaCO3) podem ser um fator de estresse para 

o organismo, de forma a reduzir a CL50/48h, isto, comparando-se duas amostras de água com 



Avaliação da degradação de alquil benzeno linear sulfonado (LAS) em reatores anaeróbios  
Revisão Bibliográfica 

 

 
26 

mesma concentração de LAS e diferentes teores de dureza. Por exemplo, amostras com 

concentrações de LAS de 5 a 25 mg/L podem alterar a CL50/48h de 13 para valores menores 

que 5 mg/L, quando se muda a dureza de 200 para 2000 mg/L (VERGE, 2000). 

 

Diante do exposto, observa-se a necessidade de um tratamento prévio dos esgotos brutos para 

que os impactos decorrentes da presença de LAS nos esgotos domésticos lançados no corpo 

receptor sejam amenizados. Estudos mais recentes comprovam que a remoção de LAS dos 

esgotos é possível por tratamentos físico-químicos e até mesmo por vias biológicas. 

Tratamento biológico para remoção do LAS 

É possível e conhecida a remoção ou inativação do LAS por vias físicas e/ou físico-químicas. 

Entretanto, diante da realidade brasileira, de concepção de sistemas de tratamento de esgotos 

com baixo custo e de fácil manutenção, os sistemas de remoção por vias biológicas merecem 

destaque e possuem maiores aplicabilidades. Neste sentido, o presente trabalho irá expor 

apenas o detalhamento dos sistemas de tratamentos biológicos. 

 

Mais de 99% do LAS é primariamente biodegradado pela flora natural dos rios até em 

condições de 7ºC e 20 mg/L, de LAS, com valores residuais menores que 0,1 mg/L, de LAS 

(LEÓN ET AL., 2002). Em alguns lugares, no inverno, onde a água chega a temperaturas 

abaixo de 13ºC, o descarte direto de LAS pode causar impactos graves devido à baixa taxa de 

biodegradação (PERALES ET AL., 1999). Segundo a DETEN (2007), o LAS possui taxa de 

biodegradação maior que 98 % (OECD – 301) por vias aeróbias e 50 % (em 2,2 dias) de 

fotodegradação. Outra forma de remoção do LAS é através da precipitação. Quanto maior a 

massa molecular dos homólogos, maior a taxa de precipitação, logo o C12 e C14 precipitam 

de forma mais rápida e o C10 de forma mais lenta, sendo considerado solúvel (VERGE ET 

AL., 2000).  

 

• Tratamento por vias aeróbias 

Nos sistemas aeróbios é encontrada ampla quantidade e diversidade de organismos como, por 

exemplo: bactérias, protozoários, fungos e rotíferos. Algumas bactérias heterotróficas, 

encontradas neste meio produzem um biopolímero que mantém vários seres agrupados em 

flocos. Estes flocos são mantidos em suspensão na presença de agitação. Em águas calmas 

estes flocos sedimentam rapidamente. Estes seres utilizam matéria orgânica disponível no 
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meio como fonte de carbono e oxigênio dissolvido como aceptor de elétrons (METCALF & 

EDDY, 2003). Devido a estas características, este grupo de organismos é utilizado nos 

sistemas de tratamento de esgoto aeróbio. Eles apresentam eficiência elevada na remoção de 

matéria orgânica, resistência a compostos recalcitrantes e realiza processo de nitrificação. 

Entretanto apresentam elevado custo de implantação e operação, e elevada produção de 

biomassa (von SPERLING, 2005). 

 

Nos sistemas aeróbios, o LAS é completamente biodegradado. Primeiramente a cadeia 

carbônica do grupamento hidrofóbico é oxidada por ω-oxidação, isto é, uma oxidação 

enzimática. Inicialmente forma-se um álcool, depois um aldeído e por fim o ácido carboxílico. 

Este grupamento hidrofóbico oxidado é quebrado em cadeias com apenas dois átomos de 

carbono. Esta reação é chamada de β-oxidação e é realizada por enzimas alcano 

monooxigenase e deidrogenases. Estas pequenas cadeias são convertidas em gás carbônico, 

água e sais minerais.  

 

A parte da cadeia hidrofóbica que está ligada ao grupo feníla não poderá ser quebrada pelas 

enzimas alcano monooxigenase e deidrogenases. Logo, o número de carbonos que permanece 

ligado ao grupamento fenila pode variar de acordo com o tamanho da molécula inicial. Esta 

molécula que sobra da degradação inicial á chamada de sulfo fenil carboxilato (SPC). O anel 

aromático desta molécula é quebrado por hidroxilação e a dessulfonação. Com a quebra do 

anel aromático, esta cadeia pode ser oxidada por β-oxidação e finalmente ser mineralizada em 

gás carbônico, água e sais minerais (PENTEADO, SEOUD, CARVALHO, 2006). Na Figura 

3.16 encontram-se resumidamente as reações de biodegradação aeróbia do LAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Reações de biodegradação aeróbia do LAS.  

Fonte:Penteado, 2006. 
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• Tratamento por vias anaeróbias 

A digestão anaeróbia comporta-se de maneira diferente dos processos aeróbios. Estes utilizam 

a matéria orgânica particulada do meio como fonte de carbono, e compostos orgânicos como 

aceptores de elétrons. Nesse processo ocorre um sistema ecológico balanceado em que cada 

grupo de microrganismo desempenha uma função. Na primeira etapa, um grupo de bactérias, 

chamadas de fermentativas, transforma, através de reações de hidrólise, polímeros em 

monômeros. Estes monômeros são utilizados pelo segundo grupo de microrganismos, os 

acidogênicos. O produto resultante são ácidos butírico, propiônico e acético e outras 

substâncias como, por exemplo, lactato, succinato e etanol. Um terceiro grupo de 

microrganismos, os acetogênicos, utilizam os produtos da etapa de acidogênese como fonte de 

carbono. O resultado será a produção de acetato, hidrogênio e gás carbônico. Para a completa 

mineralização da matéria orgânica, acetato e hidrogênio são convertidos a metano por duas 

vias principais, acetoclástica e hidrogenotrófica. Os principais microrganismos que realizam 

estas etapas da metanogênese são as arqueas metanogênicas (METCALF & EDDY, 2003). A 

Figura 3.17 apresenta um esquema das etapas da biodegradação anaeróbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.17 Etapas da biodegradação anaeróbia.  
Fonte: VON SPERLING, 2005 
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Os sistemas anaeróbios de tratamento de esgoto apresentam eficiência de remoção de matéria 

orgânica rasoável, baixo custo de implantação e operação, baixos requisitos de área, baixa 

produção de biomassa e são resistentes a altas cargas orgânicas. Entretanto, são sensíveis a 

compostos recalcitrantes, possibilidade de geração de maus odores e necessitam de pós-

tratamento para obter efluente com qualidade melhor (von SPERLING, 2005). 

 

Alguns estudos indicam a influência do LAS nas etapas de biodegradação anaeróbia. Segundo 

Mösche e Meyer (2002), a etapa de degradação do acetato é mais comprometida do que a do 

propionato. Dizem ainda que em concentrações abaixo de 3 mg/L, o LAS pode afetar 

positivamente a atividade das bactérias. Garcia et al. (2006) afirmam que em concentrações de 

LAS na faixa de 5 a 10 mg/L, há um aumento na produção de metano e com concentrações 

superiores agem de forma contrária, inibindo a metanogênese. Garcia-Morales et al. (2001) 

afirmam que o LAS em uma concentração de 10 mg/L, produz 85% e 29% de inibição da 

atividade metanogênica máxima e atividade acidogênica máxima, respectivamente. Eles 

obtiveram valores de CE50 de 6,3 e 18,9 mg/L para os microrganismos metanogênicos e 

acidogênicos, respectivamente. Dentre os homólogos, Garcia et. al. (2005) verificaram que os 

homólogos mais hidrofílicos são mais tóxicos, neste estudo os C10 e C12, devido a 

permanecerem em maior fração dissolvida na fase líquida. Verificaram também que a posição 

do grupamento fenila não interfere na toxicidade dos homólogos de cadeia curta, mas sim nos 

de cadeia longa. 

 

Comparando os sistemas anaeróbios e aeróbios, observa-se que a taxa de biodegradação do 

LAS é muito inferior nos sistemas anaeróbios. Mungray e Kumar (2007) observaram que os 

efluentes de uma sistema anaeróbio tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) seguido 

de uma lagoa de polimento, continham em torno de 3,5 mg/L de LAS, enquanto que em um 

sistema de lodos ativados gerou efluente com 0,2 mg/L de LAS. Neste mesmo trabalho, eles 

obtiveram eficiência de remoção de LAS de 8 a 30% no sistema anaeróbio seguidos de lagoas 

de polimento. Em HERA (2007), a eficiência relatada de remoção de apenas um reator do tipo 

UASB variou de 5 a 44%. Garcia et. al. (2005) obtiveram de 0 a 5% de remoção do homólogo 

C10 do LAS. Em contrapartida, Sanz et. at. (2003) afirmam que o LAS é biodegradado sob 

condições anaeróbias e em seu trabalho obteve uma remoção de LAS de 85%. Khleifat (2006) 

afirma que a biodegradação por microrganismos anaeróbios é possível, se previamente, a 
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solução que contém LAS entrar em contato com o ar por um período. Ele afirma que o 

oxigênio presente no ar pode promover a oxidação da cadeia hidrofóbica facilitando a 

assimilação do composto pelas bactérias. Ele observou ainda que um consórcio de bactérias 

facultativas que apresenta 100% de degradação do LAS em locais com altas concentrações de 

oxigênio em menos de 72 horas, também são capazes de degradar 40% do LAS em ambientes 

com limitações de oxigênio. Garcia et. al. (2005) comprovaram a degradação parcial do LAS 

através de análises mais específicas com cromatografia e espectrofotômetro de massa.  

 

A rota de biodegradação anaeróbia do LAS ainda não foi elucidada. Para explicar a remoção 

do LAS em sistemas anaeróbios alguns autores utilizam hipóteses de precipitação, adsorção 

ou inativação. Alguns trabalhos relatam o acúmulo de LAS nos sedimentos e na biomassa dos 

sistemas de tratamento anaeróbios. Em geral o LAS não se adsorve fortemente nas 

superfícies, mas podem permanecer por longo tempo adsorvido nos sólidos no meio ambiente. 

Segundo Westall et al. (1999), a distribuição do LAS no sedimento ou na fase líquida depende 

da composição química da solução, principalmente da concentração de ácidos e cálcio, da 

composição do sorvente e dos homólogos do LAS. Em meio natural a adsorção do LAS 

apresentou comportamento linear, para concentrações abaixo de 90 mg/L. Com o aumento da 

concentração de LAS na solução, aumenta a adsorção do LAS no solo na forma de micela 

adsorvida. O mecanismo de adsorção do LAS no solo não está ligado por interações 

hidrofóbicas ou partição e sim por interações superficiais como atração eletrostática, troca 

iônica e pontes de hidrogênio (OU et al., 1995) 

 

Rao et al. (2006) realizaram um estudo comparando o comportamento do LAS em solos 

(maior percentagem formada por ilita) saturados com sódio e com cálcio. No solo saturado 

com sódio, o LAS apresentou dificuldades em reagir com as partículas da argila carregadas 

negativamente. Entretanto, reagiu com a matéria orgânica presente nela. As principais 

interações foram por pontes de hidrogênio, forças eletrostáticas e trocas iônicas. No solo 

saturado com cálcio, a quantidade de LAS adsorvido foi maior do que no solo contendo sódio. 

Neste caso, a presença do cálcio ocasionou a precipitação do LAS, mas também ocorreu 

adsorção, da mesma forma que aconteceu com o solo contendo sódio. Yang, Zhu e Xing 

(2007), por sua vez compararam a adsorção do LAS em solo com maior percentagem de 

montmorilonita, também saturada com sódio e com cálcio. Obtiveram os mesmos resultados 
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que Rao et al. (2006), precipitação do LAS com o cálcio, e pouca afinidade com as partículas 

do montmorilonita. 

 

Os microrganismos podem promover a remoção de um composto por vários processos não 

biodegradáveis, reversíveis ou não. Um dos três principais mecanismos de remoção é a 

acumulação extracelular ou precipitação. Neste processo os compostos dissolvidos podem 

permanecer aprisionados fisicamente em uma matriz polimérica produzida pelos 

microrganismos. O segundo processo é o de sorção na superfície celular ou complexação. Os 

microrganismos são capazes de sobreviver em ambientes com altas concentrações de 

compostos tóxicos acumulando-os em sua superfície. Para isto eles liberam substâncias, 

exopolímeros, que podem precipitar ou transformar os compostos tóxicos em inofensivos. O 

terceiro mecanismo é o de acumulação intracelular, no qual as bactérias internalizam os 

compostos tóxicos, armazenando-os. 

 

Mungray e Kumar (2007) verificaram a presença do LAS na biomassa dos reatores UASB em 

concentrações de 7,3 e 1,4 mg de LAS/g de biomassa seca do UASB e do leito de secagem de 

biomassa, respectivamente. HERA (2007) apresenta valores de 5,6 e menor que 0,5 mg de 

LAS/g de biomassa anaeróbia úmida e seca, respectivamente, e na faixa de 1,0 a 0,5 mg de 

LAS/g de sedimento seco em corpos d’água. Sanz et al. (2003) relatam que a biomassa 

apresentou retenção de 9% (0,32 mg/g) do LAS, após aproximadamente 14 dias de 

experimento, em reatores UASB alimentados com 4,5 mg/L, de LAS. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi dividido em três experimentos utilizando reatores anaeróbios em escala de 

bancada, com regime de experimento em batelada: 

• Experimento 1: Consistiu de um teste de toxicidade metanogênica com o intuito de 

verificar a interferência de diferentes concentrações do composto LAS na atividade 

metanogênica específica dos microrganismos anaeróbios. 

• Experimento 2: Consistiu de um teste de biodegradabilidade anaeróbia tendo o LAS 

como única fonte de carbono (substrato). 

• Experimento 3: Consistiu na comparação de um teste de biodegradabilidade de LAS 

em reatores com e sem adição de co-substrato. O intuito deste teste foi verificar a 

influência do co-substrato no processo de remoção do LAS por adsorção ou 

biodegradação pelos microrganismos anaeróbios. 

 

Como nos três experimentos foram utilizadas soluções, material e procedimentos 

experimentais semelhantes, serão apresentados nos itens 4.1 e 4.2, o material e os métodos 

utilizados em todos, respectivamente. Posteriormente, no item 4.3, será apresentado o 

delineamento experimental com o detalhamento de cada experimento individualmente. 

 

4.1 MATERIAL 

Biomassa 

A biomassa foi coletada em uma estação de tratamento anaeróbia de esgoto doméstico em 

escala real, a estação de tratamento de esgoto (ETE) Mangueira, localizada no bairro da 

Mangueira, região metropolitana da cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Esta estação 

é composta por uma caixa de areia, gradeamento e calha Parshall como tratamento preliminar, 
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8 reatores UASB dispostos em paralelo como tratamento secundário, seguidos de uma lagoa 

de polimento para o pós-tratamento.  

 

De um dos reatores, na altura de 2,5 metros do fundo, foi retirado uma amostra de 5 L de 

biomassa. Em laboratório, o lodo coletado foi elutriado para remoção dos materiais grosseiros 

e finos. Colocou-se o lodo em um béquer, esperaram-se 15 minutos para que ocorresse a 

sedimentação e, posteriormente, removeu-se o sobrenadante por sinfonação. Após esse 

processo, adicionou-se água deionizada até cobrir todo o lodo, homogeneizou-se e após 15 

removeu-se novamente todo o sobrenadante com um sifão. Este procedimento foi repetido 

cinco vezes. O lodo foi mantido sob refrigeração a 4 ºC até o momento da execução do 

experimento. Para montagem dos experimentos, uma amostra do lodo de 200 mL foi retirada 

e centrifugada para realização de determinações de sólidos suspensos voláteis, LAS e cálcio. 

Antes de ser utilizado nos experimentos, o lodo foi aclimatado com solução nutriente e 

solução substrato, por 48 a 72 horas em sala com controle de temperatura a 30ºC. De posse 

dos resultados da determinação de sólidos suspensos voláteis, calculou-se a quantidade de 

lodo a ser colocada em cada reator para obter a concentração desejada utilizando a equação: 

 

C’ x V’ = C’’ x V’’ 

 

Em que: 

C’ = Concentração do lodo bruto, em g/L, de SSV 
V’ = Volume de lodo bruto centrifugado para adicionar no reator e obter a concentração 

desejada, em mL 
C’’ = Concentração de lodo desejada no reator, em g/L, de SSV 
V’’ = Volume útil do reator, em mL 
 

A inoculação do lodo nos reatores foi feita com a pesagem do lodo centrifugado, 

considerando a densidade do lodo igual a 1.  

 

Solução Nutriente 

A solução nutriente é formada a partir da mistura de duas soluções: macronutrientes e 

micronutrientes. As duas soluções foram preparadas separadamente e misturadas no dia do 

experimento. A solução de macronutrientes foi preparada no dia do teste para evitar a 
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deterioração de algum de seus componentes, pois estes são bastante instáveis. Para cada litro 

da solução de macronutrientes acrescentou-se 1 mL da solução de micronutrientes. Na Tabela 

4.1 encontra-se a composição e a concentração de cada substância utilizado nas duas soluções.  

 

Tabela 4.1 Concentração dos reagentes para preparação das soluções nutrientes 

Solução Reagente Concentração (g\L) 

Macronutrientes 

NH4Cl 0,280 

K2HPO4 0,252 

MgSO4.7 H2O 0,100 

CaCl2 0,007 

NaHCO3 0,400 

Extrato de levedura 0,100 

Micronutrientes 

FeCl2.4H2O 2,000 

ZnCl2 0,050 

MnCl2.4H2O 0,500 

NiCl2.6H2O 0,142 

NaSeO3.5H2O 0,164 

H3BO3 0,050 

CuCl2.2H2O 0,038 

CoCl2.6H2O 2,000 

AlCl 3.6H2O 0,090 

(NH4)6.Mo7O24.4H2O 0,050 

EDTA 1,000 

Resazurina 0,200 

HCl 1,000 (mL\L) 

 Fonte: Florêncio (1994) 

 

Solução substrato de ácidos graxos voláteis (AGV) 

A solução substrato de AGV é composta de três ácidos graxos: ácido acético (C2), ácido 

propiônico (C3) e ácido butírico (C4), na proporção de 100:100:100 g/L (FLORENCIO, 

1994). Inicialmente preparou-se uma solução concentrada, com 440g/L, de DQO, e desta, 

foram realizadas diluições para se obter as concentrações desejadas em cada experimento. A 

Tabela 4.2 apresenta a concentração e a relação com os valores de DQO de cada ácido da 

mistura.  
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Tabela 4.2 Composição da solução concentrada de AGV 

Ácidos g\L DQO em g\L 

Acético (C2) 100 106,7 

Propiônico (C3) 100 151,3 

Butírico (C4) 100 181,8 

C2C3C4 300 439,8 

Fonte: Florêncio (1994)  

 

Solução substrato de água residuária sintética (ARS) 

Como a composição e a concentração dos esgotos domésticos são variáveis, foi utilizada uma 

solução de água residuária sintética. Esta água residuária é preparada em laboratório, de forma 

que todos os componentes adicionados, tais como fonte de carbono, proteínas, óleos e sais, 

são conhecidos. O objetivo da utilização desta solução foi ter uma aproximação das condições 

reais de um esgoto doméstico. A escolha desta solução permitiu maior controle da 

concentração de cada componente e eliminação de possíveis interferentes. A composição e a 

concentração estão apresentadas na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 Composição e concentração dos componentes na preparação da água residuária sintética (ARS) para 
uma solução com 800 mg/L, de DQO. 

Composto Concentração (mg/L) 

Carboidrato Sacarose 

Amido 

Celulose 

56 

182,4 

54,4 

Proteínas Extrato de carne 332,8 

Lipídeo Óleo de soja 81,6 (mL/L) 

Sais NaCl 

MgCl2.6H2O 

CaCl2.2H2O 

250 

7,0 

4,5 

Tampão NaHCO3 320 

 Fonte: Torres, 1992 
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Solução de hidróxido de sódio 

Esta solução foi preparada em uma concentração de 3 % (m/m) com o intuito de obter pH 

acima de 12. Neste pH ocorre a reação do hidróxido de sódio com o gás carbônico do biogás, 

produzindo carbonato de sódio que fica solúvel na solução. A solução de hidróxido de sódio 

pode ser reutilizada desde que o pH esteja acima de 12 e, para facilitar a detecção da queda do 

pH, foi adicionado indicador de azul de bromotimol. 

 

Solução de alquilbenzeno sulfonado linear (LAS) 

Como fonte de LAS nos reatores, foi preparada uma solução concentrada de 1000 mg/L, de 

LAS, através da diluição de uma solução padrão. Este padrão era composto por 25,5 % de 

massa ativa de LAS. Os principais compostos de LAS são os homólogos C10, C11, C12 e 

C13, entretanto outros compostos podem ser encontrados. A concentração destes compostos 

varia em cada solução padrão, mas a percentagem de cada homólogo é semelhante. Devido a 

isto, a relação LAS/DQO difere para cada padrão e é necessário determinar esta relação para 

auxiliar na interpretação dos dados de biodegradação do LAS.  

 

Neste padrão também podem ser encontrados homólogos do LAS com uma quantidade de 

carbono inferior a 10 e superior a 14, parafina e alcanos. As percentagens de cada componente 

do padrão estão descritas na Tabela 4.4. O volume desta solução adicionado aos reatores 

variava com a concentração desejada e com o volume útil, de cada reator. 
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Tabela 4.4 Composição e percentagens dos componentes da solução padrão de LAS. 

Composto * 
Percentagem na solução 

padrão (%) 

Massa ativa 

(homólogos do LAS) 

ϕC10 

ϕC11 

ϕC12 

ϕC13 

3,4 

8,8 

7,3 

5,1 

Outros componentes 

Parafinas 

< 5ϕC10 

ϕ C14 

2ϕalcanos 

0,5 

34,6 

0,4 

39,9 

* ϕC10 – homólogo do LAS com 10 carbonos; ϕC11 – homólogo do LAS com 11 carbonos; ϕC12 – homólogo 
do LAS com 12 carbonos; ϕC13 – homólogo do LAS com 13 carbonos; ϕC14 – homólogo do LAS com 14 
carbonos. 
 

 

4.2 MÉTODOS 

Nos três experimentos foram realizadas praticamente as mesmas determinações: demanda 

química de oxigênio (DQO), LAS e metano. Para cada uma foi adotada uma metodologia. O 

Quadro 4.1 mostra o método aplicado para cada análise e o trabalho de referência. 

 

Quadro 4.1 Métodos utilizados para análise de cada parâmetro  

Parâmetro Método Referência 

Demanda química de oxigênio (DQO) Titulométrico APHA, 2000 

Alquil benzeno sulfonato linear (LAS) Cromatográfico 
Matthijs e De Henou, 1987 (com 
adaptações) 

Metano 
Medição direta do 
volume de metano 

Aquino, 2007 

 

Para a realização da análise de DQO e LAS dos sobrenadantes, as amostras foram 

previamente centrifugadas. O teste de DQO foi realizado utilizando um volume de 2,5 mL da 

amostra e em triplicata. O teste de LAS, para o sobrenadante, foi realizado, sem réplicas, com 

5 mL. Para a análise de LAS da biomassa, realizou-se uma extração a quente, em soxhlet, 
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durante 8 horas, com 150 mL do solvente metanol P.A. O extrato obtido foi concentrado para 

100 mL utilizando um rotaevaporador. Com o extrato concentrado e a amostra do 

sobrenadante dos reatores foi realizado o mesmo procedimento. As amostras, de 5 mL do 

sobrenadante e 1 mL do extrato concentrado, foram evaporadas em chapas, ressuspendidas 

com 1 mL de solução aquosa de metanol 50%, filtradas com membranas de naylon de 0,20 

µm e injetadas no HPLC. O HPLC quantificava os homólogos, C10, C11, C12 e C13, 

separadamente, e a soma destas concentrações foi considerada a concentração total de LAS. A 

medição do metano foi realizada através da pesagem do hidróxido de sódio deslocado pelo 

metano. 

 

Os três experimentos foram baseados nos testes de atividade metanogênica específica (AME), 

mas foram executados com algumas modificações. O teste de AME tradicional 

(FLORENCIO, 1994) é realizado adicionando-se uma solução substrato de fácil degradação 

(AGVs), uma solução nutriente e a biomassa em uma garrafa reator. A quantidade e 

velocidade de produção do metano correspondem à degradação completa da solução substrato 

e à atividade da biomassa. Na Figura 4.1 pode-se observar um desenho esquemático dos 

materiais utilizados neste teste e do princípio de funcionamento. No teste de toxicidade 

adicionou-se ao reator uma solução contendo um composto químico. Neste teste verifica-se a 

influência deste composto químico na atividade de conversão do substrato em metano pela 

biomassa. No Experimento 01 o composto químico utilizado no teste de toxicidade foi o LAS. 

 

O teste de biodegradabilidade é realizado da mesma forma que o teste de AME tradicional. 

Entretanto, a solução substrato de fácil degradação é substituída por outra solução substrato, 

cuja quantidade e velocidade, de produção de metano são desconhecidas. No Experimento 02 

foi realizado um teste de biodegradação utilizando apenas uma solução de LAS como 

substrato. No Experimento 03 foi realizada uma comparação de testes de biodegradabilidade 

do LAS, variando a composição da solução substrato.  
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Figura 4.1. Figura esquemática do aparato utilizado para os testes de toxicidade e de biodegradabilidade.  
 

 

4.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Experimento 01: teste de toxicidade 

O teste foi realizado com 06 tratamentos em triplicata. As concentrações de lodo e a 

quantidade de solução nutriente foram iguais em todos os reatores, e iguais a 2 g/L, de SSV, e 

20 % do volume útil do reator, respectivamente. Como fonte de matéria orgânica foi 

adicionada solução de ácidos graxos voláteis com concentração de 3 g/L, de DQO, em todos 

os reatores. Os tratamentos foram diferenciados pela variação da concentração de LAS, 0, 10, 

30, 50, 75 e 100 mg/L, e denominados tratamento 01, tratamento 02, tratamento 03, 
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tratamento 04, tratamento 05 e tratamento 06, respectivamente, conforme o esquema 

apresentado na Figura 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Esquema do Experimento 01: teste de toxicidade 

 

 

Como reatores anaeróbios, foram utilizados frascos de vidro de borossilicato, que suportam 

altas pressões, com capacidade para 1000 mL. Na parte superior da tampa fez-se um orifício, 

sob este se colocou um septo de borracha, no qual uma agulha foi introduzida de forma a 

permitir a saída do biogás (Figura 4.3). 

 

 

Teste de 
toxicidade 

Tratamento 01 

Tratamento 02 

Tratamento 03 

Tratamento 04 

Tratamento 05 

Tratamento 06 

Lodo: 2 g/L de SSV Sol. AGV: 3 g/L de DQO Sol. Nut: 20% do reator LAS: 10 mg/L de LAS 

Lodo: 2 g/L de SSV Sol. AGV: 3 g/L de DQO Sol. Nut: 20% do reator LAS: 30 mg/L de LAS 

Lodo: 2 g/L de SSV Sol. AGV: 3 g/L de DQO Sol. Nut: 20% do reator LAS: 0 mg/L de LAS 

Lodo: 2 g/L de SSV 
 

Sol. AGV: 3 g/L de DQO Sol. Nut: 20% do reator LAS: 50 mg/L de LAS 

Lodo: 2 g/L de SSV 
 

Sol. AGV: 3 g/L de DQO Sol. Nut: 20% do reator LAS: 75 mg/L de LAS 

Lodo: 2 g/L de SSV 
 

Sol. AGV: 3 g/L de DQO Sol. Nut: 20% do reator LAS: 100 mg/L de LAS 
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Figura 4.3 Fotos da garrafa reator. a) vista lateral; b) tampa, evidenciando o orifício, o septo e a agulha 
introduzida no septo.  
 

 

Para medir o metano produzido nos reatores, colocou-se de forma invertida e acima do reator, 

uma garrafa de soro, com capacidade de 1000 mL, preenchida com solução de hidróxido de 

sódio 3% (m/m) (Figura 4.4). Na “boca” desta garrafa, semelhante à garrafa-reator, foi 

colocado um septo, no qual duas agulhas foram introduzidas. Uma das agulhas foi conectada 

com o reator através de uma mangueira cristal, confeccionada em cloreto de polivinila (PVC) 

flexível, para que o gás produzido no reator fosse conduzido à garrafa de soro. A outra agulha 

permitia a saída do volume de hidróxido de sódio da garrafa de soro correspondente ao 

volume de metano que entrava na mesma.  

 

O biogás produzido pelo reator possui dois compostos principais: gás metano e gás carbônico. 

O gás carbônico ao entrar em contado com a solução de hidróxido reage formando carbonato 

de sódio. O gás metano, que tem baixa solubilidade, preenche o espaço vazio no topo da 

garrafa exercendo com isso uma pressão sobre líquido (hidróxido de sódio 3%), o empurrando 

para baixo. O líquido, sob pressão, encontra a única saída da garrafa que é o orifício composto 

pela segunda agulha posicionada de forma livre. O líquido que escoa pela segunda agulha é 

recolhido por meio de um funil e conduzido para uma terceira garrafa, ambas de plástico 

como demonstrado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Foto da conexão do reator ao frasco de soro contendo hidróxido de sódio. 
 

Para todos os reatores foi adotado um volume útil fixo de 950 mL e headspace de 50 mL 

(correspondente a 5% do volume do total da garrafa reator). No momento da inoculação, o pH 

foi corrigido para 7, que é o pH ótimo para o crescimento dos microrganismos, realizado 

através dadição de solução de hidróxido de sódio 1 N. Os reatores foram mantidos em sala 

termostatizada a 30 ºC durante todo o experimento; o teste foi estático e a cada 24 horas 

realizava-se agitação manual e medição do metano produzido. determinações de DQO e LAS 

no sobrenadante e no lodo foram realizadas no início e final do experimento. A Figura 4.5 

apresenta a imagem do experimento completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Foto do Experimento 01: teste de toxicidade 
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Experimento 02: teste de biodegradabilidade do LAS 

Este teste foi realizado com 5 tratamentos em triplicatas. As concentrações de lodo e a 

quantidade de solução nutriente foram iguais em todos os reatores, e igual a 2 g/L, de SSV, e 

20 % do reator, respectivamente. A única fonte de carbono adicionada foi a solução de LAS 

com concentração diferente em cada tratamento, 10, 30, 50, 75 e 100 mg/L, de LAS, e 

denominados tratamento 01, tratamento 02, tratamento 03, tratamento 04 e tratamento 05, 

respectivamente, como resumido na figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6. Esquema do Experimento 02: teste de biodegradabilidade do LAS 
 
 

 

Como reatores anaeróbios, foram utilizados os mesmos frascos de vidro de borossilicato com 

capacidade para 1000 mL à semelhança do Experimento 01, bem como as mesmas 

configurações relacionadas aos volumes útil e headspace, o mecanismos de medição de 
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Tratamento 01 

Tratamento 02 
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Tratamento 05 

Lodo: 2 g/L de SSV Sol. Nut: 20% do reator LAS: 10 mg/L de LAS 

Lodo: 2 g/L de SSV Sol. Nut: 20% do reator LAS: 30 mg/L de LAS 

Lodo: 2 g/L de SSV Sol. Nut: 20% do reator LAS: 50 mg/L de LAS 

Lodo: 2 g/L de SSV Sol. Nut: 20% do reator LAS: 75 mg/L de LAS 

Lodo: 2 g/L de SSV Sol. Nut: 20% do reator 
 

LAS: 100 mg/L de LAS 
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metano e a agitação. Todavia foi acrescentada uma agulha raquidiana BD Whitacre (27G X 4 

11/16”), para a realização de coleta de amostras (Figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Foto da garrafa reator. a) garrafa reator; b) tampa da garrafa reator com um orifício, um septo e duas 
agulhas introduzidas no septo, uma para a saída de biogás e a outra para coleta de amostras. 
 

 

A cada 96 horas, antes de realizar a agitação, coletava-se 15 mL do sobrenadante de cada 

reator com o auxílio de uma seringa, para a realização das determinações de LAS e DQO. 

Para a medição do metano utilizou-se o mesmo procedimento do Experimento 01. 

 

Experimento 03: teste de biodegradabilidade de LAS em reatores com e sem adição de 

co-substrato 

Para este teste foram realizados 4 tratamentos, com um reator com volume total de 6850 mL. 

As concentrações de lodo e a quantidade de solução nutriente foram iguais em cada reator, 2 

g/L, de SSV, e 20 % do volume útil do reator,  respectivamente. A solução substrato utilizada 

neste teste foi a água residuária sintética (ARS) com concentração de 500 mg/L, de DQO. A 

solução de LAS adicionada manteve a concentração de 10 mg/L, para cada reator. 

 

Biomassa 

headspace 

Sobrenadante 

Tampa da garrafa-
reator com um 
orifício 

Agulha para coleta 
de amostras 

Agulha de saída 
do biogás 

septo 

(a) (b) 



Avaliação da degradação de alquil benzeno linear sulfonado (LAS) em reatores anaeróbios 
Materiais e Métodos 

 

 
45 

 

Os tratamentos foram diferenciados pela variação na adição de solução substrato e LAS. No 

tratamento 01 foi adicionada solução substrato e LAS, no tratamento 02 foi adicionada apenas 

solução substrato, no tratamento 03 foi adicionada apenas solução de LAS e o tratamento 04 

funcionou como controle, sem adição de a solução substrato nem de LAS, como mostra a 

Figura 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Esquema do experimento 03 
 

 

 

Os reatores utilizados neste teste foram confeccionados em acrílico com 15 cm de diâmetro e 

30 cm de altura. Cada reator possuía três saídas na tampa. Uma das saídas laterais permitia a 

saída de biogás, na outra saída lateral conectou-se uma mangueira para coleta de amostras e 

na saída da parte central foi introduzida uma haste de aço inox para realização da agitação, 

como demonstra a Figura 4.9.  
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Figura 4.9 Figura esquemática do reator de acrílico utilizado no Experimento 03 e do sistema de medição do gás 

metano 

 

 

Para a medição do metano produzido pelos reatores, foram utilizadas garrafas de Mariotte 

com capacidade para 4000 mL preenchidas com solução de hidróxido de sódio 3% (m/m). A 

saída do biogás do reator foi conectada a um tubo de vidro na parte superior da garrafa de 

Mariotte, através de uma mangueira cristal. O tubo de vidro ficou submerso na solução de 

hidróxido de sódio garantindo o contato com o biogás. O metano, presente no biogás ficava 

preso na parte superior da garrafa e empurrava o líquido que saía por uma saída na parte 

inferior da garrafa. Uma garrafa de plástico ficava posicionada abaixo da garrafa de Mariotte 

para recolher o líquido deslocado.  

Os reatores foram operados com um volume útil de 6500 mL e um headspace de 350 mL, que 

corresponde a 5% do volume total do reator. Os reatores foram mantidos sob agitação 

realizada por uma haste de aço inox. As hastes de inox eram movimentadas por uma mesa 
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agitadora, com uma rotação de 50 rpm. A cada 24 horas realizou-se a medição de metano. As 

coletas de amostra para a realização das análises do sobrenadante e da biomassa foram 

realizadas a cada 96 horas. Para o lodo apenas realizou-se determinação de LAS, enquanto 

que para o sobrenadante foram realizadas determinações de LAS e DQO. A Figura 4.10 

mostra fotos do experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Vista frontal dos 4 reatores de acrílico utilizados no Experimento 03. 
 

 

 

 

 

 

Mesa agitadora 

Reator de acrílico 

Garrafa de 
Mariotte 

Frascos que recolhem 
o hidróxido de sódio 
deslocado 



 

 
48 

CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos três experimentos realizados, a eficiência de remoção da matéria orgânica e do 

LAS, foi analisada de acordo com os resultados obtidos nas determinações de DQO e 

LAS. Portanto, observou-se importância em conhecer a relação LAS/DQO. Devido a 

solução padrão de LAS apresentar outros componentes, apenas o cálculo 

estequiométrico não seria suficiente para determinar a real relação entre eles. Com a 

solução padrão utilizada neste trabalho, foram feitas várias soluções aquosas de LAS em 

diferentes concentrações, 10, 20, 30, 50, 75 e 100 mg/L. Em cada solução foi 

determinada as concentrações de DQO e LAS e relacionadas através do gráfico, como 

mostra a Figura 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Relação entre a concentração de LAS e a concentração da DQO. 

 

Para a solução padrão utilizada neste trabalho, obteve-se uma relação entre LAS e 

DQO, onde uma solução de 1 mg/L, de LAS, necessitaria de uma concentração de O2 de 

1,55 mg/L para a sua completa oxidação em gás carbônico e água. Através desta 

relação, foi possível quantificar a concentração teórica de DQO para cada concentração 
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de LAS e estimar a quantidade de metano que poderia ser formada com a degradação 

completa da molécula do LAS.   

 

5.1. EXPERIMENTO 01: TESTE DE TOXICIDADE METANOGÊNICA 

 

A concentração inicial de DQO não foi igual em todos os tratamentos devido ao 

acréscimo da solução de LAS em diferentes concentrações. Utilizando a relação de LAS 

e DQO, foi calculada a concentração inicial teórica da DQO. A concentração de LAS 

inicial teórica foi obtida através de cálculos de diluição da solução padrão para cada 

reator, entretanto com a medição da concentração após trinta minutos da mistura de 

todos os componentes, observou-se uma diferença nos valores. Isto se deve a dinâmica 

de sorção e dessorção do LAS que já se encontrava adsorvido na biomassa. Na tabela 

5.1 encontram-se os valores das concentrações iniciais e finais de LAS e DQO e 

eficiência de remoção em cada tratamento. A eficiência de remoção da DQO foi medida 

com os resultados da amostra bruta, isto é, sem realização de filtração, tanto no inicio 

como após o término do experimento. 

 

Tabela 5.1 Eficiência de remoção da DQO e produção de metano no Experimento 01. 

Tratamentos* 

LAS 

Inicial 

Teórico 

(mg/L) 

LAS 

Inicial 

Real 

(mg/L) 

DQO 

Inicial 

Teórico 

(mg/L) ** 

DQO 

Final 

(mg/L) 

LAS 

Final 

(mg/L) 

Eficiência de 

remoção de 

DQO (Bruta/Bruta) 

(%) 

Eficiência de 

remoção de 

LAS 

(%) 

Produção máxima 

de metano 

(mg/L, de DQO) 

T 01 0 7,5 3000 136 5,09 95 32 2410 

T 02 10 12,7 3019 144 5,61 95 56 1721 

T 03 30 27,1 3057 633 11,26 79 58 1030 

T 04 50 55,1 3094 1280 19,34 59 65 147 

T 05 75 75,2 3142 2356 20,19 25 73 72 

T 06 100 119,2 3190 2965 28,68 7 76 25 

* T 01: tratamento 01 com 0 mg/L de LAS, T 02: tratamento 02 com 10 mg/L de LAS, T 03: tratamento 03 com 30 mg/L de LAS, T 
04: tratamento 04 com 50 mg/L de LAS, T 05: tratamento 05 com 75 mg/L de LAS e T 06: tratamento 06 com 100 mg/L de LAS. 
 
** soma das DQOs correspondente ao AGV e ao LAS, T01:  DQO AGV = 3000 + DQOLAS= 0; T02: DQO AGV = 3000 + DQOLAS= 
19; T03: DQO AGV = 3000 + DQOLAS= 57; T04: DQO AGV = 3000 + DQOLAS=94; T05: DQO AGV = 3000 + DQOLAS= 142; T06: 
DQO AGV = 3000 + DQOLAS= 190 

 

Apesar de não ter sido adicionado LAS no tratamento 01, a concentração inicial deste 

composto estava próxima de 10 mg/L. Sugere-se que havia LAS adsorvido na biomassa, 

e ocorreu uma dessorção para o sobrenadante. Como não foi adicionado LAS no início 



Avaliação da degradação de alquil benzeno linear sulfonado (LAS) em reatores anaeróbios  
Resultados e Discussões 

 
 

 
50 

do experimento no tratamento 01; a quantidade solubilizada foi maior neste tratamento 

do que nos outros. Após o término do experimento, observou-se que a remoção do LAS 

foi diretamente proporcional à concentração adicionada inicialmente, isto é, com o 

aumento da concentração do LAS aumentou-se a eficiência de remoção. Observou-se a 

remoção de 32 e 76% do LAS do sobrenadante, nos tratamentos 01 e 06, 

respectivamente. Apenas estes dados não se pode afirmar que o LAS foi degradado, 

podemos afirmar que ele foi removido do sobrenadante.  

 

Devido à proximidade dos valores iniciais da DQO, esperavam-se valores parecidos de 

eficiência de remoção da mesma e de produção de metano. Em relação à remoção da 

DQO, o aumento da concentração de LAS provocou diminuição na eficiência. Nos 

tratamentos 01 e 02, com concentrações até 12 mg/L, de LAS, a eficiência em ambos foi 

de 95%. A partir do tratamento 03, esta eficiência de remoção começa a diminuir. 

Alguns trabalhos afirmam que em baixas concentrações, o LAS promove a 

solubilização e dispersão da matéria orgânica, promovendo maior contato do substrato 

com a biomassa, e com isso, não interfere na eficiência de remoção de DQO (MÖCHE e 

MAYER, 2002; GARCIA ET AL., 2006). 

 

 Em relação à produção de metano, apesar de os tratamentos 01 e 02 possuírem os 

mesmos valores de remoção de DQO, a produção de metano foi diferente, 80 e 57 % da 

produção esperada, respectivamente. Com estes valores sugere-se que a matéria 

orgânica foi removida, mas no tratamento 02 não foi completamente transformada em 

metano. Com o aumento da concentração do LAS a produção de metano diminui, para 

os tratamentos 03, 04, 05 e 06, a produção foi em torno de 34, 9, 2 e 0,8%, 

respectivamente. Segundo Mösche e Meyer (2002), a etapa final da degradação 

anaeróbia, transformação de acetato em metano, é mais prejudicada pelo LAS do que a 

etapa intermediária, transformação do propionato em acetato. Isto pode explicar o fato 

de os tratamentos 01 e 02 apresentarem os mesmos valores de remoção de DQO e 

diferentes produções de metano. Na Figura 5.2 pode-se observar a produção de metano 

em cada tratamento. 
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Figura 5.2 Produção de metano em cada tratamento ao longo do tempo de experimento. 
 
 

 

Nos tratamentos com as maiores produções de metano, 01, 02 e 03, verifica-se que a 

produção começou em menos de três dias de experimento. O período com a maior 

velocidade de produção de metano durou em torno de 28 dias. Após este tempo a 

velocidade de produção de metano diminui, até praticamente parar, permanecendo 

estável. Nos tratamentos 04, 05 e 06 a produção de metano foi ínfima, abaixo de 6% em 

relação ao tratamento 01, que obteve os maiores volumes produzidos. Através da Figura 

5.2 foi possível quantificar o trecho de maior inclinação, isto é, de maior velocidade de 

produção de metano. Com isso quantificou-se a AME em cada tratamento e comparou-

se a influência do LAS, em diferentes concentrações. Para comprovar se os valores da 

AME encontrados em cada tratamento apresentam diferenças ou se são semelhantes, foi 

utilizado o teste estatístico de Tukey. Na Tabela 5.2 são listados os valores médios, com 

respectivos desvios padrões e o teste de Tukey, da atividade metanogênica específica 

(AME). 
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Tabela 5.2 Resultados da AME nos reatores com variação da concentração de LAS, no Experimento 01. 

Tratamentos 
LAS  

(mg/L) 
AME  

(g de CH4-DQO.g SSV-1.d-1) 
Teste de 
Tukey 

T 01 0 0,071 ± 0,008 a 

T 02 10 0,05 ± 0,01 ab 

T 03 30 0,040 ± 0,007 b 

T 04 50 0,021 ± 0,001 c 

T 05 75 0,0025 ± 0,0002 d 

T 06 100 0,0022 ± 0,0005 d 

Teste Tukey a 5% de probabilidade; q = 5,63, DMS = 0,0224 g de CH4-DQO.g SSV-1.d-1 

 

Segundo o teste de Tukey, os valores de AME dos tratamentos 01 e 02 não apresentam 

diferenças significativas entre si. Isto mostra que o LAS em uma concentração de 10 

mg/L não interfere de forma expressiva na atividade da biomassa. Os demais 

tratamentos, 03, 04, 05 e 06 interferem na AME. No tratamento 03, com concentração 

de 30 mg/L, de LAS, não apresenta valores de AME muito diferentes em relação ao 

tratamento 02 com 10 mg/L, de LAS. Entretanto, comparando com os tratamentos 01 e 

03, há uma diminuição de 43%, considerado significativo por Tukey.  Nos tratamentos 

05 e 06, mostram que a AME é inibida pelo LAS nas concentrações de 75 e 100 mg/L, 

respectivamente. No entanto, entre elas os valores das AMEs são praticamente iguais.  

 

Através deste teste verifica-se que em reatores com concentrações de até 10 mg/L, de 

LAS, não haverá interferência significativa na AME. Quando os valores de LAS 

encontram-se entre os valores de 10 e 50 mg/L a interferência na atividade dos 

microrganismos será pequena, mas significativa. Valores acima de 50 mg/L provocaram 

elevada interferência concordando com o trabalho de Mösche e Meyer (2002). Eles 

afirmam que o LAS causa rápido decaimento da atividade do lodo, exercem um efeito 

tóxico, causando uma imediata inibição e diminuição da atividade bacteriana. 

 

A concentração de LAS solubilizada e adsorvida, no sobrenadante e na biomassa, 

respectivamente, foi quantificada no início e ao final do experimento. Com esses dados 

pôde-se verificar a disposição de LAS nestas duas fases. Observou-se que os valores da 

concentração total de LAS no fim do experimento foram menores que as iniciais. 

Supõe-se que a diminuição desta concentração tenha sido provocada pela degradação ou 
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inativação do composto LAS. Esta inativação pode ter ocorrido através de interações da 

molécula do LAS com algum composto do meio, perdendo suas características e com 

isso não sendo detectadas. Existe a possibilidade de ter ocorrido degradação parcial, 

com a formação de intermediários, os SPCs. Como a produção de metano em cada 

tratamento não condiz com os valores de LAS removidos, descarta-se a hipótese de 

completa estabilização da molécula. Na Figura 5.3 podem-se observar os percentuais de 

LAS dissolvido no sobrenadante, adsorvido na biomassa e removido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Percentagem de LAS adsorvido na biomassa, solúvel no sobrenadante e removido do reator. 
a)  valores no inicio do experimento; b) valores no final do experimeno. 
 
 
 
No tratamento 01, mesmo sem adição inicial de LAS, é encontrado LAS dissolvido no 

sobrenadante. Supõe-se que o LAS adsorvido na biomassa tenha sofrido dessorção. 

Neste tratamento, a concentração inicial de LAS permanece em maior percentagem 

dissolvida no sobrenadante do que adsorvida na biomassa. Ao final do experimento, 

houve pequena redução na concentração de LAS na parcela adsorvida, em torno de 2%, 

e a parcela de LAS removida foi de 20%.  Nos tratamentos 02, 03, 04, 05 e 06, nos 

quais foram adicionados LAS, o experimento também começa com o LAS em maior 

percentagem no sobrenadante. Ao final do experimento, de forma contrária ao 

tratamento 01, a parcela de LAS adsorvida aumenta em todos os tratamentos. Na 

medida em que aumenta a adição do LAS, a percentagem do LAS adsorvido também 

aumenta. Este mesmo comportamento é verificado em relação à parcela de LAS 

removida.  

 

a) Inicio do experimento b) Final do experimento 
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Pode-se observar que a parcela de LAS removida, aumentou com o aumento da 

concentração de LAS, e que os valores da AME diminuíram com o aumento da 

concentração de LAS. Com isso supõe-se que, se o LAS não foi degradado 

completamente, deve ter havido produção de intermediários, SPCs. Entretanto não é 

possível afirmar que a interferência na AME foi causada pelo LAS ou pelos SPCs. 

Segundo Sanz et al. (2003), concentrações de LAS na faixa de 4 a 5 mg LAS/g de lodo 

seco, não interferem na atividade das bactérias. Todavia em concentrações na faixa de 

40 a 150 mg LAS/g de lodo seco, interferem de forma negativa na produção de metano. 

Neste experimento, após o término, a concentração de LAS adsorvido na biomassa não 

ultrapassou 25 mg LAS/g de lodo seco, para o tratamento 06, com a maior concentração 

de LAS, 100 mg/L. Na Figura 5.4 observa-se o comportamento de cada homólogo do 

LAS na biomassa, a distribuição dos homólogos do LAS no sobrenadante e na 

biomassa, e a parcela removida.  

 

O homólogo C10 no início do experimento apresenta-se em maior concentração no 

sobrenadante. E à medida que a concentração total de LAS aumenta a percentagem no 

sobrenadante aumenta. No tratamento 01, sem adição de LAS, a percentagem dissolvida 

no sobrenadante foi em torno de 75 %, No tratamento 06 com concentração de 100 

mg/L, a percentagem dissolvida foi em torno de 99% da concentração total de LAS. No 

fim do experimento a percentagem do homólogo C10 removido aumenta com o 

aumento da concentração total de LAS. As percentagens do C10 removido nos 

tratamentos 01 e 06 foram de 26 e 67 %, respectivamente. A parcela dissolvida no 

sobrenadante permaneceu maior que a adsorvida. Nos tratamentos 01 e 02 a 

percentagem do C10 adsorvido foi na faixa de 11%, nos tratamentos 03, 04, 05 e 06 a 

percentagem foi na faixa de 5 %, não apresentando diferenças significativas entre eles.   

 

O homólogo C11 se comportou da mesma forma que o C10, permanecendo inicialmente 

em maior percentagem no sobrenadante e esta percentagem aumentou com o aumento 

da concentração total do LAS. No tratamento 01 e 06 a percentagem de C11 dissolvido 

no sobrenadante foi de 73 e 98% respectivamente. Após o término do experimento a 

percentagem de C11 removido foi um pouco menor que a de C10, entretanto foi a 

parcela de maior percentagem comparando-se com as parcelas adsorvidas e dissolvidas. 

O tratamento 01 foi o único que apresentou a predominância da parcela dissolvida. Para 
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os tratamentos 01 e 06 foi obtido uma percentagem de remoção do C11 de 25 e 55 %, 

respectivamente. A parcela adsorvida aumentou sua percentagem com o aumento da 

concentração de LAS, com a exceção do tratamento 01 que diminuiu. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.4 Percentagem dos homólogos do LAS no sobrenadante e na biomassa, no inicio e no final do 
experimento. 
 
 

Em relação ao percentual adsorvido dos homólogos C12 e C13 no início do 

experimento, o comportamento foi igual aos homólogos C10 e C11, diminuiu com o 

aumento da concentração do LAS. Entretanto, as percentagens adsorvidas são mais 

elevadas com os C12 e C13, 41 e 54% no tratamento 01, e 5 e 8 % no tratamento 06, 
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respectivamente. Após o término do experimento, no tratamento 01 a percentagem 

adsorvida de C12 e C13, apresenta pequena diminuição e pequeno aumento 

respectivamente, em relação aos valores iniciais. Mas com o aumento da concentração 

de LAS a percentagem adsorvida de ambos os homólogos aumenta. No tratamento 01 a 

percentagem adsorvida do C12 e C13 foram 40 e 58%, respectivamente. Para o 

homólogo C12, apenas no tratamento 01, sem adição de LAS, a percentagem adsorvida 

permanece maior que as outras duas. A partir de 10 mg/L, de LAS, (tratamento 02), a 

percentagem adsorvida apresenta valores iguais à percentagem removida, e com o 

aumento da concentração de LAS a percentagem removida fica maior. Com o homólogo 

C13 a percentagem adsorvida permanece mais elevada até uma concentração de 75 

mg/L de LAS (tratamento 05). A partir desta concentração a parcela removida tornou-se 

maior. 

 

Pôde-se observar que com o aumento da concentração de LAS a parcela removida 

aumenta e predomina em relação às percentagens dissolvidas e adsorvidas. Na parte do 

LAS não removido, C10 e C11 permaneceram, em maior percentagem, dissolvidos no 

sobrenadante e C12 e C13 adsorvidos na biomassa. Segundo Westall (1999) a adsorção 

do LAS dependerá das interações hidrofóbicas da cadeia alquílica. Cada grupamento 

CH2 possui uma força de adsorção praticamente igual à força de repulsão em meio 

aquoso. Portanto, quanto maior for o número de grupamentos CH2, maior será a sorção 

do composto. Afirma ainda que outro fator de interferência são as reações específicas do 

grupamento sulfonado. Este grupamento aumenta a solubilização do LAS. Alguns 

grupamentos podem reagir com o sulfato diminuindo sua interação com o meio aquoso. 

A presença de altas concentrações de cálcio ou hidrogênio no sobrenadante ou de 

sesquióxidos no material sorvente aumentam a sorção. A presença de outros ânions no 

meio aquoso pode competir com o LAS no processo de sorção. Logo, a parcela de LAS 

que permanece no sobrenadante dependerá da composição do meio. 

 

Pôde-se observar que dentre os homólogos, o C10 foi o que apresentou os maiores 

percentuais de remoção em todas as concentrações e o C13 os maiores percentuais de 

adsorção em todas as concentrações. Observou-se também que o tratamento 01, sem 

adição de LAS, comportou-se de forma contrária aos outros tratamentos com adição de 

LAS. Apenas com estes dados não se pode concluir se os compostos resultantes da 
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degradação do C10 ou a adsorção do C13 foi o principal fator de toxicidade para os 

microrganismos. Entretanto um trabalho desenvolvido por Garcia et. al. (2005) sugere 

que os menores homólogos produzem inibição na produção do biogás, por 

permanecerem solúveis na fase aquosa. Neste mesmo trabalho indica que os homólogos 

maiores, C14, promovem a disponibilidade de compostos orgânicos associados com o 

lodo e consequentemente sua mineralização. 

 

 

5.2. EXPERIMENTO 02: TESTE DE BIODEGRADABILIDADE DO LAS 

 

Neste teste a única fonte de carbono adicionada foi a solução de LAS, logo a 

concentração de DQO inicial, em cada tratamento, variou devido a diferentes 

concentrações de LAS. Como houve o acompanhamento do decaimento da DQO e do 

LAS, durante todo o experimento, neste teste os valores da concentração inicial foram 

obtidos a través de quantificação direta ao invés da curva de DQO versus LAS realizado 

no Experimento 01. Devido à presença de outras partículas de matéria orgânica 

desprendidas da biomassa, a DQO não apresentou a mesma relação da curva. A 

concentração inicial do LAS também não coincidiu com os valores teóricos, isto se deve 

à imprecisão na adição da solução de LAS nos reatores. Na Tabela 5.3 pode-se 

acompanhar a concentração real inicial e final da DQO e do LAS, a eficiência de 

remoção de DQO e a produção máxima de metano, obtida e a teórica.  

 

Tabela 5.3 Eficiência de remoção da DQO e produção de metano, no Experimento 02. 

Tratamentos * 

LAS  

Inicial  

(mg/L) 

DQO 

 Inicial 

 (mg/L) 

DQO 

 Final 

 (mg/L) 

LAS 

 Final 

 (mg/L) 

Eficiência de 

 remoção de DQO  

 (%) 

Produção 

 máxima de 

 metano 

 (mg/L, de DQO) 

T 01 9,5 130 66 5,10 51 102 

T 02 38,2 160 72 7,67 45 96 

T 03 58,52 173 87 9,18 50 58 

T 04 89,7 223 117 14,70 52 51 

T 05 120,9 258 148 17,47 57 53 

* T 01: tratamento 01 com 10 mg/L de LAS, T 02: tratamento 02 com 30 mg/L de LAS, T 03: tratamento 
03 com 50 mg/L de LAS, T 04: tratamento 04 com 75 mg/L de LAS e T 05: tratamento 0 5 com 100 mg/L 
de LAS. 
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Na Figura 5.5 visualiza-se a produção de metano e o decaimento da DQO ao longo do 

período de experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5.5 Variação da DQO ao longo do experimento, mostrando o decaimento da DQO (�) e a 
produção de metano (�) ao longo do tempo. 
 

Observa-se que em todos os tratamentos, independente da concentração de LAS, a 

eficiência de remoção da DQO foi em torno de 50 %. Entretanto, esta remoção não 

representa a mineralização completa do LAS em metano, gás carbônico e água. 

Segundo Aquino (2007), para cada 1000 mg/L, de DQO, haverá uma produção de 394 

mL de metano. Com esta relação, os volumes de metano, produzidos em cada 

tratamento, foram convertidos em DQO, e comparado com os valores da DQO inicial.  

a) Tratamento 01 – 10 mg/L de LAS b) Tratamento 02 – 30 mg/L de LAS 

c) Tratamento 03 – 50 mg/L de LAS d) Tratamento 04 – 75 mg/L de LAS 

e) Tratamento 05 – 100 mg/L de LAS 
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Nos tratamentos 01 e 02, com a concentração de 10 e 30 mg/L, de LAS, 

respectivamente, toda a matéria orgânica removida foi convertida a metano. A produção 

de metano nestes tratamentos foi de 78 e 60%, respectivamente. Nos tratamentos 03, 04 

e 05, com concentrações de 50, 75 e 100 mg/L, de LAS, a matéria orgânica removida 

foi transformada em compostos intermediários e apenas uma pequena parcela foi 

convertida a metano, 33, 23 e 21%, respectivamente.  

 

Em todos os tratamentos houve um decaimento rápido da DQO nos primeiros 10 dias. 

Após o décimo dia a concentração de DQO flutua em torno de uma faixa, de acordo 

com a concentração de LAS. A produção do metano, por sua vez, começa a aumentar 

próximo ao décimo dia, com exceção do tratamento 05 que começa a aumentar nos 

primeiros 3 dias. Em torno do vigésimo dia, com exceção do tratamento 01, a produção 

tende a estabilizar e permanecer constante até o fim do experimento. No tratamento 01 a 

estabilização na produção de metano ocorre próximo ao trigésimo quinto dia. Para 

melhor compreensão do decaimento da DQO na Figura 5.6 pode-se verificar o 

decaimento da concentração do LAS ao longo do experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Decaimento do LAS em cada tratamento ao decorrer co experimento. 

 

A concentração do LAS no sobrenadante decaiu até o vigésimo dia. Deste dia em diante 

a concentração do LAS apresentou-se praticamente constante até o fim do experimento. 

O tratamento 06, com uma concentração de LAS de 100 mg/L, apresentou a maior 
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inclinação de decaimento. No tratamento 01, com 10 mg/L de LAS, houve um pequeno 

decaimento até o décimo dia e se manteve praticamente constante até o fim do 

experimento. Este decaimento na concentração do LAS pode ter sido causado por 

degradação ou adsorção na biomassa. A Figura 5.7 apresenta as percentagens do LAS 

dissolvidos no sobrenadante, adsorvido na biomassa no início e no final do experimento 

e a percentagem de LAS removida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5.7 Percentagem de LAS adsorvido na biomassa, solúvel no sobrenadante e removido do reator 
nas fases inicial e final em cada tratamento. 
 
 

Pode-se observar que o LAS, inicialmente, permanece em maior percentagem, 

dissolvido no sobrenadante, em todos os tratamentos. No tratamento 01, com 10 mg/L 

de LAS, após o término do experimento, não houve remoção de LAS, porém houve 

adsorção na biomassa. No tratamento 02, com 30 mg/L de LAS, uma pequena parcela 

de LAS foi removida, 17%, mas a maior parte foi adsorvido na biomassa. No tratamento 

03, com 50 mg/L, de LAS, a parcela removida foi praticamente o dobro do tratamento 

02, 41%. O restante do LAS foi parcialmente adsorvido na biomassa. Nos tratamentos 

04 e 05, com 75 e 100 mg/L, de LAS, respectivamente, a percentagem removida 

apresenta valores próximos ao do tratamento 03, 43 e 48 %, respectivamente.  

 

Não se pode afirmar que o LAS removido foi convertido em metano, pois a remoção 

deste composto aumentou com o aumento de sua concentração inicial, a remoção de 

matéria orgânica foi semelhante em todos os tratamentos independente da concentração 
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de LAS, a produção de metano decaiu com o aumento da concentração de LAS. Se o 

LAS removido fosse convertido a metano, a percentagem de remoção da DQO 

aumentaria com o aumento da concentração de LAS e a produção de metano também. 

Sugere-se degradação parcial do LAS, conversão de compostos orgânicos presentes no 

meio em metano e pequena percentagem de endogenia sem morte celular. Supõe-se que 

os compostos resultantes da degradação incompleta do LAS possam ter causado 

toxicidade à atividade dos microrganismos, pois quanto maior foi a remoção do LAS 

menor foi a produção de metano. Na Figura 5.8 pode-se observar a remoção individual 

de cada homólogo que compõe a solução do LAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 Percentagem dos homólogos do LAS (C10, C11, C12 e C13) no sobrenadante e na biomassa, 
no inicio e no final do experimento 02. 

Adsorvido na biomassa  solúvel no sobrenadante LAS removido 
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Observando o comportamento de cada homólogos na Figura 5.8, verificamos que no 

tratamento 01, com concentração de 10 mg/L, de LAS, nenhum homologo foi removido 

e após o fim do experimento a percentagem adsorvida aumentou para todos os 

homólogos. . Nos demais tratamentos, a partir de uma concentração de 30 mg/L, houve 

uma remoção acima de 50% dos homólogos C10 e C11. A percentagem de remoção do 

C12 não ultrapassou 50%, permanecendo em maior quantidade adsorvida na biomassa. 

O homólogo C13 não é removido até concentrações de 50 mg/L, de LAS. Nos 

tratamentos 04 e 05, com concentrações de 75 e 100 mg/L, de LAS, respectivamente, a 

percentagem de remoção do C13 é inferior a 20% em ambas.  
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5.3. EXPERIMENTO 03: TESTE DE BIODEGRADABILIDADE DO LAS EM 

REATORES COM E SEM ADIÇÃO DE CO-SUBSTRSTO 

 

 

Os valores da DQO inicial foram obtidos após a mistura de todas as soluções, devido a 

isto os valores não foram iguais ao valor teórico esperado. A concentração de DQO 

inicial foi mais elevada nos tratamentos em que foram adicionados água residuária 

sintética (ARS), tratamentos 01 e 02. Devido à adição de solução de LAS no tratamento 

01, sua DQO apresentou concentração um pouco maior do que no tratamento 02. No 

tratamento 03 a DQO foi causada pela baixa concentração do LAS e a presença de 

compostos solúveis, provenientes de alguma das soluções ou da biomassa. O tratamento 

04 funcionou como controle e, tanto a concentração de DQO como de LAS são 

ocasionadas por substâncias desprendidas da biomassa. Na Figura 5.9 observa-se o 

decaimento da concentração de DQO nos quatro tratamentos ao longo do experimento.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.9 Decaimento da DQO ao longo do tempo em cada tratamento. 
 

 

Nos tratamentos 01, 02 e 03, a concentração da DQO decai rapidamente nos seis 

primeiros dias de experimento. Após este dia, atingem uma concentração em torno de 

150 mg/L, de O2, e independente da composição, passam a oscilar nesta faixa. No 

tratamento 04 a DQO inicial já se encontra próxima a 150 mg/L e, em todo o 

experimento, oscila em torno deste valor. 
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Na Figura 5.10 observa-se o comportamento do LAS ao longo do tempo de experimento 

nos quatro tratamentos. Nos tratamentos 01 e 03, nos quais foram adicionados LAS, as 

sua concentração foi mais elevadas. Sendo que a maior concentração inicial foi do 

tratamento 03, sem adição de ARS. Apesar de não adicionar LAS nos tratamentos 02 e 

04, eles apresentaram uma quantidade inicial significativa, 5 e 6 mg/L, de LAS, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.10 Concentração de LAS ao longo do tempo de experimento em cada tratamento. 
 
 

No tratamento 01, com LAS + ARS, a concentração do LAS decai lentamente até o 

vigésimo segundo dia. Após este dia apresenta leve aumento da concentração e volta a 

decair. Ao final do experimento apresentou uma remoção de 50 % do LAS do 

sobrenadante. No tratamento 02, apenas com ARS, é observado uma oscilação na 

concentração do LAS e sua redução é muito pequena, em torno de 4,5 %. No tratamento 

03, apenas com LAS, a concentração decai lentamente até o vigésimo sexto dia, volta a 

subir e decai novamente. Após o fim do experimento a redução do LAS no 

sobrenadante foi de 54 %. O tratamento 04, controle, comportou-se da mesma forma 

que o tratamento 02, apenas oscilando os valores da concentração. Entretanto, a redução 

da concentração do LAS do sobrenadante foi maior que no tratamento 02, em torno de 

65 %.  

 



Avaliação da degradação de alquil benzeno linear sulfonado (LAS) em reatores anaeróbios  
Resultados e Discussões 

 
 

 
65 

Na Figura 5.11 verifica-se a percentagem do LAS dissolvido no sobrenadante e 

adsorvido na biomassa ao longo do experimento, em cada tratamento. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.11 Concentração de LAS no sobrenadante (em mg/L) e na biomassa (em mg/kg) ao longo do 
tempo de experimento em cada tratamento. 
 
 

Nos tratamentos 01 e 02, ambos com ARS, o LAS inicialmente apresenta-se em maior 

percentagem dissolvido no sobrenadante, 62 e 68% respectivamente. Nos tratamentos 

sem ARS, 03 e 04, a percentagem adsorvida é um pouco maior que a dissolvida, 54 e 

56%, respectivamente. Ao longo do experimento observa-se que o LAS permanece em 

maior percentagem adsorvido na biomassa, independente da composição do meio. Em 

todos os tratamentos houve pequena oscilação nos percentuais de LAS adsorvidos e 

dissolvidos. Observando os valores iniciais e finais, de LAS, em todos os tratamentos, 

verificamos que a percentagem adsorvida na biomassa aumentou. Para melhor 

compreender o comportamento do LAS, a Figura 5.12 mostra a percentagem de cada 

homólogo do LAS, C10, C11, C12 e C13, adsorvido na biomassa e dissolvido no 

sobrenadante, em cada tratamento ao longo do experimento.  

 

 

b) Tratamento 02 - ARS a) Tratamento 01 – ARS + LAS 

d) Tratamento 04 - controle c) Tratamento 03 - LAS 
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Figura 5.12 Percentagem dos homologos do LAS no sobrenadante e na biomassa ao longo do tempo de 
experimento, em cada tratamento. 
 
 

No sobrenadante de todos os tratamentos, independente da composição do meio, o C12 

manteve a maior percentagem, seguido do C11. Durante o experimento não apresntaram 

grandes mudanças. Nos tratamentos 01 e 03, nos quais foram adicionados LAS 

inicialmente, a percentagem de C10 foi mais elevada do que nos tratamentos sem adição 

prévia de LAS, tratamentos 02 e 04. Em contrapartida a percentagem do C13 foi menor 

nos tratamentos 01 e 03 do que nos tratamentos 02 e 04. Na biomassa, todos os 
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tratamentos se comportaram da mesma forma. O C13 foi o homólogo com as maiores 

percentagens adsorvidas, aproximadamente 50%. O segundo homólogo com maior 

percentagem de adsorção na biomassa foi o C12. O C10 apresentou valores mais baixos 

de adsorção, abaixo de 5%. Ao longo do experiento a concentração do C10 diminuiu 

chegando a valores menores que 2%. 

 

Devido a baixa concentração de DQO, não foi possivel quantificar o metano produzido. 

Todavia, observou-se que a velocidade de degradação da DQO foi superior ao 

decaimento da concentração do LAS no sobrenadante. Com isso, sugere-se que, em 

todos os tratamentos, os principais compostos de matéria orgânica degradada devem ter 

sido proviniente das soluções ou endogenia da biomassa, sem ocorrência de morte 

celular. Observou-se que nos tratamentos 01 e 03 percentagem de adsorção do LAS na 

biomassa foi maior que nos outros tratamentos devido a adição inicial. Entretanto a 

presença de um co-substrato, para estas concentrações de ARS e LAS, não interferiu na 

velocidade deste processo. 

 

 

 

5.4.  DISCUSSÃO GERAL 

 

Nos três experimentos, as concentrações do LAS foram inferiores a concentração 

micelar crítica (CMC), isto é, permaneceu livre e solúvel no meio aquoso. Portanto, 

privilegiou as reações de adsorção do LAS nas interfaces líquido-sólido. Como os 

homólogos menores, C10 e C11, eram os mais hidrofílicos, favorecerão a dispersão de 

material no sobrenadante. Os homólogos maiores, C12 e C13, devido ao alto caráter 

hidrofóbico, permaneceram adsorvidos na biomassa e favoreceram a sedimentação da 

biomassa. (VERGE ET. AL., 2000; ROSEN, 2004). Em todos os experimentos verifica 

se que a concentração de 10 mg/L apresenta baixa toxicidade aos microrganismos 

anaeróbios e também não foi degradado, apenas uma parte foi adsorvida. Nesta 

concentração de LAS não se pode concluir se a matéria orgânica interfere na 

degradação do LAS ou apenas compete com ele, devido a ser um composto de fácil 

degradação.  
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Os experimentos 01 e 02 se confirmam quando comparados os dados de degradação, 

adsorção e toxicidade metangênica do LAS. Aumentando as concentrações de LAS, a 

partir de 30 até 100 mg/L, observamos que com o aumento da concentração aumenta-se 

a percentagem de biodegradação do LAS, entretanto aumenta o caráter tóxico do 

composto e diminui a produção de metano. Não se pode atribuir a toxicidade ao 

composto do LAS propriamente dito ou aos compostos intermediários, nem qual etapa 

da rota anaeróbia foi a mais prejudicada, devido à falta de dados específicos da 

composição e concentração dos intermediários do LAS ou dos ácidos graxos voláteis. 

Entretanto observou-se que nos tratamentos com as maiores taxas de biodegradação do 

LAS ocorreram os maiores valores de toxicidade metanogênica.  
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CAPÍTULO VI 

 

6.  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

6.1  CONCLUSÕES GERAIS 

No Experimento 01 foi realizado um teste de toxicidade em reatores anaeróbios, 

utilizando AGVs como substrato e o LAS como tóxico em diferentes concentrações, 0, 

10, 30, 50, 75 e 100 mg/L. Com os resultados obtidos conclui-se que:  

• Em concentração de até 10 mg/L, de LAS, a eficiência de remoção da matéria 

orgânica foi prejudicada, entretanto apresentou a menor redução na atividade 

metanogênica especifica de até 42%. 

•  Em concentrações de 30, de LAS, houve uma redução de 66% na atividade 

metanogênica específica 

• Nos reatores com concentrações de 50, 75 e 100 mg/L, a redução na atividade 

metanogênica foi em torno de 97 %. 

Com este experimento, verificamos que apartir de concentrações acima de 10 mg/L o 

composto LAS pode ser tóxico aos microrganismos anaeróbios. 

 

No Experimento 02 foi realizado um teste de biodegradabilidade do LAS como única 

fonte de carbono. Foram testadas as concentrações de 10, 30, 50 e 75 mg/L de LAS. 

Através deste teste podemos concluir que: 

• Nos reatores com concentração 10 mg/L, o LAS não foi degradado e sim 

adsorvido na biomassa. 

• Nos reatores com concentrações de 30, 50, 75 e 100 mg/L, o LAS foi removido 

com as seguintes percentagens: 17, 41, 42 e 48%, respectivamente. 

• Sugere-se que a degradação do LAS foi parcial, devido à produção de metano não 

condizer com a percentagem do LAS removido, apresentando valores inferiores. 

O metano produzido pode ter sido resultante da degradação de compostos 

desprendidos da biomassa ou de processo de endogenia da biomassa. 
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• Em concordância com o Experimento 01, há a possibilidade de toxicidade dos 

compostos resultantes na degradação incompleta do LAS, na atividade das 

bactérias, em concentrações acima de 10 mg/L de LAS. 

No Experimento 03 foi realizado um comparativo de três teste de biodegradabilidade, 

alternando a composição com a presença/ausência de LAS e co-substrato (água 

residuária sintética). Através destes testes podemos concluir que: 

• Devido à baixa concentração do LAS (10 mg/L), não se pode verificar a 

influencia do co-substrato na biodegradação dele. 

• Em relação à adsorção do LAS na biomassa, o co-substrato não interferiu. Na 

presença ou ausência do mesmo, o LAS permaneceu em alta percentagem 

adsorvida na biomassa, apesar de flutuações de sua concentração da biomassa 

para o sobrenadante e vice-versa. 

6.2  RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS POSTERIORES 

• Acompanhamento da formação e degradação dos ácidos graxos voláteis (AGVs). 

• Acompanhamento da formação e degradação dos sulfo fenil carboxilatos (SPCs). 

• Avaliação da toxicidade dos SPCs em cada etapa da biodegradação anaeróbia. 

• Avaliação das reações de interação entre os compostos do LAS e dos SPCs com 

os microrganismos. 

• Estudo das reações de inativação da molécula do LAS. 

• Estudo das características e reações que favoreçam ou inibam a sorção e 

dessorção do LAS em superfícies sólidas ou líquidas. 
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CAPÍTULO VII 
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