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Resumo 

 

O desempenho do reator UASB seguido de um biofiltro aerado submerso (BAS) foi 

avaliado para o tratamento de efluente têxtil. O sistema foi operado durante 210 dias em 

3 fases (TDH1, TDH2 e TDH3) com diferentes Tempo de Detenção Hidráulica (TDH, 

em h) e Carga Orgânica Volumétrica (COV, em kg DQO/m3.d). Em TDH1, o melhor 

desempenho do reator UASB (TDH de 24, COV de 1,3 ± 0,6) foi alcançado, com 

eficiências de remoção de DQO e cor de 59% e 64%, respectivamente, os valores 

correspondentes foram de 77% e 86% para o final efluente. No TDH2, as eficiências 

foram de 50% e 55% no reator UASB (TDH de 16, COV 1,2 ± 0,3), respectivamente, e 

69% e 81% para o efluente final do sistema. Em TDH3, o reator UASB (TDH de 12 e 

COV de 3,2 ± 1,1) apresentou o pior desempenho com eficiência de remoção de DQO e 

cor de 48% e 50%, respectivamente, o mesmo ocorrendo no sistema, diminuindo a 

eficiência correspondente a 69% e 61% . Durante todo o experimento, as eficiências de 

remoção do sistema foram entre 57% e 88% de nitrogênio, e entre 14% e 63% para o 

sulfato. O efluente final apresentou moderada toxicidade (CL50) durante TDH1 e TDH3, 

por outro lado, não foi detectado toxicidade no efluente do sistema ao final do TDH2. 

Em relação a diversidade microbiana presente nos reatores não foi observado seleção 

microbiana, apenas adaptação da biomassa, contudo, os resultados mostraram que o 

tratamento sequencial anaeróbio-aeróbio pode ser promissor para este tipo de indústria. 

 

 

 

Palavras-chave: efluente têxtil real; tratamento biológico; sistema combinado; 

toxicidade; e ferramentas moleculares.  
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Abstract 

 

The performance of a UASB reactor followed by a submerged aerated biofilter (SAB) 

was evaluated for the treatment of jeans factory effluents. The system was operated for 

210 days in 3 phases (HDTI, HDTII and HDTIII) with different hydraulic detention 

time (HDT, in h) and organic loading rate (OLR, in  kg COD/m3 .d). In HDTI, the best 

performance of UASB reactor (HDT of 24, OLR of  1.3 ± 0.6) was achieved, with COD 

and  color  removal efficiencies of 59% and 64%, respectively; the corresponding values 

were 77% and 86% for the final effluent. In HDTII, the efficiencies were 50% and 55% 

in the UASB reactor (HDT of 16, OLR of 1.2 ± 0.3), respectively; and 69% and 81% 

for the final system effluent. In HDTIII, the UASB reactor (HDT of 12 and OLR of 3.2 

± 1.1) showed the poorest performance since the efficiencies decreased to 48% and 

50%, respectively; the same occurred in the system with corresponding efficiencies 

decreasing to 69% and 61%. Throughout the experiment, the system removal 

efficiencies were between 57% and 88% for nitrogen, and between 14% and 63% for 

sulphate. The final effluent showed moderate toxicity (LC50) during HDT1 and HDT3, 

on the other hand, no toxicity was detected in the effluent system at the end of HDT2. 

Regarding the microbial diversity present in the reactors was not observed microbial 

selection, only adaptation of biomass, however, the  results showed that the sequential 

anaerobic-aerobic treatment may be promising for this type of industry. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: real textile wastewater, biological treatment, combined system, toxicity, and 

molecular tools. 
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O Arranjo Produtivo Local (APL) do agreste de Pernambuco é um importante 

pólo de confecção de tecidos do Brasil, especializado em “jeans” e conta com 

aproximadamente 12 mil microempresas, distribuídas nos municípios de Caruaru, 

Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.  

Anualmente, o arranjo movimenta mais de 1 bilhão de reais e produz cerca de 

700 milhões de peças, gerando 75 mil empregos diretos e 15 mil indiretos, respondendo 

por 73% da produção do setor em Pernambuco e 3% de arrecadação do PIB do estado 

(ABIT, 2009). As atividades associadas ao beneficiamento de jeans, realizadas pelas 

lavanderias, promoveram o crescimento econômico da região, porém, o 

desenvolvimento não foi acompanhado de ações de controle ambiental.  

Entretanto, apesar de movimentar a economia local, o setor é um dos maiores 

consumidores de água e geradores de impactos significativos ao meio ambiente. 

Acredita-se que haja uma demanda aproximada de 2,2 milhões de m3 de água/ano, 

resultando na geração e emissão de efluentes sem o devido tratamento no corpo 

receptor, fato este, que possibilitou o aumento significativo do volume de água no rio 

Ipojuca, tornando perene um rio anteriormente considerado intermitente.  

O efluente têxtil é composto por agentes que alteram o pH da água, corantes, 

matéria orgânica degradável e de difícil degradação, nutrientes, sais e sulfatos, além de 

substâncias tóxicas ao homem e ao meio ambiente (Sen e Demirer, 2003).  

Esses poluentes são formados em diversas fases do beneficiamento. Sendo os 

processos de tingimento, desengomagem e lavagem responsáveis pelas características 

do efluente final (Manu e Chaudhari, 2002).  

O impacto ambiental causado pelo efluente têxtil se deve, principalmente, à 

presença de altas concentrações de corantes, resultantes da não fixação à fibra durante o 

processo de tingimento os quais interferem negativamente no processo de fotossíntese, 

quando lançado, sem devido tratamento, em corpos receptores.  

Outro fato relevante a ser mencionado é a alta salinidade do efluente, bem como 

o alto potencial mutagênico e carcinogênico dos subprodutos, resultantes da degradação 

parcial dos corantes (Isik, 2004).  
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 Atualmente, são conhecidas várias tecnologias para o tratamento de efluentes 

coloridos, tais como, coagulação e floculação que utilizam, como auxiliares, 

polieletrólitos e sais de ferro, oxidação de compostos orgânicos por meio de reagentes 

Fenton’s (H2O2 + Fe+2); ozonização, adsorção de corantes por carvão ativado, osmose 

reversa, membrana filtrante e oxidação fotoquímica (Isik e Sponza, 2005). 

Embora os métodos físico-químicos removam cor e matéria orgânica, a 

aplicação desses métodos resultam em altos custos de implantação e de manutenção, 

além de produzirem grande quantidade de lodo (Dos Santos, 2007).  

Dentre as alternativas viáveis economicamente e disponíveis para o tratamento 

desses efluentes, os sistemas biológicos são reconhecidos por sua capacidade de 

remover cor e matéria orgânica, garantido a completa mineralização dos compostos 

intermediários (Khelifi, 2008).  

Em relação ao efluente têxtil, o tratamento seqüencial anaeróbio-aeróbio é tido 

como uma estratégia lógica e ideal para a completa remoção dos corantes. Segundo van 

der Zee et al. (2003), a mineralização dos corantes do tipo azo (-N=N-) ocorre em duas 

etapas. 

Inicialmente, sob condições anaeróbias, ocorre a degradação redutiva do corante 

azo na presença de um co-substrato. Em seguida, sob condições aeróbias, as aminas 

aromáticas são mineralizadas, por oxidação, resultando em compostos nitrogenados, 

água e gás carbônico (Stolz, 2001; Mardigan et al., 2003; Dos Santos, 2004). 

A eficiência dos processos biológicos está intrinsecamente ligada às interações 

existentes entre as diversas espécies de microrganismos com diferentes capacidades 

degradativas e a manutenção de uma biomassa adaptada com elevada atividade e 

resistente a choques (McCarty, 1970). 

Geralmente o desempenho e a estabilidade dos reatores são determinados por 

meio de análises físico-químicas do afluente e efluente. No entanto, vários problemas 

operacionais não são explicados somente com as análises de rotina.  

Nery et al. (2008) relatam que o conhecimento das populações microbianas 

responsáveis pela degradação dos compostos de interesse é importante para a identificar 

as possíveis causas de desequilíbrios de operação. 
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A maioria dos estudos conduzidos investigaram as condições de operação dos 

reatores biológicos utilizando como substrato efluente sintético ou simulado. Pouco se 

sabe sobre o comportamento de reatores tratando efluentes industriais. Dessa forma, o 

presente trabalho, propõe o uso de reatores seqüenciais (UASB/BAS) aplicados ao 

tratamento do efluente real de uma lavanderia, localizada na cidade de Caruaru, PE.  
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1.1. ESTRUTURA DA 
DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho, encontra-se dividido em 3 etapas.  

Inicialmente, buscou-se avaliar o desempenho do reator anaeróbio de fluxo 

ascendente e manta de lodo (UASB) seguido de biofiltro aerado submerso (BAS), 

alimentados com efluente têxtil real, bem como, a eficiência de remoção de cor e de 

DQO. 

Na segunda etapa, dados sobre toxicidade são apresentados, correlacionando-se 

as fases de degradação do corante, ou seja, a degradação redutiva do corante (UASB) 

seguida da oxidação das aminas aromáticas (BAS) com a toxicidade do efluente, a partir 

de bioensaios com Daphnia magna.   

E por fim, com o desenvolvimento da terceira etapa, abordagem sobre a 

diversidade biológica é realizada como forma de esclarecer os fenômenos físico-

químicos. Para tal, foram utilizadas técnicas moleculares baseadas na Reação em Cadeia 

de Polimerase e Eletroforese em Gel de Gradiente Desnaturante (PCR/DGGE), para os 

domínios Archaea e Bacteria. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo geral 

Avaliar a biodegradabilidade de efluente têxtil em reatores seqüenciais 

anaeróbio/aeróbio a fim de minimizar os impactos ambientais. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos foram: 

 
 

• Avaliar o desempenho de remoção de cor e DQO dos reatores seqüenciais 

UASB/BAS aplicados ao tratamento de efluente têxtil, em diferentes TDHs; 

 

• Avaliar a toxicidade do efluente a partir de bioensaios com Daphnia magna ao 

longo do sistema de tratamento e em função do tempo de detenção hidráulica 

(TDH); 

 

• Estudar a remoção de matéria orgânica e nutrientes do meio líquido, com base 

nos ciclos do carbono, nitrogênio e enxofre. 

 
• Acompanhar as variações nas comunidades biológicas de reator UASB (Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket) e no Biofiltro Aerado Submerso (BAS) impostas 

pelas variáveis operacionais, durante o tratamento de efluente têxtil, por meio de 

técnicas moleculares (PCR/DGGE); 

 

• Correlacionar a microbiota observada com as variações observadas nos 

parâmetros físico químicos e com a eficiência do sistema de tratamento. 
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3.1. Indústria têxtil no Brasil  

O crescimento econômico do Brasil, nos últimos anos, está relacionado a oito 

"motores" da economia brasileira: soja, cana-de-açúcar, carnes, petróleo, extração 

mineral, obras de infra-estrutura e as indústrias têxtil e automobilística. (Veja, 2008). 

Destacando o “motor” da economia – a Indústria Têxtil, esse setor tem 

participação histórica e decisiva no processo de desenvolvimento do país além de ter 

sido umas das pioneiras, remontando aos tempos do Império (Vieira, 1995).  

Segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção, atualmente, 

existem no Brasil 30 mil empresas de todos os portes instaladas por todo o território 

nacional. A maior parte dessas indústrias está localizada na região sul (Santa Catarina), 

sudeste (São Paulo e Minas Gerais) e nordeste (Pernambuco, Bahia e Ceará) 

empregando mais de 1,65 milhão de trabalhadores com faturamento anual de R$ 43 

bilhões (Santos, 2006). 

Dados como esses são possíveis devido à auto-suficiência do país na produção 

de algodão. As fibras de algodão são as mais importantes entre as fibras usadas pela 

indústria têxtil. Suas excelentes características de absorção e o fato de serem agradáveis 

ao uso, aliadas ao seu preço acessível, contribuem para que o seu mercado se mantenha 

estável (Coelho, 1996).  

Como resultado, o Brasil produz 9,8 bilhões de peças de vestuário por ano, 

ocupando o 6° lugar de maior produtor têxtil do mundo, ficando atrás de países como 

China, Índia, Estados Unidos e Taiwan (Pezzolo, 2007). A Tabela 3.1 apresenta os 

dados gerais atualizados do setor têxtil, no Brasil, referentes ao ano de 2008 e 2009. 
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Tabela 3.1 Dados do setor têxtil referente aos anos de 2008 e 2009. 

Especificações 2008 2009 
Faturamento estimado da Cadeia 
Têxtil e de Confecção 

US$ 46 bilhões 
(Cresc. de 11% comparado a 2007) 

US$ 47 bilhões 
(Cresc. de 4% comparado a 2008) 

Exportação*  
US$ 1,725 bilhão                                                 

(US$ 1,854 bilhão em 2007) 
US$ 1,2 bilhão                                                 

Importação*  
US$ 3,776 bilhões                                           

(US$ 2,883 bilhões em 2007) 
US$ 3,4 bilhões                                           

Saldo da balança comercial*  
US$ 2,050 bilhões  negativos                                           
(US$ 1,029 bilhão em 2007) 

US$ 2,050 bilhões  negativos                                           

Investimentos no setor US$ 1,5 bilhão  US$ 850 milhões 

Produção média de vestuário 
9,8 bilhões de peças                                           

(aumento de 4% comparado a 
2007) 

9,8 bilhões de peças                                           

Trabalhadores 
1,65 milhão de empregados                            
(75% mão de obra feminina) 

1,65 milhão de empregados                            
(75% mão de obra feminina) 

PIB total brasileiro Representa 3,5% Representa 3,5% 

Fonte: ABIT, 2010. *Os dados se referem ao produto confeccionado por tanto, não se aplica a fibra de 
algodão, como matéria prima.  

 

A partir da Tabela 3.1, é possível identificar tímido aumento no faturamento da 

cadeia têxtil e de confecção. Provavelmente, o baixo valor de crescimento pode ser 

atribuído, principalmente, à crise econômica mundial. Entretanto, para o ano de 2010, a 

expectativa de crescimento do setor é de US$ 50 bilhões (ABIT, 2010). 

3.2. Caruaru - Economia, desenvolvimento e poluição 

Enquanto a economia das metrópoles brasileiras se desenvolve lentamente ou de 

forma estagnada, no interior do país a situação é inversa. São inúmeros os exemplos de 

cidades que enriqueceram em curto período de tempo.  

As cidades de Petrolina e Caruaru, interior de Pernambuco, se destacaram com a 

fruticultura irrigada e o beneficiamento do jeans, respectivamente. No entanto, nem 

sempre o crescimento econômico é acompanhado pelo desenvolvimento urbano e 

social.  

A cidade de Caruaru está situada à 134 km da Capital, no Agreste do Estado de 

Pernambuco (Microrregião do Vale do Ipojuca), com área de 932,8 km2 e uma 

população, residente, de 298.501 habitantes (IBGE, 2009). Administrativamente, o 

município, reconhecido em 18 de maio de 1857, é formado pelos distritos sede, 

Carapotós, Gonçalves Ferreira e Lajedo do Cedro, além de 10 povoados.  
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Devido à sua importância regional, também é conhecida por seus habitantes 

como a Capital do Agreste e do Forró. Outro fato que merece destaque é o São João, 

uma das maiores festas do nordeste brasileiro. Em Caruaru, as comemorações ocorrem 

durante 30 dias de modo ininterrupto, reunindo um milhão e meio de pessoas, 

impulsionando o turismo e a economia local.  

Nesse período, centenas de “barracas” são montadas cercando as principais 

praças para a venda de artefatos de São João, comidas típicas e principalmente as peças 

jeans. A fabricação e a comercialização de peças “jeans” representa a fonte econômica 

da cidade, fato que permite a inclusão da cidade no Arranjo Produtivo Local da 

Confecção (APL) do Agreste de Pernambuco, importante pólo de confecção do Brasil, 

especializado em “jeans”.  

Por meio do setor têxtil, a cidade movimenta, anualmente, mais de R$ 1 bilhão e 

produz 700 milhões de peças, gerando 75 mil empregos diretos e 15 mil indiretos 

(ABIT, 2009). Além disso, é responsável por 3% de arrecadação do PIB do Estado (2 

milhões de reais) e pelo registro de 12 mil empresas formais do setor de confecção.  

Apesar das atividades de lavagem e tingimento do jeans promoverem 

crescimento econômico, fortes impactos ambientais são observados devido à ausência 

de suporte técnico-científico e de planejamento. Ou seja, diante do atual contexto da 

cidade, o setor têxtil ainda dispõe de informações técnicas precisas que subsidiem o 

desenvolvimento sustentável. 

A maioria dos empresários não tem conhecimento e nem adotam mecanismos de 

controle do processo de beneficiamento, tais como:  

- Uso e controle do volume de insumos químicos, por tipo de lavado, como 

forma de evitar desperdícios;  

- Busca de uma fonte de energia mais eficiente nas unidades produtivas a fim de 

se adequar a Lei Estadual 12.916/051 diminuindo a quantidade de lenha ou substituindo-

a por farelo de cana prensado para geração de vapor. 

                                                                 

1
  A Legislação Estadual 12.916/05 preconiza infrações administrativas ambientais, licença ambiental e 

outras providências 
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- Controle de consumo e uso adequado da água; 

- Tratamento adequado e disposição dos resíduos gerados. É comum encontrar 

lavanderias com sistemas de tratamentos construídos, porém desativados ou em 

funcionamento parcial, fazendo-se uso de tubulações clandestinas para desviar uma 

fração do efluente sem tratamento. 

O relatório anual de atividades da Agência de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (CPRH) e matérias publicadas em jornais no ano de 2009 confirmam o 

aumento da fiscalização no setor produtivo da região:  

 O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado em 2004 pela cidade de 

Toritama, vem sendo estendido à cidade de Caruaru. O mesmo prevê a implementação 

do tratamento secundário, com remoção biológica da carga orgânica oriunda das 

atividades realizadas nas lavanderias (CPRH, 2008). Estudo realizado por Chagas, 

(2009) indica que o efluente das lavanderias submetido apenas aos processos de 

coagulação e floculação, tratamento adotado na região, é ineficaz para remoção de 

matéria orgânica. 

- Ainda segundo o relatório da CPRH encontra-se, também, em fase de 

licenciamento ambiental, o Aterro Sanitário que deverá receber o lodo gerado pelo 

tratamento físico-químico, que representa mais uma desvantagem do sistema de 

tratamento das lavanderias industriais. 

- Matéria publicada em jornal, em circulação no estado de Pernambuco, 

informam que durante os meses de março e abril de 2009 a CPRH vistoriou 96 

lavanderias em Caruaru. Dentre as irregularidades ainda foi verificado a ausência de 

Licenças Ambientais e o não atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (Diário 

de Pernambuco, 2009). 

- Nos dias 21 e 22 de outubro, a CPRH, juntamente com o IBAMA e a 

Vigilância Sanitária, interditou 14 lavanderias de Caruaru devido ao não cumprimento a 

Lei Estadual 12.916/05. Durante a inspeção, foram encontrados problemas como 

apresentação de cadastro técnico federal irregular, lançamento de efluentes diretamente 

na rede de coleta de esgoto sanitário, no sistema público de drenagem ou no rio Ipojuca, 

sem o devido tratamento e uso de lenha nativa, como angico, baraúna e aroeira, e de 



13 

 

lenha nativa misturada a espécies exóticas, como algaroba (Diário de Pernambuco, 

2009).  

Fatos como esses indicam que maior atenção tem sido dada as lavanderias como 

forma de minimizar os possíveis danos ao meio ambiente e ao homem, e que tal 

desenvolvimento será limitado se não vier acompanhado da adequada proteção ao meio 

ambiente, particularmente dos recursos hídricos, a fim de assegurar a sustentabilidade a 

médio e longo prazo. 

3.3. Lavanderias – Atividades e fluxograma de produção 

As lavanderias, classificadas como indústrias de beneficiamento têxtil pela 

CPRH, estão associadas aos processos de beneficiamento das peças confeccionadas 

proporcionando-as um melhor aspecto visual, toque e estabilidade dimensional. A 

Figura 3.1 apresenta o fluxograma de produção da maior parte das lavanderias da cidade 

de Caruaru-PE, independente do porte da mesma. 

( I )

( II )

 ( III )

( IV )

( V )

( VI )

( VII )

( VIII )

ETE

Beneficiamento Jeans

Etapas a úmido

Tingimento

Recepção

Desengomagem

Lavagem

Amaciamento

Secagem

Etapas a seco

Acabamento

Expedição

Reservatório

Figura 3.1 – Fluxograma de produção da lavanderia de estudo. 
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As etapas de beneficiamento do jeans são compreendidas por: 

(I) Recepção – local onde as peças são pesadas e separadas de acordo com o 

tipo de lavagem e tingimento solicitado pelo cliente. 

(II)    Desengomagem – primeira etapa úmida, cujo objetivo é a eliminação da 

goma do tecido aplicado na engomagem. A etapa antecedente à desengomagem 

não é realizada na lavanderia de estudo. Contudo, na indústria têxtil de 

confecção são utilizados diferentes tipos de goma, a saber: amido; amido 

modificado; carbóxi-metil-celulose (CMC); gomas naturais; co-polímeros 

acrílicos; polivinil álcool (PVC); acetato de polivinila; e poliésteres solúveis em 

água (CPRH, 2001).  

(III)    Lavagem – segunda etapa úmida determinada pela solicitação do 

cliente e a tendência da moda. Pode ser realizada de várias formas: com auxílio 

de pedras, enzimas (ácidas ou neutras), ou simplesmente com água.  

(IV)    Tingimento – O processo de tingimento é uma das etapas 

determinantes do sucesso comercial dos produtos têxteis e ocorre de acordo com 

a solicitação do cliente e a tendência da moda. 

Segundo Guarantini e Zanoni (2000) como regra geral, o processo de 

tingimento divide-se em 3 etapas: migração (passagem do corante do meio 

em que se encontra diluído para a superfície da fibra); absorção e difusão 

(adsorsão pelas camadas superficiais do substrato têxtil e difusão do corante 

no interior da fibra); e fixação do corante (adesão e fixação por meio de 

ligações salinas, pontes de hidrogênio, força de Van Der Walls ou ligações 

covalentes).  

Um processo típico de tingimento usa os seguintes produtos químicos: 

corantes (0,01 - 8 g/kg); sulfato de sódio (80 - 160 g/kg); hidróxido de sódio 

50% (16 ml/kg); e cloreto de sódio (80 - 640 g/kg).  

(V) Amaciamento - etapa subseqüente a lavagem e/ou tingimento é também a 

fase final do processo úmido, onde se confere, às peças, o toque desejado. 
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(VI)   Secagem – etapa a seco, normalmente realizada em “tumbler de 

secagem”. Nessa etapa, atenção especial é dada ao fator temperatura, pois, 

quando superior a 90°C o encolhimento nas peças pode ser observado. 

(VII)  Acabamento – etapa parcialmente úmida, pois, a água neste processo 

encontra-se na forma de vapor. É realizada com o objetivo de eliminar as rugas 

das peças. 

(VIII)  Expedição – nessa etapa as peças passam por um controle de 

qualidade a fim de verificar alguma anormalidade no lavado e/ou tingimento 

além da integridade do jeans.   

3.4 Corantes 

Dependendo da época e da tendência da moda, formas de tingimento e tipos de 

lavagem são criados. Atualmente, são conhecidas 8 mil formas de tingimento com 

emprego de 6.900 aditivos que auxiliam o processo de beneficiamento têxtil (Rott e 

Minke, 1999). 

Os corantes, principais aditivos, podem ser classificados como natural ou 

sintético.  

Os corantes naturais são obtidos a partir de substâncias vegetais (amarelo 

extraído da casca da cebola); animais (púrpura extraído dos caracóis marinhos do 

gênero Murex); e minerais (vermelho a partir do óxido de Ferro) com pouco ou nenhum 

processamento químico (Gillow e  Sentance, 2000).  

Geralmente, são do tipo mordente, embora existam alguns do tipo à tina, 

solventes, pigmentos, diretos e ácidos. Não existem corantes naturais dispersos, azóicos 

ou ao enxofre (CPRH, 2001). 

A solubilidade deles também varia, tanto na água como em soluções alcalinas e 

ácidas. Assim, cada corante natural demanda um tipo de processo, além do fato de que 

determinadas cores só são obtidas mediante uma sucessão de tinturas. Essas razões 

fizeram com que os corantes sintéticos não demorassem a suplantar os naturais 

(Pezzolo, 2007).   
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Os corantes sintéticos geralmente são oriundos do carvão mineral e de produtos 

petroquímicos. São usualmente compostos aromáticos e heterocíclicos constituídos por 

mais de 500 intermediários, pedras que se constroem os corantes, e por umas doze 

conversões químicas (Vyas e Molitoris, 1995).  

Shreve e Brink JR. (1997) mencionam que o primeiro corante sintetizado foi a 

malveína, pelo pai da química orgânica, William Henry Perkins, em 1856. Na época, a 

única fonte da cor púrpura consistia numa muscosidade glandular de certos moluscos 

marinhos.  

O momento era propício à comercialização do novo produto sintético por causa 

dos avanços na produção de têxteis impulsionado pela Revolução Industrial. Em 1857, 

Perkin instalou uma fábrica a oeste de Londres e prosseguiu descobrindo novas cores. 

Outros químicos começaram a sintetizar novos produtos e, na passagem do século XIX 

para XX, existiam 2 mil cores sintetizadas à disposição (Pezzolo, 2007). 

   A Tabela 3.2 apresenta a classificação dos corantes segundo The Society of 

Dyers and Colourists, em conjunto com a Association of Textile Chemists and 

Colorists. 

Tabela 3.2 Classificação dos corantes sintéticos quanto as suas propriedades e formas de aplicação. 
  

Tipos de corantes Propriedades 

Corantes a tina 
(Vat dyes) 

Os corantes à tina, também denominados à Cuba, com poucas exceções, são 
subdivididos em dois grupos: os indigóides e os antraquinônicos. Todos eles 
possuem, como característica química, a presença de um grupo cetônico (>C=O) 
e são essencialmente insolúveis em água. A solubilização desses corantes se dá 
por redução em solução alcalina e o produto obtido recebe o nome de LEUCO. 

Corantes reativos 

Cerca de 80% dos corantes reativos são do tipo azóico, caracterizados pela 
presença de, pelo menos, um grupamento azo (-N=N-), e foram sintetizados pela 
primeira vez em 1956, pelos químicos das ICI (Imperial Chemical Industries). 
Esses pesquisadores descobriram que os corantes podiam ser aplicados ao 
algodão e outras fibras celulósicas e que as moléculas desses corantes formavam 
uma ligação química bastante estável com as fibras, conferindo uma grande 
resistência à lavagem do produto obtido. 

Corantes dispersos 

Em 1922, a British Dyestuffs Corporation introduziu no mercado uma classe 
especial de corantes para acetato de celulose, um material recém-lançado na 
época. Tecnicamente, os corantes dispersos são definidos como “substâncias 
insolúveis em água, que têm afinidade com uma ou mais fibras hidrofóbicas, a 
exemplo do acetato de celulose, geralmente aplicado a partir de uma fina 
dispersão aquosa. São também empregados para tingir náilon, triacetato, acrílicos 
e, principalmente, poliéster. 
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Corantes diretos 

São corantes que foram originalmente concebidos para tingir algodão. 
Formalmente, são definidos como corantes aniônicos para celulose, quando 
aplicados a partir de um banho aquoso contendo um eletrólito. O primeiro corante 
direto foi o vermelho do Congo, sintetizado em 1884. Os corantes diretos 
apresentam a maneira mais simples de colorir materiais celulósicos, uma vez que 
são aplicados a partir de um banho neutro ou levemente alcalino, próximo ou no 
ponto de ebulição, no qual são aplicados cloreto ou sulfato de sódio em 
quantidade e intervalo de tempo apropriado. 

 

Corantes ácidos 

São corantes bastante solúveis em água, cuja aplicação se dá em fibras 
nitrogenadas como a lã, seda, couro e algumas fibras acrílicas. Não são 
recomendados para algodão, uma vez que não possuem afinidade com fibras 
celulósicas, sendo, entretanto, largamente empregados para o náilon. Possuem 
uma ampla gama de coloração e, também, as mais diversas propriedades com 
relação ao tipo de tingimento e solidez. Alguns corantes ácidos são metalizados, 
isto é, possuem um ou mais íons metálicos em sua estrutura molecular, formando 
um complexo metálico muito estável. 

Corantes básicos 

São corantes solúveis em água que produzem soluções coloridas catiônicas 
devido a presença de grupamento amino (>NH2). Apenas básico, a berberina  
(C.I. Natural Yellow 18) é conhecida por ocorrer na natureza, mas muitos dos 
primeiros corantes sintetizados, incluindo a Malveína (o primeiro corante 
sintético produzido em escala comercial), são corantes básicos. Suas aplicações 
são para a lã, seda, fibras acrílicas e acetato de celulose. Para aplicações em 
algodão é necessário o uso de um mordente. Os corantes básicos apresentam 
cores bastante vivas e alguns são mesmo fluorescentes. Entretanto, devido a sua 
pouca estabilidade (principalmente à luz) e também à existência de produtos no 
mercado com propriedades muito superiores, seu uso têxtil é bastante reduzido. 
Os corantes básicos têm sofrido forte pressão do mercado quanto a segurança de 
seu manuseio, já que grande parte desses corantes utiliza a benzidina (CAS-92-
87-5)2 como matéria-prima, produto reconhecidamente carcinogênico. 

Corantes ao enxofre 

São produtos insolúveis em água, lançados comercialmente em 1873. A aplicação 
dos corantes ao enxofre assemelha-se a dos corantes à tina, devendo ser 
inicialmente reduzidos a uma forma solúvel, quando passam a ter afinidade com 
fibras celulósicas. Após o tingimento, são trazidos à sua forma original, insolúvel, 
por oxidação. Possuem uma boa estailidade à luz e lavagem, mas resistem muito 
pouco ao cloro. 

Corantes 
mordentes 

Podem ser considerados uma subclasse dos corantes ácidos. Combinam-se 
simultaneamente com a fibra do substrato e com uma substância mordente 
(geralmente um complexo metálico de alumínio, cromo, estanho ou ferro), 
formando uma ligação bastante forte. 

Fonte: CPRH, 2001  

 

 

 

 

                                                                 
2
 CAS – Chemical Abstracts Service 
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Baseado na revisão de Guarantini e Zanoni (2000) a classificação segundo a 

estrutura química é apresentada na Figura 3.2.    

(I)

O = C – (C = C) – C = O + S2O4
- + 4 OH- - O – C = (C – C)n = C - O -

corante Forma LEUCO

(III)

(IV)

(V)

(VII)
(VIII)

(VI)

X+ +

R – SO2 – CH2 – OSO3Na

R – SO2 – CH2 = CH2 + O – celulose

R – SO2 – CH2 = CH2 + Na2SO4

R – SO2 – CH2 - CH2 – O – celulose 

OH-

OH-

(II)

R – S – SO3
- + S2- R – S- + S – SO3

2-

R – S – SO3
- + R - S- R – S – S – R + SO3

2-

corante

corante

corante

 
Figura 3.2 – Estrutura química dos corantes. (I) Corantes a tina/cuba – processo de redução do corante 
com ditionito de sódio; (II) Corante reativo – processo de tingimento do algodão com corante contendo 
suftatoetilsulfona como centro reativo da molécula; (III) Corante disperso – exemplo de corante 
solubilizado através de reação de hidrólise (Corante – Vermelho de lonamina KA); (IV) Corante direto – 
exemplo de corante direto (corante Vermelho Congo) contendo grupo diazo como grupos cromóforos; 
(V) Corante ácidos – exemplo do corante ácido Violeta; (VI) Corante básico – exemplo do primeiro 
corante produzido em escala mundial (Malveína); (VII) – Corante ao enxofre – exemplo da reação de 
corantes contendo grupo tiossulfato com íon sulfeto e subseqüente formação dos corantes com pontes de 
dissulfeto. (VIII) Corantes mordentes – exemplo de tintura em lã com o corante cromo/corante 1:1 através 
do grupo amino como ligante e o centro metálico do corante. 

 

3.5. Problemática - Efluente têxtil 

 Efluentes coloridos são provenientes de processos industriais associados à produção 

de corantes e tingimento. Acredita-se que 2 % dos corantes produzidos são descartados 

diretamente em meio líquido e 10 % são perdidos durante os processos de tingimento 

(Pearce et al., 2003).  

Esses números ganham proporção quando se analisa o mercado mundial de 

corantes. Não se sabe a quantidade exata, porém, acredita-se que anualmente são 

produzidas mais de 10 mil toneladas (Forgacs et al., 2004). 
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A presença de cor em meio líquido, seja por fontes naturais ou não, provoca 

repulsa psicológica devido a fatores estéticos, uma vez que a cor na água sempre estará 

associada à fonte de contaminação.  

Banat et al. (1996) reporta que os corantes podem ser detectados em 

concentrações a partir de 1,56 mg/L em cursos d’água e que a concentração de 0,005 

mg/L pode ser visível em águas límpidas. Além dos efeitos estéticos, a presença de 

corantes no meio líquido afeta também a transparência da água, diminuindo a atividade 

fotossintética, ou seja, a base da cadeia alimentar, e a concentração de oxigênio 

dissolvido. 

Outro problema, pouco discutido no meio científico, é a alta salinidade do 

efluente em questão. O cloreto de sódio, sal amplamente utilizado devido a fatores 

econômicos, auxilia e garante a máxima fixação dos corantes às fibras de celulose (Isik, 

2004). Santos (2006) destaca que nos meses de maio e junho, período festivo na cidade 

de Caruaru, conseqüentemente, grande demanda de produção, o consumo desse sal pode 

chegar a 4.987 kg em lavanderias de médio porte.  

 Apesar de haver registros sobre o impacto de lançamento do efluente têxtil em 

ecossistemas aquáticos, sabe-se que os corantes apresentam potencialidades 

mutagênicas e cacinogênicas. Rajaguru et al. (2000) confirmaram o potencial 

cancerígeno do corante Direct Red 2, o qual, induziu a formação de micronúcleos em 

células da medula óssea de ratos, após 24 h de exposição.  

The National Cancer Institute declarou, em 1980, que exposição por 13 semanas  

a corantes a base de benzidina resultou em carcinomas hepatocelular e nódulo 

hepáticos. Em mamíferos, os corantes azo são metabolizados pela microflora intestinal, 

resultando em aminas aromáticas que são rapidamente absorvidas pelo intestino. Porém, 

não se sabe o efeito desses compostos no longo prazo (BOS et al., 1986) 

Estudos realizados por Isik (2004) relatam a inibição de acidogênese e 

metanogênese em reator UASB quando a concentração de NaCl se encontrava próximo 

a 32 g/L. Sponza e Isik (2005) observaram que o corante Direct Black 38 reduziu a 

atividade metanogênica pela metade a altas concentrações.  
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Ainda quanto aos efeitos tóxicos, experimentos realizados por Bumpus (1995), 

com uma unidade amostral de 4.461 corantes, indicaram que os corantes mais tóxicos 

são os do grupo básicos e os diazo direto.  

 Sem tratamento adequado desses efluentes, os corantes podem permanecer no 

meio ambiente por longos períodos. Hao et al., (2000) destacam que o tempo médio de 

degradação do corante hidrolisado “Reactive Blue 19” é cerca de 46 anos a temperatura 

ambiente e pH igual a 7.  

Assim, o tratamento dos efluentes têxteis é um desafio para os cientistas 

ambientais, devido à diversidade de estruturas e aplicação, estabilidade química, e 

difícil remoção desses poluentes (Forgacs et al., 2004), além da ausência de leis que 

preconizam valores padrão de lançamento. 

3.6. Tecnologias disponíveis 

O resíduo líquido gerado a partir da lavagem do jeans é classificado pela Norma 

n° 2.006 da CPRH como efluente têxtil. Esse efluente apresenta cor acentuada, grande 

quantidade de sólidos em suspensão, sais dissolvidos, alta concentração de matéria 

orgânica (solúvel e não solúvel), além de grande oscilação de pH (Wang et al. 2008). 

A fração recalcitrante do efluente têxtil é representada por compostos orgânicos 

de estruturas complexas e inibidores, tais como, corantes, detergentes, cloreto de sódio, 

permanganato de potássio, hidróxido de sódio, fosfatos, compostos clorados, carbóxi-

metil-celulose (CMC), polivinil álcool (PVC), agentes dispersantes, aceleradores de 

fixação, solventes, entre outros (Sena et al. 2003; Dos Santos et al. 2004; Frijeters et al. 

2006).  

Esses compostos resultam em poluentes orgânicos e inorgânicos que dificultam 

o tratamento por vias biológicas e meios físico-químicos (Fongsatitkul et al. 2004; 

Meric et al. 2004; Xu et al. 2004; Dantas et al. 2006). 

Entretanto, a página internacional de comunicação científica 

(www.sciencedirect.com) confirma o interesse crescente no tratamento de efluente têxtil 

e na remoção de corantes do meio líquido visto que até início dos anos 90 só existiam 

aproximadamente 345 publicações. Esse número aumentou significativamente até inicio 

do ano 2000 constando de 870 artigos publicados em periódicos. O tema ganhou 
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amplitude a partir de 2001. Entre os anos de 2001 e 2009 já foram publicados 5.833 

artigos e para o corrente ano já está previsto 224 publicações (Science Direct, 2010). 

Conforme mencionado, o tratamento do efluente têxtil pode ser obtido por 

processos biológicos ou físico-químicos, sendo os primeiros mais atraentes sob o ponto 

de vista econômico. (Stolz, 2001; Verma e Madamwar, 2003; Van der Zee et al., 2005; 

Li et al., 2009).  A Tabela 3.3 apresenta as vantagens e desvantagens para remoção de 

cor envolvendo processos físicos e/ou químicos. Todavia, não será abordado esse tipo 

de tratamento no presente trabalho. 

Tabela 3.3 – Processos físicos e/ou químicos disponíveis para tratamento de efluente têxtil. 

Métodos físicos e/ou químicos Vantagens Desvantagens 

Oxidação Avançada Processo rápido 
Altos custos energéticos e 
formação de subprodutos 

Adsorção 
Boa remoção de uma grande 

variedade de corantes 
Requer regeneração do produto 

aplicado a adsorção 

Tecnologia de membranas 
Remoção de todos os tipos de 

corantes 
Produção de lodo altamente 

concentrado 
Coagulação e floculação Viabilidade econômica Alta produção de lodo 

 Fonte: Pearce et al. (2003). 

 

3.7. Tratamento biologico 

O tratamento biológico é promissor na completa mineralização de corantes 

têxteis. No entanto, ainda são desconhecidas as vias de degradação (Carvalho et al., 

2008). 

Várias hipóteses são propostas para descrever o processo de descolorização dos 

corantes do tipo azo. Algumas hipóteses mencionam a presença de enzimas, 

denominadas de azo redutase, capazes de reduzir a molécula (Yoo et al. 2001).  

Outras sugerem que possivelmente os corantes azóicos, sob condições 

anaeróbias, são aceptores preferenciais de elétrons e que a sua redução ocorre por 

mecanismos químicos ou até mesmo por agentes abióticos como, por exemplo, os 

mediadores redox (Van der Zee. 2002; Diniz et al. 2002; Dos Santos, 2005).  

Contudo, a hipótese mais aceita, reportada na literatura, é o mecanismo de 

descolorização por meio de co-metabolismos na presença de um co-substrato. O co-

substrato mais testado é a glicose, seguido da sacarose e etanol, o que favorece o 

entendimento do processo, por serem substratos facilmente degradáveis (Pandey, 2007). 
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No entanto, os efluentes reais, apesar de serem menos testados, indicam a 

tendência atual uma vez que bons resultados foram obtidos na remoção de cor e matéria 

orgânica, parâmetros ainda considerados como os grandes “vilões” no efluente têxtil 

Baban et al., (2010). 

 De forma a obter uma melhor compreensão sobre como as populações 

envolvidas atuam no processo biológico de consórcio e como desenvolver a melhor 

forma de tratamento, o passo fundamental ainda consiste no isolamento de culturas. 

3.8. Tratamento biológico por culturas isoladas 

Muitos microrganismos pertencentes a diferentes grupos taxonômicos bacteria 

(Chen et al., 2006), actinomycetes (Zhou et al. 1993), algae (Dilek et al., 1995) fungi 

incluindo as leveduras (Gou et al. 2009) foram reportados quanto à habilidade dêem  

remover cor do meio líquido.    

Dentre esses microrganismos, os fungos e as bactérias são fundamentais no 

tratamento de efluentes coloridos. Espécies de fungos, como o Phanerochaete 

chrysosporium, mais comumente utilizado, atuaram na degradação de corante azo, sob 

condições aeróbias, observando a presença de lignina peroxidase (Glenn, 1983). Outras 

enzimas, como lacase e manganase peroxidase, têm sido reportadas e aceitas como 

atuantes no processo de degradação (Hofrichter, 2002).  

Apesar das interessantes propriedades dos fungos em degradar e mineralizar 

lignina, cuja molécula apresenta grupamentos aromáticos também presente na estrutura 

dos corantes (Nilsson et al., 2006), pouca aplicabilidade prática de tratamento é relatada 

devido a (I) os fungos precisam de uma fonte de carbono externa a fim de degradar 

grupamentos aromáticos (Cerniglia, 1997); (II) os fungos apresentam um longo ciclo de 

crescimento e o processo de descolorização segundo Banat et al., (1996) ainda é 

limitado. 

Em contrapartida, o processo de descolorização por bactérias é normalmente 

mais rápido, mas, para a obtenção da completa mineralização dos corantes, é necessário 

um consórcio de bactérias dispostas em processo seqüencial anaeróbio/aeróbio (Chang 

et al. 2004). 
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3.9. Tratamento biológico por consórcio 
 
3.9.1. Descolorização de corante azo sob condições anaeróbias  

Sabe-se que todo tratamento biológico anaeróbio envolve um consórcio de 

bactérias e é baseado numa série de reações. Assim, quando o substrato consiste de 

compostos orgânicos complexos, inicialmente é realizada a quebra, por hidrólise, do 

composto inicial em compostos mais simples.  

Em seguida, o produto da etapa anterior é fermentado em ácidos orgânicos 

voláteis por acidificação. Esses ácidos, por sua vez, são convertidos a acetato e gás 

hidrogênio (H2) que são finalmente convertidos a metano (CH4), por arquéias 

metanogênicas acetocláticas e hidrogenotróficas, respectivamente (Speece, 2008). 

Recentes estudos sobre a biodegradação de corante azo indicam que, sob 

condições aeróbias, esse corantes não são removidos por sistemas convencionais de 

tratamento nem degradados rapidamente, pois, o oxigênio é o aceptor preferencial de 

elétrons (Stolz, 2001; Isik e Sponza, 2004;  Khelifi et al. 2008). Sen e Demirerb (2003) 

complementam que a natureza recalcitrante dos corantes, juntamente com a sua 

toxicidade promove a inibição dos microrganismos. 

Por outro lado, Dos Santos (2007) relata que baixo potencial redox (<-50 mV) e 

a presença de um co-substrato são necessários para a redução do corante e que a 

redução da ligação azo (-N=N-) envolve a transferência de 4 elétrons , cujo, 

procedimento de transferência ocorre em 2 estágios.   

Estágio 1 – Hidrazo intermediário: 

(R1 – N = N – R2) + 2e- + 2H+                              (R1 – HN – NH – R2)  

Estágio 2 – Clivagem redutiva da ligação azo 

(R1 – HN - NH – R2) + 2e- + 2H+                                      R1 – NH2 + R2 – NH2  

As aminas aromáticas, produto intermediário da degradação redutiva do corante 

tipo azo, são compostos orgânicos, sem coloração, geralmente identificados pela 

presença de um ou mais anéis aromáticos. Variam desde as mais simples anilinas para 

moléculas altamente complexas, com estruturas conjugadas aromáticos ou 

heterocíclicos e múltiplos substituintes (Pinheiro et al., 2004). 

Aminas 

Aromáticas 
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Sob condições aeróbias, a reação inicial ocorre a partir da substituição do grupo 

funcional do anel aromático por hidroxilas (OH-), seguido da clivagem por incorporação 

de dois átomos de oxigênio. Essas reações são catalisadas por hidroxilases e oxigenases. 

(Madigan et al., 2003). 

 Sob condições anóxicas, a “desaromatização” ocorre pela oxidação do anel 

aromático e por reações, tais como, carboxilação e desidroxilação redutiva Entretanto, 

algumas aminas aromáticas sulfonadas não são degradas sob condições anaeróbias 

(Heider e Funchs, 1997). A Figura 3.3 apresenta o processo esquemático de redução do 

corante azo sob condições anaeróbias seguido da oxidação das aminas aromáticas sob 

condições aeróbias.  

 

Figura 3.3 – Processo esquemático da redução do corante azo e oxidação das aminas aromáticas. Sob 
condições anaeróbias (I) ocorre a degradação redutiva do corante azo na presença de um co-substrato. 
Sob condições aeróbias (II) as aminas aromáticas são facilmente degradadas e mineralizadas, por 
oxidação, resultando em compostos nitrogenados, água e gás carbônico.  
 

A degradação redutiva do corante azo também pode envolver diferentes 

mecanismos, tais como enzimas, mediadores redox, redução química por produtos 

biogênicos redutores como sulfeto, ou uma combinação destes (Figura 3.4). Quanto ao 

exato mecanismo das reações, intracelular ou extracelular, não se sabe ao certo. (Pandey 

et al., 2006). 
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Figura 3.4. Representação esquemática dos diferentes mecanismos de redução anaeróbia. 
Legenda: ED: doadores de elétrons; RM: Mediadores Redox; b: bactérias (enzimas)   
Fonte: Pandey et al., 2006 

 
3.9.2. Descolorização de corante azo na presença de mediador redox 
 

Segundo Cervantes (2007) mediadores redox são compostos de baixo peso 

molecular que aceleram o processo de transferência de elétrons, inicialmente, do doador 

primário para o aceptor final. Dentre os mediadores redox, o mais reportado pela 

literatura são os compostos a base de flavina como a FAD e riboflavina e os mediadores 

redox a base de quinona o AQS e AQDS (Semdé et al., 1998).  

Conforme mencionado, a presença de um doador de elétrons é um requisito 

prévio para redução do corante azo. Teoricamente, a quantidade de substrato necessária 

para clivagem da ligação azo é baixa, aproximadamente 32 mg de DQO por mmol de 

monoazo. (van der Zee e Villaverde, 2005). Dessa forma, a velocidade de 

descolorização depende do co-substrato e da estrutura do corante (Stolz, 2001).  

Experimentos em batelada realizados por Costa et al. (2008) mostraram que a 

escolha do doador de elétrons é essencial para obtenção de boas taxas  de remoção de 

cor. Entretanto, são raros na literatura experimentos em fluxo contínuo que indiquem 

relações entre doador de elétrons e corantes a fim de estabelecer parâmetros 

operacionais.  

A remoção de cor sob condições anaeróbias na presença de mediador redox 

ocorre em duas fases: a primeira fase consiste na redução enzimática, não específica, do 

mediador redox através dos elétrons ou equivalentes reduzidos gerados nos processos 

oxidativos e a segunda fase consiste na transferência química desses elétrons para os 

corantes azo, com a conseqüente regeneração dos mediadores redox (Dos Santos et al., 

2007). 
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Figura 3.5. Representação esquemática da degradação redutiva na presença de mediador redox. 
Legenda: B: bactéria (enzima); Q: químico.  
Fonte: Adaptado Pandey et al., 2006 

 

3.10. Processos combinado 

Alguns sistemas são capazes de remover a cor, porém, não degradam 

completamente a molécula, necessitando de um tratamento posterior para mineralizar os 

metabólitos intermediários. Logo, o uso de processos combinados tem sido sugerido 

como forma de solucionar as desvantagens dos processos unitários. (Lin e Peng, 1996; 

Lin e Chen, 1997; Forgas et al. ,2004; Ong et al., 2005). A Tabela 3.4 apresenta uma 

revisão de estudos recentes reportados na literatura utilizando processos combinados. 

Levando em consideração o processo de degradação dos corantes azo e os 

estudos apresentados na Tabela 3.4, o processo seqüencial anaeróbio-aeróbio é tido 

como uma estratégia lógica e ideal para a completa remoção dos corantes além de 

representar um processo economicamente viável Contudo, pós-tratamento com 

membranas é aconselhado como forma de reduzir a salinidade e a cor residual. 
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Tabela 3.4 - Tratamento de efluente têxtil por sistemas combinado. 
Efluente 
Têxtil 

Sistema 
Combinado 

Comentário Fonte 

E. R L.A. + Nn 

Remoção de DQO e cor de 91 ± 2% e 75 ± 10% no L.A, 
respectivamente. Após filtração o E.T. apresentou cor igual 
a 10 mg/l Pt-Co, remoção de DQO entre 80-100% e 
salinidade entre 1,98 e 2,67 mS/cm. 

Sahinkaya et 
al. 2008 

E. S. 

Reator 
Anaeróbio de 
Leito Fixo em 

2 estágio 

Efluente têxtil enriquecido com ácido acético e elementos 
traços. Obtenção de efluente descolorido em baixo tempo 
de detenção hidráulico (TDH = 4h). 

Georgiou et 
al. 2005 

E. R. 
 

Reator An. 
empacotado 
seguido de 

L.A 

Efluente têxtil acrescido de glicose e nutriente com TDH 
igual a 48h garantiu uma remoção de DQO e cor de 90 e 
85%, respectivamente.  Sem adição de nutrientes a 
remoção de cor decresceu para 60% 

Kapdan e 
Alparslan, 

2005 

E. R. 

R. An. 
Fluidizado – 

Coag. – Oxid. 
Eletroq. 

O processo biológico obteve uma remoção de 68,8% de 
DQO e 54,5% da cor. O sistema aumentou a eficiência de 
remoção para DQO e cor para 95,4 e 98,5%, 
respectivamente. 

Kim et al., 
2002 

E. S. 

Reator 
anaeróbio 
seguido de 

reator aeróbio 

Para simular o efluente têxtil foi utilizado corantes do tipo 
azo direto (preto, vermelho marrom e amarelo. Para como 
cor, DQO e aminas aromáticas foram monitorados e a 
eficiência de remoção da ordem apresentada foi 97; 91; e 
70-85%. 

Isik e Sponza, 
2008. 

E. S. 

Carbono 
Ativado 

Granular(CA
G) – Reator 
em batelada 

A concentração ideal dos corantes (direto azul e vermelho) 
foi de 40 mg/L. A eficiência de remoção do sistema, para 
ambos os corantes foi de 90-95% para cor; 94 – 97% de 
DQO; 64.7±4.9%  para DBO; e 50.2±6.9% para NTK sob 
concentração de MLSS de 3000 mg/L. 

Sirianuntapib
oon e Sansak, 

2008 

E. R. 
Combinação 
de reatores 
aeróbios 

Aplicação do processo aeróbio para redução do corante 
índigo usando reator com agitação seguido de reatores 
aerados com biomassa aderida. Verificou-se remoção de 
97,5 e 97,3% para cor e DQO, respectivamente. No 
entanto, foi necessário alto tempo de TDH (4 dias) e baixa 
COV (0,29g/dia). 

Khelifi et al. 
2008 

E. R. 
Coagulação – 

Reator em 
batelada 

A coagulação foi realizada com MgCl2/CaO. Obteve-se 
100% na remoção de cor e 40 % na remoção de DQO. No 
entanto, houve grande produção de lodo (1,71 kg/m3), 
necessidade de correção do pH. Após otimização do 
tratamento químico com polímeros catiônicos o efluente 
foi submetido a um reator em batelada. A característica do 
efluente final foi 78±7.7; 28±4.2; e 17±4.2 mg/l para 
DQO, DBO e SST. 

El-Gohary e 
Tawfik, 
2009 

E.R 

Reatores 
anaeróbios 

(manta fixa e 
fluidizada)  - 
Ozonização  

O efluente apresentava dominância do corante remazol. A 
eficiência de remoção de DQO do reator de manta fixa foi 
ligeiramente maior que o de manta fluidizada.   O sistema 
apresentou remoção de 99% para cor e um faixa entre 70-
93% para DQO.  

Baban et al. 
2010 

E.R 

Eletro 
coagulação – 

Eletro 
oxidação 

O efluente, inicialmente, foi submetido a uma eletro 
coagulação com íon de alumínio por 5 minutos, cuja 
redução de DQO foi de 1316 para 429 mg/L. Em seguida, a 
eletro oxidação foi realizada com ânodos de grafite e titânio 
diminuindo a concentração intermediária de DQO para 80 
mg/L. 

Raju et al. 
2008 

E.R. – Efluente Real; E.S. – Efluente Simulado; L.A. – Lodo ativado; Nn – Nanofiltração; MLSS – Mixed Liquor Suspended Solids  
O termo MLSS é geralmente limitada ao licor misto recolhido e analisado para sólidos suspensos totais e usado como um controle 
de estações de tratamento utilizando um processo de crescimento suspenso. 
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3.11. Ferramentas moleculares 

O desempenho e a estabilidade dos reatores biológicos são usualmente 

determinados por meio de análises físico-químicas do afluente e efluente. No entanto, 

vários problemas operacionais não são explicados, somente, com as análises de rotina 

(Chernicharo, 2007).  

Nery et al. (2007) propõem o conhecimento das características dos grânulos e a 

composição e distribuição dos microrganismos como forma de complementar e elucidar 

os fenômenos anaeróbios. 

A digestão anaeróbia ocorre basicamente em 4 etapas. As três primeiras 

(hidrólise, acidogênese e acetogênese) são realizadas por bactérias, a última 

(metanogênese) é realizada por arqueias.  

Tanto os organismos do domínio Bacteria como os do domínio Archaea 

apresentam diferenças quanto necessidades nutricionais, fisiologia, cinética de 

crescimento, além de diferentes respostas mediante a fatores de “stress” (Weiland, 

1993; Montero et al., 2008 ).   

A digestão anaeróbia é um atrativo método biotecnológico para redução de 

poluentes em resíduos orgânicos (Bouallagui et al., 2003). Por esse motivo, há anos 

pesquisadores têm examinado a população biológica a fim de entender o processo de 

degradação e/ou produção de um composto específico. 

Entretanto, quando a biodiversidade é estudada por técnicas convencionais, 

como o cultivo de bactérias em meios de culturas, os resultados são tendenciosos, pois, 

nem todos os microrganismos são cultiváveis por técnicas padrão (Aman et al., 1995). 

Para lodos ativados, por exemplo, o número de células bacterianas cultiváveis 

em comparação com a quantidade total de células corresponde entre 1 – 15% (Wagner 

et al., 1993). 

Uma solução para esse problema é o uso de ferramentas moleculares. As 

técnicas moleculares são baseadas na molécula de RNA, mais especificamente, na 

subunidade ribossomal (16S RNAr para procariontes).  
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Segundo, Sanz e Köchling (2007), essa molécula foi escolhida devido à sua 

abundância nos seres vivos (103 – 105 ribossomos/célula) e por sua alta capacidade de 

conservação durante a evolução dos organismos. 

Os métodos baseados na reação de polimerização em cadeia (PCR) são aplicados 

em vários campos da Biologia Molecular, destacando-se pela sensibilidade para 

pequenas quantidades de DNA. Na sistemática microbiana, é o método básico para 

clonagem e seqüenciamento de genes utilizados na caracterização e identificação de 

microrganismos (Muyzer et al., 1993). 

Outra estratégia para análise da diversidade genética das comunidades 

microbianas é baseada na eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE) de 

fragmentos de DNAr 16S, amplificados pela reação em cadeia da polimerase (PCR). 

O DGGE é uma metodologia que permite a separação desses fragmentos com o 

mesmo tamanho, porém com seqüências de nucleotídeos diferentes, baseado na 

mobilidade eletroforética de uma molécula parcialmente desnaturada em géis de 

poliacrilamida com gradiente crescente de agente desnaturante.  

Ainda existem poucos estudos envolvendo métodos moleculares aplicados ao 

tratamento de efluente têxtil. Contudo, caracterização da população microbiana em 

reatores anaeróbios com chicanas realizados por Plumb et al., (2001) indicam que a 

bactérias dominantes do grupo γ-proteobacteria associadas às bactérias redutoras de 

sulfato (BRS) atuaram na degradação de corantes.  

Khelifi et al., 2009a utilizaram a Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) e 

técnicas de Polimorfismo de conformação de fita simples (SSCP), ou polimorfismo de 

cadeia única vertente, para monitorar a variação da comunidade microbiológica 

simultaneamente com o aumento da Carga Orgânica Volumétrica (COV) em reator 

aeróbio de fluxo e agitação contínua aplicados ao tratamento de efluente têxtil.  

Observou-se que a diminuição do número de comunidades bacterianas afetou 

significativamente a remoção de cor e DQO. A comunidade dominante no sistema, com 

variação da COV entre 0,28 e 1,12 kg/m3
• d, foi representada pelo Bacillus  cereus.    

Khelifi et al., 2009b utilizaram técnicas moleculares (PCR/SSCP) em reatores 

anaeróbios de leito fixo aplicados ao tratamento de efluente têxtil para acompanhar a 
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variação da comunidade de bactérias fermentativas e redutoras de  sulfato mediante o 

aumento da COV.  

A faixa de variação da COV foi de 0,34 - 1,71 kg/m3
• d. As comunidades 

dominantes para bactérias fermentativas foram Clostridium peptidivorans, Clostridium 

bifermentans, Clostridium pascui e Clostridium ganghwense. Para as BRS foi 

observado a dominância de Desulfovibrio desulfuricans, Desulfovibrio vulgaris e 

Sedimentibacter hydroxybenzoicus.  

Assim, as técnicas moleculares (PCR/DGGE) podem ser consideradas 

ferramentas importantes que auxiliam o monitoramento da estrutura e a dinâmica das 

populações microbiológicas ao longo do tempo ou sob a influencia de mudanças 

ambientais, aspectos estes que podem ser levados em consideração a fim de garantir a 

otimização do processo de tratamento (Muyzer, 1999; Boon et al.2002). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É esperado que nessa seção tenham sido justificadas todas as diretrizes desse 

trabalho.  

Inicialmente, a opção pelo tratamento biológico, deveu-se à sua maior 

viabilidade econômica e à possível aplicabilidade na região, visto vez que o processo 

físico-químico (coagulação/floculação) não atende aos padrões de lançamento e intensa 

fiscalização de órgãos ambientais tem sido observada nos últimos anos.  

Em seguida, a escolha dos reatores (UASB e BAS), bem como a disposição dos 

mesmos (anaeróbio/aeróbio). Conforme exposto, o tratamento seqüencial permite a 

degradação e mineralização dos corantes do tipo azo. Sob condições anaeróbias ocorre  

a degradação redutiva dos corantes com a formação de intermediários. Sob condições 

aeróbias a oxidação das aminas aromáticas é alcançada resultando em água, gás 

carbônico e compostos nitrogenados. 

E finalmente, o uso das técnicas moleculares (PCR/DGGE) que atuaram como 

ferramentas, permitindo avaliar a diversidade biológica envolvida na degradação do 

efluente em questão além de complementar a interpretação dos dados físico-químicos.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
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Inoculação do reator tipo UASB 

Caracterização do meio suporte 

Monitoramento dos parâmetros físico químicos  

Testes de toxicidade 

Avaliação microbiana 
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4.1. Lavanderia de estudo 

A lavanderia de estudo desenvolve atividades associadas ao beneficiamento do 

jeans. É classificada com uma empresa de médio porte com consumo médio mensal de 

água igual a 350 m3. Entretanto, em período de pico (maio, junho e julho) o consumo 

pode alcançar 1.050 m3.  A Figura 4.1 apresenta o fluxograma de produção, bem como 

o processo de tratamento do efluente gerado e a proposta da instalação experimental.   

O beneficiamento do jeans consiste basicamente de 5 etapas. Inicialmente, o 

processo de recepção, onde, as roupas são pesadas e classificadas de acordo com o tipo 

de processamento (tipo de lavagem e/ou tingimento). Com o intuito de retirar resíduos 

das peças, principalmente a goma aplicada na indústria de confecção possibilitando 

maior adesão do corante à fibra, é realizado o processo de desengomagem.  

Em seguida, os processos de tingimento e/ou lavagem, são realizados de acordo 

com a tendência da moda e a solicitação do cliente. Finalmente, o processo de 

acabamento é baseado na eliminação de rugas no tecido permitindo maior toque e 

estabilidade dimensional.     

Lavanderia de estudo Tanque de 

Equalização

Tratamento Físico-Químico

(Coagulação, Floculação e Filtração)

Instalação experimental

Tratamento da Iavanderia

Recepção (I)

Desengomagem (II)

Tingimento (III)

Lavagem (IV)

Acabamento (V)

Biofiltro Aerado (BAS)

Reator UASB

Aerador

 
Figura 4.1 – Fluxograma de beneficiamento têxtil e tratamento do efluente gerado. 
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O efluente gerado nas etapas de beneficiamento II, III e IV é encaminhado para 

tratamento físico de gradeamento como forma de reter fios para o tanque de 

equalização, cujo volume útil é de 14 mil litros, seguido de tratamento. 

O sistema de tratamento aplicado pela lavanderia é baseado no princípio físico 

químico de coagulação e floculação, sendo o efluente, após tratamento, lançado na rede 

pública de coleta. O lodo, resultado do tratamento físico químico, é enviado para o 

aterro sanitário da cidade. 

4.2. Instalação experimental 

A instalação experimental e composta por um reservatório de 500 l responsável 

pela alimentação, por gravidade, em regime contínuo de dois reatores seqüenciais. O 

primeiro é reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) e o segundo um biofiltro aerado 

submerso (BAS), conforme ilustrado nas Figuras 4.2. 

 
 

Figura 4.2- Esquema ilustrativo dos reatores operados na lavanderia de estudo. 
 

Os dois reatores apresentaram escoamento ascendente. Logo, o efluente 

equalizado (EQQ) é conduzido para o reator UASB que atravessa a manta de lodo e é 

recolhido na sua parte superior, após o separador trifásico.  

Em seguida, o efluente é encaminhado ao BAS, através do fundo falso, 

percolando ascendentemente pelo meio suporte, utilizando a carga hidráulica disponível 

no reator UASB. Como meio suporte, foram utilizadas pedras de argila expandida que 
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permaneceram afogadas durante todo período de operação. As características 

dimensionais dos reatores estão apresentadas na Figura 4.3.  

 
Figura 4.3 – Características dimensionais, em metro, dos reatores UASB e BAS. 

 

O reator UASB apresenta 2 m de altura, diâmetro de 0,40 m e volume de 250L. 

O BAS, por sua vez, apresenta 1,5 m de altura, 0,4 m de diâmetro e volume de 187,5L. 

Ademais, o BAS é dotado de sistema de aeração radial por ar difuso, visando à 

manutenção de condições aeróbias ao BAS.LONGO DO REATOR. 

4.3. Caracterização do efluente da lavanderia de estudo 

 A caracterização do efluente foi realizada por meio de amostras sucessivas no 

período de duas semanas consecutivas no mês de maio, como forma de garantir uma 

maior representatividade. O período de caracterização correspondeu ao período de 

transição da baixa para alta demanda de produção, permitindo avaliar os dados de forma 

mais uniforme.    

Os parâmetros analisados foram os seguintes: temperatura, pH, Sólidos Totais 

Dissolvidos (STD), condutividade, cloretos, salinidade,  alcalinidade total e parcial, 

Ácidos Graxos Voláteis (AGV), sulfato, DQO (bruta e filtrada), DBO, nitrogênio total e 

amoniacal, nitrito e nitrato,  fósforo,  cátions (sódio, potássio, lítio e cálcio) e série de 

sólidos. Os mesmos foram determinados de acordo com os métodos propostos pelo 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005).   
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4.4. Inoculação do reator UASB 

Para inoculação do reator UASB foi utilizado o lodo, não adaptado, oriundo da 

Estação de Tratamento de Esgotos – Mangueira, Recife-PE. A estação atende uma 

população de 15 mil habitantes distribuídos nos bairros da Mangueira, San Martin e 

Mustardinha.  

A ETE é monitorada por um período aproximado de 10 anos pela UFPE em 

parceria com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). A Figura 4.4 

apresenta o lodo utilizado na inoculação do reator UASB. 

 

 
Figura 4.4 – Lodo da ETE Mangueira utilizado na inoculação do reator UASB  

 

Em contrapartida, o BAS não foi inoculado. Chan et al., (2009) relatam que 

sistemas aeróbios apresentam tempos de partida curtos, entre 2 e 4 semanas. Silva 

(2006) complementa que a presença de meio suporte aumenta a imobilização de células 

e a capacidade de retenção de biomassa no reator. 

Além disso, as esferas de argila expandida apresentam uma superfície porosa, 

característica que indica este material como uma boa opção para meio suporte, 

permitindo rápida seleção biológica e adesão da biomassa ao meio suporte por meios 

naturais. (Ortega, 2001). 
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Figura 4.5 – Material suporte utilizado para imobilização da biomassa no BAS. 

  

4.5. Caracterização do meio suporte 

Os ensaios de caracterização do meio suporte foram realizados nos Laboratório 

de Materiais do Departamento de Engenharia Civil e no Laboratório do Núcleo de 

Estudos de Granitos e Isótopos Estáveis (NEGLABISE) do Departamento de Geologia 

da UFPE. 

Para caracterização física foram utilizadas as seguintes normas: 

- DNER 081-98 (Densidade aparente e absorção de água);  

- NBR 07217 (Diâmetro equivalente); 

- NBR 53 (Massa específica do agregado); 

Para a determinação da composição do material suporte por espectrofotometria 

de fluorescência de raios-X foi utilizado o seguinte procedimento:  

Uma alíquota da pedra de argila, macerada, foi colocada em estufa a 110 °C para 

perda de umidade seguido de aquecimento em mufla (1000oC)  por 2 horas, para 

determinação de perda ao fogo.  

Em seguida, foi feita uma pastilha, que foi prensada com 30t de força, 

procedendo a  “varredura” semi-quantitativa com auxílio do espectrômetro de 

fluorescência de raios-X, equipado com tubo de Rh. Os resultados estão expressos em 

porcentagem (%). 
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4.6. Monitoramento dos parâmetros físico-químicos 

Para fins de monitoramento, a Tabela 4.1 apresenta os parâmetros físicos 

químicos monitorados durante o experimento, bem como, a freqüência das análises.  

Tabela 4.1 – Parâmetros e frequência de monitoramento 

[1] APHA,2005; [2] Dillalo & Albertson, 1961; [3] Ensaios realizados na CPRH. 

                                                                 
3
 O Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005) apresenta 

quatro metodologias para determinação de cor em meio líquido. (I) Método da comparação visual – A cor 
é determinada a partir da comparação visual entre a amostra e uma solução colorida de concentração 
conhecida, geralmente, utiliza-se a solução padrão de platina-cobalto. Esse método é aplicado para águas 
de abastecimento e em água, cuja cor tenha origem natural. (II) Métodos espectrofotométricos – São 
representados por três protocolos: Método do tristimulus; Método ADMI tristimulus; e o Espectro 
Visível. Para este trabalho foi utilizado o método espectrofotométrico UV-Visível por meio do 
espectrofotômetro Spectroquant Pharo 300 MERCK. Antes da medição da cor, o pré-tratamento da 
amostra foi realizado conforme descrito no método 2120 C.  

 

Parâmetros 
Frequência de monitoramento 

Método analítico 
Diário 3x semana 2x mês 

A cada mudança 
de fase 

Vazão X    - 

pH  X   Potenciométrico 

Potencial de 
oxirredução  X   

Potenciométrico 

DQO 
 X   

5220 D. 
Colorimétrico – 

Refluxo Fechado [1] 

Cor  X   
Espectrofotométrico 

[1]3 

Alcalinidade  X   Titulométrico [2] 

AGV  X   Titulométrico [2] 

Sulfato   X  
4500  SO4

2- E.  
Turbidimétrico [1] 

DBO 
  X  

5210 D. 
Respirômetro - 
Manométrico 

Nitrogênio Total   X  
4500 – Norg B. 

NTK [1] 
Nitrogênio 
Amoniacal   X  

4500 C. NH3 
Titulométrico [1] 

Nitrito   X  
4500 – NO2 B. 

Colorimétrico [1] 

Nitrato 
  X  

4500 – NO3 I. 
Redução em coluna 

de cádmio por FIA [1] 

Ortofosfato   X  
4500 – P C. 

Colorimétrico [1] 

Série de Sólidos   X  2540 B.; D.; E.[1] 

Toxicidade    X 
[3] 
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4.7. Ensaios de toxicidade 

Os ensaios de toxicidade foram realizados no laboratório de toxicidade da 

Agência de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH.  Os bioensaios foram 

conduzidos nas amostras do efluente equalizado (EEQ), efluente do UASB (E UASB) e 

efluente do sistema (E.S) após cada mudança de fase de operação. Os resultados estão 

expressos em fator de diluição (Fd) e em porcentagem equivalente EC50. Esse último é 

proposto por Bertoletti e Zagatto (2006).  

O fator de diluição indica o volume que o efluente foi diluído em água de 

reconstituição. Assim, o efeito tóxico foi determinado usando microcrustáceos 

(Daphnia magna) como organismo indicador, em testes aplicados a vários graus de 

diluição do efluente. Por exemplo, Fd = 3 indica que o efluente foi diluído no fator 1:3 e 

que todos os organismos apresentaram mobilidade no período de 48 h. Em outras 

palavras, o efeito tóxico pode ser determinado proporcionalmente à diluição do líquido. 

O Fd mínimo é igual a 1 implicando que o ensaio foi realizado com 100% do efluente. 

 

4.8. Avaliação microbiana 

As amostras destinadas as técnicas moleculares foram coletadas nas alturas 0,2; 

0,4; 0,6; e 0,8 m do reator UASB. Durante a fase de partida, cujo, TDH teórico foi de 

aproximadamente 24 horas, foram coletadas apenas amostras dos pontos 0,2 e 0,4 m. À 

medida que o TDH teórico foi sendo reduzido para 16 horas na Fase II, e 12 horas na Fase 

III. A expansão da manta foi constatada permitindo a realização de coletas nos pontos 

0,2; 0,4; e 0,6 m na Fase II e 0,2; 0,4; 0,6; e 0,8 m na Fase III. 

As pedras de argila expandida utilizadas nas análises de Biologia Molecular do 

BAS foram distribuídas em redes de nylon, conforme Figura 4.6, e de forma aleatória 

fixadas nas alturas 0,3; 0,6; 0,8; 1,0; e 1,2 m. Assim, as alturas fixadas serviram de 

pontos de coletas para as amostras de biologia molecular durante as fases de operação 

do reator. 
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Figura 4.6 – Pedras de argila expandida distribuídas em redes de nylon e fixadas em pontos 

específicos do BAS. 
 

Várias metodologias são propostas para estudos que envolvem a ecologia 

microbiana de reatores biológicos. (Purdy et al., 1996; Godon et al., 1997; e Griffiths et 

al. 2000). Para este trabalho, foi utilizado o protocolo de Griffiths et al. (2000) que 

consiste de três etapas:  

Etapa 1 - Extração de DNA para amostras do UASB 

Em tubos Falcon (15 mL), 0,5 g de amostras foram agitadas em vórtex com 5 

mL de tampão PBS 1 X e centrifugadas a 6000 γ por 10 minutos a temperatura de 4°C. 

Em seguida, foi descartado o sobrenadante e repetido o procedimento por mais 2 vezes. 

Após a etapa de lavagem das amostras, foi adicionado ao pellet 0,5 g de pérolas 

de vidros (150 – 212 µm); 1 mL de tampão PBS (1X); 1 ml de fenol tamponado 

equilibrado com Tris; e 1 ml de clorofórmio, seguindo-se de homogeneização, em 

vórtex, por 60 segundos e centrifugação a 6000 γ por 10 minutos a temperatura de 4°C. 

Após centrifugação, foram transferidos aproximadamente 750 µL do 

sobrenadante para um tubo eppendorf (1,5 mL) e adicionado a mesma quantidade de 

fenol. O tubo foi submetido à agitação em vortex até a formação de uma emulsão e 

centrifugado sob as mesmas condições acima mencionadas.  

    O procedimento de transferência do sobrenadante foi repetido com os volumes 

de 500 e 300 µL a fim de reduzir os contaminantes das amostras. Entretanto, ao invés de 

acrescentar a solução de fenol, foi adicionado o mesmo volume de clorofórmio. Por fim, 
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aproximadamente 100 µL do sobrenadante foi transferido para outro tubo eppendorf e 

armazenado a – 20°C.        

 Para verificar a integridade e a concentração do DNA extraído foi realizada a 

eletroforese em gel de agarose a 1% (m/v), utilizando 5 µL do extrato de ácido nucléico 

homogeneizado a 2 µL de loading dye. As condições de corrida da eletroforese foram 

75 Volts constante por 30 minutos.  

Em seguida, o gel foi corado em solução de brometo de etídio por 15 minutos; 

lavado com água Milli-Q por 5 minutos; e exposto a 254 nm UV para foto 

documentação.   

Extração de DNA para amostras do BAS 

As pedras de argila expandida foram transferidas, logo, após coleta, para frascos 

de borosilicato contendo 20 mL de solução tampão PBS 1 X. Em seguida, as pedras de 

argilas foram agitadas em mesa agitadora a 150 γ por 10 minutos e submetidas a  

ultrassom por 10 minutos sob temperatura ambiente. O material sedimentado foi 

transferido para um tubo Falcon dando continuidade aos procedimentos conforme o 

protocolo de Griffiths et al. (2000). 

Etapa 2 - Amplificação pela reação em cadeia de polimerase (PCR) 

Na reação de amplificação para uma amostra (volume de 50 µL) foram usadas as 

soluções apresentadas na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Solução para amplificar os fragmentos específicos do ácido nucléico. 

Reagentes Volume 

Água ultrapurificada 36 µL 
Tampão PCR 10 X 5 µL 

Cloreto de magnésio (MgCl2) 50 mM 1,5 µL 

dNTP 2 Mm 5 µL 

Prmer forward (100 pmol/L) 0,5 µL 

Primer reverse (100 pmol/L) 0,5 µL 

Taq DNA polymerase (5 U/µL) 0,5 µL 

Template (50 – 100 ng) 1 µL 

Os primers específicos para o domínio Bacteria e Archaea estão apresentados na 

Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Seqüência dos primers utilizados para os domínios Bactéria e Archaea. 

Posição Seqüência Domínio Fonte 
968 F 

1392 R 
GC clamp 

5’ – AAC GCG AAG AAC CTT AC – 3’ 
5’ – ACG GGC GGT GTG TAC – 3’ 

5’ – CGC CCG GGG CGC GCC CCG GGC GGG GCG GCG 
GGG GCA CGG GGG – 3’ 

Bactéria Nielson et 
al. (1999) 

1100 F 
1400 R 

GC clamp 

5’ – AAC CGT CGA CAG TCA GGY AAC GAG CGAG – 3’ 
5’ – CGG CGA ATT CGT GCA AGG AGC AGG GAC – 3’ 

5’ – CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG 
GCA CGG GGG – 3’ 

Archaea Kudo et al. 
(1997) 

  

Após preparação do “mix” as reações para amplificação do fragmento 16 S de 

DNAr  foram realizadas em termociclador, cuja programação encontra-se na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Programas de amplificação por PCR, para o respectivo set de primers dos fragmentos 16 S 
de DNAr.  

Condição da PCR Bacteria 
Nielson et al. (1999) 

Archaea 
Kudo et al. (1997) 

Número de ciclos 30 35 

Desnaturação inicial 
94°C 
5 min 

94°C 
90 segundos 

Desnaturação 
94°C 

45 segundos 
94°C 

30 segundos 

Anelamento 
38°C 

45 segundos 
55°C 

30 segundos 

Extensão 
72°C 

1 minuto 
72°C 

90 segundos 

Final da extensão 
72°C 

5 minutos 
72°C 

3 minutos 
Resfriamento 4°C 4°C 

 

O produto da PCR foi verificado por meio de eletroforese em gel de agarose a 2 

% (m/v) conforme condições utilizadas para verificar a integridade e a concentração do 

DNA extraído. 

Etapa 3 - Separação dos fragmentos dos genes amplificados por PCR utilizando a 

eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) 

O gradiente do gel de poliacrilamida utilizado foi 20% - 70% e 20% - 40% para 

o domínio Archaea e Bacteria, respectivamente. O procedimento para preparo da 

solução do gel encontra-se na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Procedimento de preparação do gel gradiente desnaturante. 

Solução 0% 20 % 40% 70% 

Bis-acrilamida 40% (mL)        20      20 20 20 
TAE 50 X (mL) 2 2 2 2 

Formamida (mL) 0 8 16 28 
Uréia (g) 0 8,4 16,8 29,4 

    

Após preparação da solução do gel, foram montadas as placas de vidro e 

adicionado 100 µL de APS e 10 µL de temed a 14 mL da solução de poliacrilamida. Em 

seguida, as soluções de concentração 20% - 70% (domínio Archaea) e 20% - 40% 

(domínio Bacteria) foram transferidas simultaneamente para o “sanduíche” por meio do 

aparelho injetor e, após 10 minutos, adicionada a solução do gel de 0% para formação 

dos “poços” com auxílio do “pente”.  

Após polimerização do gel, os “poços” foram lavados com a solução tampão da 

câmara eletroforética (7 litros de água ultra-purificada acrescida de 140 mL de TAE 50 

X) e inoculadas com 20 µL do produto da PCR homogeneizado com 4 µL de loading 

dye.  

As condições da eletroforese foram 130 Volts por 6 horas tanto para o domínio 

Archaea como para o domínio Bacteria. Em seguida, o gel foi corado em solução de 

brometo de etídio por 15 minutos; lavado com água Milli-Q por 5 minutos; e exposto a 

254 nm UV para foto documentação por meio do Transiluminador UV 302nm T26M 

Bioagency. 

1.  Disposição das amostras no gel de gradiente desnaturante. 

As amostras do domínio Archaea e Bacteria do reator UASB foram dispostas no 

gel de DGGE, na sequência ilustrada nas Figuras 4.7 (a) e (b). Adicionalmente, a Figura 

4.8 apresenta a disposição das amostras do reator BAS para o domínio Bacteria. 
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Figura 4.7 (a) e (b) – Ordem das amostras do UASB no gel de gradiente desnaturante. O gradiente do gel 
de poliacrilamida utilizado foi 20% - 70% e 20% - 40% para o domínio Archaea e Bacteria, 
respectivamente. Assim, tem-se: I – representa o inóculo; H 21 – altura 0,2 m da 1° fase de operação; H 
41 – altura 0,4 m da 1° fase de operação; H 22 – altura 0,2 m da 2° fase de operação; H 42 – altura 0,4 m 
da 2° fase de operação; H 62 – altura 0,6 m da 2° fase de operação; H 23 – altura 0,2 m da 3° fase de 
operação; H 43 – altura 0,4 m da 3° fase de operação; H 63 – altura 0,6 m da 3° fase de operação; H 83 – 
altura 0,8 m da 3° fase de operação;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 - Ordem das amostras do BAS no gel de gradiente desnaturante. O gradiente do gel de 
poliacrilamida utilizado foi 20% - 40% para o domínio Bacteria. Logo, tem-se H 31 – altura 0,3 m da 1° 
fase de operação; H 32 - altura 0,3 m da 2° fase de operação; H 33 - altura 0,3 m da 3° fase de operação; 
H 61 - altura 0,6 m da 1° fase de operação; H 62 - altura 0,6 m da 2° fase de operação; H 63 - altura 0,6 m 
da 3° fase de operação; H 81 - altura 0,8 m da 1° fase de operação; H 82 - altura 0,8 m da 2° fase de 
operação; H 83 - altura 0,8 m da 3° fase de operação; H 101 - altura 1,0 m da 1° fase de operação; H 102 - 
altura 1,0 m da 2° fase de operação; H 103 - altura 1,0 m da 3° fase de operação; H 121 - altura 1,2 m da 
1° fase de operação; H 122 - altura 1,2 m da 2° fase de operação; H 123 - altura 1,2 m da 3° fase de 
operação.  

 
 
 
 

a b 
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5.1. Aditivos – Corantes e sal (NaCl) 

A Tabela 5.1 apresenta os aditivos de maior uso na lavanderia. Os corantes estão 

representados pelo seu nome comercial. A classificação dos corantes segue de acordo 

com a classificação proposta pela The Society of Dyers and Colourists, em conjunto 

com a Association of Textile Chemists and Colorists, tal informação foi obtida junto à 

União Química Paulista (UQP). Porém, dados sobre a estrutura química não foram 

cedidas pela empresa distribuidora no Brasil nem pela fabricante na Europa.  

Os corantes mais utilizados na lavanderia em estudo são do tipo azo reativo 

convergindo com Fewson (1988), que relata que aproximadamente 80% dos corantes 

ácidos e reativos são do tipo azo e geralmente solúveis em água.  

Tabela 5.1 – Quantidade de corantes e sal usados pela lavanderia durante o período experimental. 

Corantes 
Período / Quantidade (kg) 

(Nome comercial) Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Total 

Preto 12001 16 46 24 23 36 59 46 250 

Laranja 1 4 1 - 1 - 1 3 10 

Amarelo1  1 - 1 - - - - 2 

Vermelho1  1 1 1,5 2 1 2 3,5 12 

Castanho2 - 0,93 1,3 0,95 1,17 0,58 1,1 6,03 

Rosa (Pink)2 - - - 0,3 - - - 0,3 

Azul 2RB1 2 1 2 1 - - - 6 

Azul turquesa1 2 3 - 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

Azul marinho1 2 3 - 1 - 1,5 2,5 10 

Azul carbono1 - 1 - - 1 - - 2 

Sal (NaCl) 625 1075 1125 1500 1425 2475 1925 10150 

1 – corante tipo azo; 2 – não informado  

Conforme apresentado, o corante mais utilizado durante o período experimental 

foi o Preto 1200, cujo uso está associado ao tingimento Black Blue, tendência de moda 

na região. No total, observa-se um montante de 305,33 kg de corantes e mais de 10 

toneladas de cloreto de sódio, sal responsável pela fixação do corante a fibra de algodão. 
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5.2. Caracterização do efluente 

A Tabela 5.2 apresenta as características do efluente equalizado (EEQ), cuja 

grande instabilidade dos parâmetros de qualidade, principalmente, para os valores de 

temperatura, pH, cloretos, DQO, DBO e SSV, está associada ao regime de produção.  

O valor médio do pH foi 7,2 com mínimo de 6,1 e máximo de 8,3. A oscilação 

dos valores para este parâmetro deve-se ao uso de ácido acético e hidróxido de sódio, 

usados para ativar enzimas ácidas e básicas, respectivamente. 

Em relação aos cloretos, altos valores são observados neste trabalho e no estudo 

de Karpdan e Alparslan (2005), com máximos valores observados iguais a 10430 e 

34000, respectivamente. Isso é resultado da grande quantidade de cloreto de sódio no 

processo de tingimento. Durante o experimento, foi observado o consumo superior a 10 

toneladas de sal. Santos (2006) observou consumo mensal de 4.987 kg de sal, dados 

semelhantes aos observados no presente trabalho.  

O processo de desengomagem, por exemplo, garante ao efluente final alta 

concentração de matéria orgânica solúvel e compostos orgânicos de alta estabilidade 

química, como os PVC e CMC. Por outro lado, o processo de tingimento contribui com 

cor acentuada, alta salinidade e matéria orgânica pouco biodegradável (Frijters et al., 

2006). 

O efluente apresenta relação DQO/DBO igual a 2,6 indicando moderada 

biodegradabilidade (Metcalf e Eddy, 2003). Esse valor é compatível com o estudo 

realizado por Somasiri et al. (2008) que obteve 2,5, quando aplicou o reator UASB no 

tratamento de efluente têxtil real após adaptação da biomassa com efluente sintético. 

Quanto os valores para STF é provável que correspondam basicamente a argila, 

na forma de pó, resultante do atrito entre as esferas e o tecido e a grande quantidade de 

sal. Acredita-se que a maior parte dos SSV corresponda aos corantes não fixados ao 

jeans e à presença de fios do tecido não retidos na etapa de gradeamento, 

respectivamente.  

Ainda, a partir da Tabela 5.2 é possível avaliar desequilíbrio na relação C:N:P 

que, segundo a literatura, deve ser de 500:5:1 para sistemas anaeróbios (Metcalf & 

Eddy, 2003). Uma vez que a relação C:N:P deste trabalho foi  de 500:21:0,4, o fósforo 

correspondeu ao nutriente limitante ao crescimento das bactérias heterotróficas, sendo 
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necessário a manutenção de pelo menos 1,66 mg P-PO4
3-/L no EEQ. Entretanto, a fim 

de não modificar a simplicidade e não atribuir custos ao tratamento biológico não houve 

suplementação do composto.  

Em resumo, mesmo com a presença do tanque de equalização, grande variação 

ainda é observada para DQO. Contudo, as características do efluente da lavanderia em 

estudo correspondem às características do efluente têxtil real reportado pela literatura 

(Somasiri et al. 2008[1]; Wang et al. 2008[2]; Khelif et al. 2008[3]; Sirianuntapiboon e 

Srisornsak 2007[4]; Karpdan e Alparslan 2005[5]; Sen e Demirer 2003[6]). 
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Tabela 5.2. Características do efluente da lavanderia em estudo. 

Parâmetros Unidade 
Referências 

Este trabalho [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Temperatura (°C) 31 (27 - 35) - - - - 39 (35 – 42) - 

pH - 6,9 (6,1 – 8,3) 9,2 (9,0 – 9,4) 6,9 (5,9 – 7,9) 9,56 7,8 (7,3– 8,1) 9,3 (9,1 – 9,6) 9,91 

               OD 
 

(mg/L) 0,2 (0 – 0,4) - - - - - - 

       Condutividade 
 

(mS/cm) 4,1 (2,0 – 6,2) - 0,88 (0,81 – 3,0) 2,84 - - - 

Cloretos (mgCl-/L) 949 (880 - 10430) - 133 (102 – 750) - - - 609 

Salinidade ‰ 2,6 (2,0 – 10,6) - - - - 22625 (17750–34000) - 

Alc. Total (mg CaCO3/L) 335 (245 – 424) 583 (538 – 628) - - - - - 

Alc. Parcial (mg CaCO3/L) 220 (156 – 284) - - - - - - 

AGV (mg CH3COOH/L) 90,4 (65 – 118) - - - - - - 

Sulfato (mg SO4
2-/L) 21 (24 – 17) - 107 (86 – 210) - - - 2,36 

DQO Bruta (mg O2/L) 880 (550 – 1210) 832 (780 – 884) 1200 (430–2000) 1185 1524 (1517–3645) - 1029 

DQO Filtrada (mg O2/L ) 728 (394 – 1062) - - 1075 - 900 (800 – 1200) - 

DBO (mg O2/L ) 330 (210 – 410) - 330 (112 – 575) 900 918 (281–975) - 170 

TOC - - 327 (305 – 349) - - - - - 

Relação DQO/DBO - 2,6 2,5 3,6 - 1,6 - 6,0 

Continua 
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Tabela 5.2. Características do efluente da lavanderia em estudo (continuação). 

Parâmetros Unidade 
Referências 

Este trabalho [1] [2] [3] [4] [5] [6] 
NTK (mg/L N) 36 ( 28 – 44) 99 (81 – 117) - 1,31 - - 22,5 

N. Amoniacal (mg N-NH3/L) 14 (10 – 18) - - - - 13,7 (7 -21) - 

Nitrito (mg N-NO2/L) < 1 - - - - - - 

Nitrato (mg N-NO3/L) < 0,1 - 57 (0 – 62) - - - - 

Fósforo (mg P-PO4
3-/L) 0,7 (0,4 – 1,1) 325 (303 – 346) - - - - 2,39 

Na+ (mg/L) 1500 (800 – 15300) 1360 (1249– 1471) - - - - - 

K+ (mg/L) 89,6 (85,6 - 93,6) 123 (113- 132) - - - - - 

Li + (mg/L) 20 (18 – 22) - - - - - - 

Ca2+ (mg/L) 162 (81 – 232) 275 (257 – 293) - - - - - 

Mg2+ (mg/L) 34 (9 – 46) 28,4 (25 - 31) - - - - - 

STD (g/L) 3,67 (3,2 – 4,1) - - - - - - 

ST (mg/L) 1783 (1014–2554)  - - - - - 

STV (mg/L) 284 (180 – 473)  - - - - - 

STF (mg/L) 1499 (834–2081)  - - 82 (216–402) - - 

SST (mg/L) 244 (166 – 312)   525 (570 – 480) 287 (37 – 138) - - - 180 

SSV (mg/L) 140 (98 – 191) 460 (514 – 406) - 980 - - - 

SSF (mg/L) 104 (68 – 121)  - 540  - - 
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5.3. Caracterização do meio suporte 

As esferas de argila expandida são utilizadas em dois tipos de lavados 

denominados de destroyer e stone wash (estonagem). Essas técnicas têm a finalidade de 

atribuir ao tecido uma aparência envelhecida. A primeira técnica diferencia-se da 

segunda pela presença de enzimas (Pezzolo, 2007). No entanto, desgastes nas esferas 

também são verificados e após apresentar diâmetro aproximado de 2 cm são 

descartadas, gerando área de resíduos dentro da empresa. 

A técnica de imobilização de células é amplamente utilizada e tem como 

objetivo principal aumentar a retenção de biomassa no reator. Contudo, o material 

suporte não deve conferir toxicidade às células. As Tabelas 5.3 e 5.4 apresentam as 

características físicas, bem como, a composição do material suporte utilizado no 

experimento. 

 

Tabela 5.3 – Características das esferas de argila após uso sucessivo no beneficiamento têxtil. 

Características Argila Expandida 
Absorção de água (%) 10,8 

Densidade aparente (g/cm3) < 1,0 
Diâmetro equivalente (cm) 0,9 – 1,9 
Massa específica (g/cm3) 0,389 

 

A partir da Tabela 5.4, é possível identificar que basicamente as esferas de argila 

são compostas por sílica, alumínio, ferro e potássio, estes últimos em menor proporção. 

Diferença significativa entre a composição das esferas novas e das esferas desgastadas, 

no processo de beneficiamento jeans, não foi observado, o que permitiu diminuição do 

passivo na empresa, por meio do aumento do ciclo do material.  

Dados sobre a composição do meio suporte em reatores aeróbios são escassos na 

literatura o que dificulta a obtenção de parâmetros de comparação. Porém, experimentos 

com argila expandida em reatores anaeróbios são reportados. Huysman et al. (1983) 

relatam que superfícies porosas e rugosas são mais propícias à adesão de biomassa do 

que as superfícies lisas.  
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Ortega et al. (2001) indicam a argila expandida como boa opção para evitar a 

obstrução do leito reacional devido ao acúmulo de sólidos. Fernandes (2009) testou o 

carvão, a argila expandida e o polietileno de baixa densidade na produção de 

hidrogênio. Apesar de obter bons resultados na produção de hidrogênio, por meio da 

adesão de bactérias acidogênicas, foi observada a fragmentação do carvão vegetal e da 

argila expandida ao longo do processo. 

 

Tabela 5.4 – Composição das esferas de argila 
 

Composição (%) 

Constituinte 
Pedras de Argila 

Novas Usadas 

SiO2 55.56 56.11 

Al 2O3 21.77 22.06 

Fe2O3 9.61 9.98 

K 2O 5.72 5.50 

MgO 3.16 3.08 

TiO 2 1.10 1.15 

Na2O 0.87 0.57 

CaO 0.63 0.54 

P2O5 0.31 0.27 

MnO 0.07 0.10 

SO3 0.28 0.04 

Cr 2O3 0.03 0.03 

Rb2O 0.04 0.04 

 

 
TR – traço (< 0,01) 

Composição (%) 

Constituinte 

Pedras de Argilas 
 

Novas 
 

Usadas 

ZnO 0.02 0.03 

BaO 0.11 0.13 

ZrO 2 0.02 0.03 

NiO 0.02 0.02 

SrO 0.02 0.02 

Y2O3 0.02 0.02 

CuO 0.01 0.01 

Ga2O3 0.01 0.01 

As2O3 TR TR 

ThO2 TR TR 

P.F. 0.60 0.16 

Total 99.99 99.90 
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5.4. Condições e operação dos reatores 

Os reatores foram operados por um período de 210 dias.  A Tabela 5.5 apresenta 

os principais dados sobre as condições de operação. Os reatores foram submetidos a 3 

Tempos de Detenção Hidráulica (TDH): 24; 16; e 12 horas.  

Tabela 5.5 Condições de operação dos reatores 

TDH Teórico 
Horas 

Período 
COV (kg DQO/m3.d)  

UASB BAS UASB BAS 
(1) 24 ± 1,3 18 ± 1,7 1 – 98 1,3 ± 0,6 1,0 ± 0,4 
(2) 16,6 ± 0,9 12,5 ± 1,7 99 – 149 1,2 ± 0,2 0,9 ± 0,2 
(3) 12,3 ± 0,4 9,2 ± 0,5 150 – 210 3,2 ± 1,1  2,6 ± 1,1 

A partida do sistema foi observada após o 3° mês de operação, com base na 

eficiência de remoção de DQO (Figura 5.3). Experiência semelhante é relatada por 

Tunussi & Além Sobrinho, (2003) utilizando sistema seqüencial de tratamento 

constituído por UASB seguido de lodo ativado aplicados ao tratamento de efluente 

têxtil. Em Sem e Demirer (2003), foi observado partida do reator anaeróbio de leito 

fluidizado com 128 dias para efluente têxtil. Georgiu et al., (2005) constataram a partida 

do reator anaeróbio de leito fixo com 60 dias para o efluente em questão. 

A temperatura se manteve superior aos 27°C durante quase toda fase 

experimental, com exceção dos meses de junho e julho que apresentou valor 

aproximado de 23 ± 2°C. No entanto, durante esse período foi inserido no reservatório 

de alimentação dos reatores uma resistência, cujo, termostato foi ajustado para 30°C a 

fim de compensar a perda de temperatura ao longo da tubulação.        

Em relação ao Potencial Redox (Eh), o reator UASB apresentou PR entre -392 e 

-351 V nas duas últimas fases de operação indicando condições anaeróbias além de alto 

potencial redutivo (Georgiu et al., 2005). O BAS indicou condições oxidativas com PR 

entre 71 – 83 V. Os dados referentes ao TDH 1 não foram obtidos. 

5.5. Variação de pH 

O pH do efluente equalizado (EEQ) apresentou valor médio próximo a 

neutralidade de 6,9 em decorrência da neutralização do efluente, prática adotada pela 

lavanderia.  
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Em relação ao pH do efluente do UASB, foram observados valores médios de 

7,8; 8,0; e 7,6 para as fases 1, 2 e 3, respectivamente. Khelifi (2008) relata que o 

aumento de pH do processo anaeróbio em comparação com o pH do afluente indica 

provável biodegradação dos corante e a presença de novos compostos como as aminas 

aromáticas que apresentam características alcalinas.  

O efluente do sistema apresentou valor médio de 7,5 (7 – 7,6). A Resolução 

CONAMA 357/2005 preconiza valor de lançamento para pH entre 6,5 – 9,5. Dessa 

forma, o efluente do sistema (ES) se encontra enquadrado no padrão de lançamento 

quanto ao pH. A Figura 5.1 apresenta a variação temporal do pH ao longo do processo 

de tratamento.   
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Figura 5.1 – Variação temporal do pH ao longo do sistema de tratamento: (   ) efluente equalizado - EEQ 
(  ) efluente UASB e (    ) efluente do sistema – E.S. 

 
5.6. DQO e eficiência de remoção 

A Figura 5.2 apresenta os valores de DQO durante o período experimental. 

Pode-se observar grande variação nos valores de DQO para o EEQ. Essa alteração se 

deve, basicamente, ao regime de produção.  

Segundo informações obtidas na lavanderia de estudo, em período de baixa 

demanda, o processo de beneficiamento só é viável a partir de duas mil peças. Assim, os 
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baixos valores para DQO, período entre o dia 28 e 35, estão associados a dias de baixa 

produção. Por outro lado, dois grandes picos no valor da DQO afluente são 

evidenciados. O primeiro no 53° dia com valor igual a 2696 mg/L O2 e o segundo no  

170° dia de operação, com valor próximo a 2500 mg/L O2. Ambos correspondem a 

períodos de grande demanda de produção, conseqüentemente, intensa atividade 

associada à desengomagem, lavagem e tingimento. O primeiro representa o período 

festivo da região (São João) e o segundo as festas de fim de ano. 

Relação entre demanda de produção e picos de DQO pode ser feita a partir da 

análise comparativa com os resultados apresentados na Tabela 5.1 (Quantidade de 

corantes e sal usados pela lavanderia durante o período experimental). 

Dessa forma, o pico observado durante o período TDH 1 (53° dia – Figura 5.1) 

pode ser explicado pelo consumo de 46 kg do corante preto 1200, passando por um 

intervalo de consumo constante no período de TDH 2 e um novo pico (170° dia – 

Figura 5.1) no período de TDH 3, cujo, consumo foi de 59 e 46 kg do mesmo corante 

nos dois últimos meses.  

O EEQ apresentou valor médio para o parâmetro de DQO igual a 1293 (TDH 1); 

882 (TDH 2); e 1734 mg/L O2 (TDH 3). Após tratamento anaeróbio, foram verificados 

valores médios para DQO iguais a 763 mg/L O2 (TDH 1); 478 mg/L O2 (TDH 2); e 

1047 mg/L O2 (TDH 3). O efluente final, por sua vez, apresentou DQO média igual a 

500 mg/L O2 (TDH 1); 263 mg/L O2 (TDH 2); e 542 mg/L O2 (TDH 3).  
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Figura 5.2 – Variação temporal da DQO ao longo do sistema de tratamento: (   ) efluente equalizado - 
EEQ (  ) efluente UASB e (    ) efluente do sistema – E.S. 

A partida do reator UASB foi detectada no 49° dia, o mesmo suportou a 

concentração de DQO afluente de aproximadamente 2340 mg O2/L consumindo 55% de 

valor. O BAS, por representar sistema aeróbio, partiu no 24° dia com remoção de 26 % 

da concentração de DQO e o sistema de tratamento partiu por volta do 30° dia 

mantendo eficiência de remoção, em todas as fases de operação, entre 54,7% e 69,1%.   

Valores em destaque na Figura 5.3 evidenciam as principais etapas de operação 

dos reatores, quanto à concentração de DQO, durante o período experimental. Assim, 

tem-se instabilidade durante TDH 1 (partida); readaptação no período TDH 2; e perda 

de 25,7% (valor médio) na eficiência de remoção de DQO no TDH 3.     

A baixa eficiência de remoção de DQO, em relação ao reator UASB, (Figura 

5.3) durante fase inicial do TDH 1 (~ 37,1%) pode ser explicada pela grande 

instabilidade do sistema devido à fase de adaptação da biomassa. Todavia, eficiência 

máxima de remoção de DQO (~ 66,3%) foi observada no 93° dia, após período 

constante de remoção. Provavelmente, a boa eficiência do reator UASB nesse período 

(últimos 39 dias da primeira fase) se deve à alta concentração de substrato afluente. 

Logo, a eficiência de remoção de DQO após a partida foi de 59%.   
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No período correspondente ao TDH 2, o reator UASB apresentou eficiência de 

remoção média igual a 44,7%, enquanto no BAS a eficiência foi de 40%, ficando a 

eficiência do sistema em 69%. 

Durante a 3° fase de operação (TDH 3), a eficiência de remoção média foi de 

40,6 % para o UASB, valor inferior a observada para o BAS no mesmo período , que 

foi de 47,5% , ficando a eficiência do sistema em 69%.  

O melhor desempenho dos sistema combinado, quanto à remoção de DQO, foi 

observado na 1° fase de operação que, após partida, manteve eficiência de remoção 

média de 80%.  
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Figura 5.3 – Variação da eficiência de remoção de DQO ao longo do sistema de tratamento: (  ) eficiência 
de remoção do reator UASB ( ) eficiência de remoção do BAS (    ) eficiência de remoção do sistema. 
 

Resultados semelhantes foram observados por Khelifi et al. (2009), que 

aplicaram reator anaeróbio de leito fixo no tratamento de efluente têxtil real com 

variação de TDH entre 120 e 24 horas obtendo valores de remoção de DQO de 70 %, 

utilizando COV igual a 1,7 kg/m3.d e TDH de 24 horas.  

Sem e Demirer (2003) operaram reator anaeróbio de leito fluidizado e obtiveram 

remoção de DQO igual a 68 % sob TDH de 24 horas e COV de 1 kg/m3.d. Na tentativa 
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de aumenta a eficiência de remoção de DQO, o TDH foi alterado para 50 h, 

conseqüentemente, houve decréscimo da COV de 1 para 0,5 kg/m3.d. Contudo, a 

eficiência de remoção diminuiu pela metade, em números, a remoção de DQO foi igual 

a 39%.  

Durante o período correspondente ao TDH 1, o presente trabalho apresentou 

resultados compatíveis para remoção de DQO (~66,9%) em comparação com Khelifi et 

al.(2009) e  Sem e Demirer (2003). Entretanto, não foi observado na literatura 

experiências com variação de TDH entre 16 e 12 horas e COV aplicada entre 1,2 e 3,2 

kg/m3.d. 

5.7. Cor e Eficiência de remoção 

O pico de maior absorção ocorreu no comprimento de onda de 580 nm. A 

remoção de cor ocorreu basicamente sob condições anaeróbias, indicando convergência 

com a literatura (van der Zee e Villaverde, 2005; Ekici et al., 2001). A Figura 5.4 

apresenta os dados de eficiência de remoção de cor em função do tempo.   

A partida do reator UASB foi observada no 40° dia, período compatível em 

relação a partida para DQO. Assim, o valor médio para remoção de cor no reator UASB 

foi de 64, 53 e 42 % para os TDH 1, 2 e 3, respectivamente.  

O decréscimo desses valores é explicado por Dos Santos (2005), que menciona 

baixa velocidade de degradação dos corantes, mesmo sob condições anaeróbias, e a 

importância de estudos que evidenciem a imobilização de mediadores redox em reatores 

como forma de aumentar a velocidade do processo de descolorização.    
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Figura 5.4 – Variação temporal da eficiência de remoção de cor (%) ao longo do sistema de tratamento:    
(   ) eficiência do reator UASB   ( ) eficiência do BAS e  (   ) eficiência do sistema. 
 

 

O BAS apresentou grande remoção de cor principalmente durante a fase inicial 

de operação, alcançando valor máximo de 81% após o primeiro dia. Contudo, é 

importante observar que, nessa etapa, o fenômeno de adsorção provavelmente foi mais 

significativo do que a biodegradação devido às características do material suporte 

(poroso e rugoso), e, portanto, os valores de eficiência obtidos nesse período devem ser 

utilizados com muita cautela. Os valores médios obtidos para o BAS foram 58, 49,9 e 

32,7 % para TDH 1, 2 e 3, respectivamente. 

O efluente do sistema apresentou valor médio de remoção de cor de 86, 81,1 e 

60,9 para TDH 1, 2 e 3. Durante a realização dos experimentos, foi observada a 

presença de coloração amarelada no efluente do sistema. Acredita-se que essa coloração 

ocorra em função de surfactantes, (PVA e CMC) aplicados durante o processo de 

beneficiamento do tecido (Frijters et al., 2006). Ji et al., (2001) complementam que não 

se deve esperar a remoção efetiva desses compostos para esse tipo de tratamento.  

Kapdan e Alparslan (2005) utilizaram sistema combinado constituído por reator 

anaeróbio de leito empacotado seguido de lodo ativado. A concentração inicial de DQO 

foi de 2000 mg/L e a faixa de variação do TDH foi entre 12 e 72 horas. O reator 
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anaeróbio, quando submetido a TDH igual a 24 horas, apresentou melhor desempenho 

na descolorização com eficiência de remoção igual a 60%.  

Khelifi et al. (2009) aplicaram reator de leito fixo no tratamento de efluente 

têxtil real com variação de TDH entre 120 e 24 horas obtendo valores de remoção de 

cor igual a 75, utilizando COV igual a 1,7 kg/m3.d e TDH de 24 horas. 

Sem e Demirer, (2003) operaram reator anaeróbio de leito fluidizado e 

obtiveram remoção de cor igual a 37 % sob TDH de 24 horas e COV de 1 kg/m3.d. O 

mesmo sistema operado sob TDH igual a 50 horas e COV de 0,5 kg/m3.d. resultou em 

perda de eficiência de remoção de 37% para 19%. Os autores presumem que o aumento 

de TDH de 24 para 50 horas resultou no acúmulo de aminas aromáticas no meio, 

conferindo inibição a biomassa.   

Durante o período correspondente ao TDH 1, o presente trabalho apresentou 

resultados ligeiramente superiores para remoção de cor (~ 86%) em comparação com 

Khelifi et al.(2009) e  Kapdan e Alparslan (2005). Entretanto, não foram observados na 

literatura experiências com variação de TDH entre 16 e 12 horas e COV aplicada entre 

1,2 e 3,2 kg/m3.d. 

 

5.8. Produção de biogás 

Não foi possível quantificar a quantidade de biogás produzido durante o período 

experimental. 

  

5.9. Aminas Aromáticas 

Embora a importância de métodos analíticos para detecção, identificação e 

quantificação de aminas aromáticas, em nível de µg/L, seja reconhecida, custos com 

instrumentações e habilidades específicas limitam sua determinação. Fatores como esses 

restringem o uso de metodologias por meio de HPLC, GC, GC-MS (Pinheiro et al., 

2004). Dessa forma, estes compostos não foram diretamente quantificados neste 

trabalho. 
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Foi utilizada a rastreabilidade qualitativa das aminas aromáticas em espectro UV 

proposta por Pinheiro et al. (2004). A Tabela 5.6 apresenta os valores de maior absorção 

na faixa UV compreendida entre 288 e 300. 

Tabela 5.6 – Faixa de absorção no espectro UV 

Fases de 
Operação 

Faixa de λ máx. (288 – 300 nm) 

EEQ E. UASB E.Sistema 
TDH 1 0,81 ± 0,3 1,0 ± 0,2 0,6 ± 0,3 
TDH 2 0,76 ± 0,2 0,9 ± 0,2 0,54 ± 0,2 
TDH 3 0,83 ± 0,4 1,2 ± 0,2 0,63 ± 0,3  

De acordo com a Tabela 5.6, observa-se valores ligeiramente maiores no 

efluente do reator UASB, sugerindo formação de aminas aromáticas após condições 

anaeróbias e decréscimo de absorbância, em todas as fases de operação, no efluente do 

sistema, representando possível oxidação das aminas sob condições aeróbias.  

Manu e Sanjeev, (2003); Robert e Sanjeev, (2005); e Rui et al., (2001)   

evidenciam que mudanças de absorção no espectro UV-Vísivel do efluente, após 

tratamento anaeróbio, indicando degradação de corantes em efluente têxtil.  

A Figura 5.6 apresenta a região de pico, no espectro UV, e maior frequência 

durante o experimento. Perkampu, (1992) e NIST Chemistry (2003) mencionam que, na 

região compreendida entre 288 e 300 nm, é possível detectar a presença de derivados da 

anilina (m-fenildiamina, o-fenildiamina, ácido metanílico, 2,6-diaminofenol, 2,3-

cloroanilina, p-metoxianilina, o-metoxianilina); aminas bifenil (benzidina); e derivados 

de naftalinamina (2-nafitilamina). Entretanto, como mencionado a priori, o espectro 

realizado não apresenta fins quantitativos.  
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Figura 5.5 – Espectro UV do EEQ (    ); E. UASB (     ) e E. Sistema (     ). A região I representa o 
intervalo de prováveis interferentes no efluente têxtil. A região II representa o intervalo de possível 
detecção de aminas aromáticas.  
 

5.10. Alcalinidade e AGV 

A alcalinidade a bicarbonato do efluente do UASB apresentou valores médios de 

432, 377 e 527 mg CaCO3/L para TDH 1, 2 e 3, respectivamente (Figura 5.6). Isto 

indica auto-suficiência do sistema na produção de alcalinidade, garantindo condições 

estáveis para a operação do reator UASB e manutenção do pH constante no processo 

uma vez que os valores detectados no efluente equalizado foram iguais a 235, 202 e 320 

mg CaCO3/L, respectivamente para TDH 1, 2 e 3.  

Ademais o valor médio permaneceu acima do valor ideal para processos 

anaeróbio (> 300 mg CaCO3/L) e do processo de nitrificação que é de 7,07 g de 

alcalinidade (CaCO3)/g N (Metcalf e Eddy, 2003). Logo, o valor mínimo necessário 

para nitrificação é de 103, 121, e 169 mg CaCO3/L para os TDH 1, 2 e 3, 

respectivamente.  

Segundo Metcalf e Eddy (2003), a fonte de carbono necessária para a síntese no 

processo de nitrificação é obtida a partir do bicarbonato (HCO3). Assim, baixos valores 

de alcalinidade foram observados no efluente final que, após partida do BAS, se 

manteve próximo a 100 mg CaCO3/L, indicando consumo médio de alcalinidade parcial 

de 234, 300 e 445 mg CaCO3/L no TDH 1, 2 e 3.  
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Figura 5.6 – Variação temporal da alcalinidade ao bicarbonato ao longo do sistema de tratamento: ( ´) 
efluente equalizado - EEQ ( ) efluente UASB e (    ) efluente do sistema – E.S. 
 

O processo de degradação da matéria orgânica, sob condições anaeróbias, requer 

baixo tempo de detenção hidráulica. A partir da Figura 5.7 é possível observar que os 

parâmetros TDH e a concentração de AGV produzidos no reator são inversamente 

proporcionais. Isto indica que o decréscimo do TDH resultou no aumento da produção 

de ácidos no reator UASB, em decorrência da conversão incompleta dos ácidos voláteis 

em gás carbônico e metano.  

Os valores médios para AGV detectados no efluente do UASB foram iguais a 

65,7; 90; e 147,6 mg CH3COOH / L para TDH 1, 2 e 3, respectivamente. Por outro lado, 

o aumento da alcalinidade mantém a estabilidade do reator, pois a alcalinidade é um 

agente tamponante.  

De acordo com Behling et al. (1997), a estabilidade de operação do reator UASB 

pode ser verificado a  partir da relação AVG/Alc.Parcial (Figura 5.8). A confirmação da 

estabilidade é dada quando valores abaixo de 0,4 é encontrado. Assim, a relação 

manteve-se entre 0,1 e 0,3 durante todo período experimental. Contudo, os dados 

propõem provável instabilidade, em TDH inferiores a 12 horas. 
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Figura 5.7 – Alcalinidade parcial e AGV no E. UASB durante o período experimental. 
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5.11. Remoção de enxofre, carbono e nitrogênio 

Do ponto de vista de eficiência de remoção de DQO da fase líquida, a 

sulfetogênese é até melhor em comparação com a metanogênese. Contudo, a DQO 

removida por sulfetogênese leva a produção de gás sulfídrico e pode resultar em 

corrosão, emanação de maus odores e toxicidade do meio (Speece, 2008). 

Neste trabalho, é provável que a via metabólica de sulfetogênese não tenha sido 

dominante no sistema, devido os baixos valores de sulfato (14,5 – 52 mg SO4
2-/L) 

detectados no EEQ, conforme a Figura 5.9a.  

Speece (2008) relata que a completa remoção de sulfato é alcançada quando a 

relação DQO/SO4
2- é igual a 1,7. Harada et al. (1994) conduziu experimento variando 

relação DQO/SO4
2- entre 7,5 e 10, e concluiu que concentrações de 30, 150 e 600 mg/L 

de sulfato resultaram em 5; 30; e 40-75% na eficiência de remoção de DQO. Para este 

trabalho a relação DQO/SO4
2- foi de 50,5; 36; e 35,7 para TDH 1, 2 e 3, 

respectivamente, valores bem acima dos ideais para via sulfetogênese. 

Segundo Gerardi (2006) a via de remoção do sulfato, sob condições anaeróbias, 

ocorre segundo a Equação (II). Entretanto, até a formação do enxofre elementar, vários 

intermediários são formados, conforme Figura 5.10.  

SO4
2- + 4 H2                            S

2- + 4 H2O  (II) 

A quantidade de gás sulfídrico (H2S) que se desprende do meio líquido para 

atmosfera depende da temperatura e do pH. Em pH igual a 7, cerca de 50% do H2S 

encontra-se dissolvido no líquido na sua forma ionizada (HS-) que, em meio aeróbio, 

pode ser oxidado novamente a sulfato. Isto explica a concentração de sulfato 

ligeiramente superior do efluente BAS em relação ao reator UASB durante o TDH 1 e 

2.     

A partir da Figura 5.9b é possível observar picos nos valores de concentração de 

DBO no EEQ de 416 e 369 para TDH 1 e 3, período semelhante aos picos registrados 

pelo parâmetro de DQO. A eficiência de remoção de DBO no sistema foi de 85, 95 e 

84% para os TDH 1, 2 e 3, respectivamente. 
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Segundo Metcalf e Eddy (2003), baixos valores de DBO (~30 mg O2/L) 

associados a condições operacionais ideais, tais como, temperatura próxima a 30°C; pH 

entre 8,1 e 8,6; alcalinidade parcial acima de 50 mg/L CaCO3; e concentração de 

oxigênio dissolvido (OD) próximo a 3 mg O2/L garantem aos sistemas aeróbios máxima 

nitrificação.l 

Assim, a alta concentração de DBO presente no efluente do UASB (77 – 152 mg 

O2/L), em comparação com a concentração ideal para nitrificação (~30mg O2/L), não 

inibiu a atividade das bactérias nitrificantes, pois, houve degradação da matéria orgânica 

conforme os resultados de DBO referentes ao efluente do BAS iguais a 30,3; 12,4; e 

56,5 mg O2/L para TDH 1, 2 e 3, respectivamente.     
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Figura 5.9 – Concentração de sulfato (a) e DBO (b) no efluente equalizado (EEQ); efluente do UASB 
(E.UASB); e no efluente do sistema (E.S) ao longo do período experimental. 
 

S org.

SO4
2-

HS-

HS-

HS-

HS-

CSV

CSV

H2S

SO4
2-

SO4
2-

SO3
2-

HS-

S org. Lodo/Precipitado

SO4
2-

SO3
2-

HS-

S org.

SO4
2-

HS-

S org.

SO3
2-

SO4
2-

So

Condições Anaeróbias Condições Aeróbias

 
Figura 5.10 – Redução do sulfato sob condições anaeróbias e oxidação do HS- sob condições aeróbias. 
Legenda: CSV – Composto sulfuroso volátil. 
Fonte: Adaptado de Gerardi, (2006). 
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Os valores médios de NTK (Figura 5.11a) foram de 54,1 mg N/L, 42,2 mg N/L; 

e 70,1 mg N/L para TDH 1, 2 e 3, respectivamente. Os picos de 88,9 mg N/L (TDH 1) e 

68,3 - 72 mg N/L (TDH 3) foram observados no período correspondente ao de maior 

demanda produtiva.    
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Figura 5.11 – Concentração da série de nitrogênio: NTK (a), nitrogênio amoniacal (b), nitrito (c) e nitrato 
(d) no efluente equalizado (EEQ); efluente do UASB (E.UASB); e efluente do sistema (E.S) ao longo do 
período experimental. 

 

A relação DBO/NTK do efluente UASB se manteve entre 2,4 e 3,3, com 

exceção do período equivalente ao TDH 2, que apresentou relação entre 5,18 e 8,1. 

Logo, os altos valores da relação DBO/NTK detectados no TDH 2 provavelmente se 

devem ao processo de readaptação do reator após mudança de fase, pois, ao final da 2° 

fase de operação a concentração de nitrato no efluente do sistema aumentou de 7,4 mg 

N-NO3 mg/L para 12 mg N-NO3mg/L, restabelecendo a relação DBO/NTK entre 2,8 e 

3,1 na fase subseqüente (TDH 3).  
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Tabela 5.7. Relações entre a fração de organismos nitrificantes e a razão DBO/NTK. 

DBO/NTK Fração nitrificante DBO/NTK Fração nitrificante 
0,5 0,35 5 0,054 
1 0,21 6 0,043 
2 0,12 7 0,037 
3 0,083 8 0,033 
4 0,064 9 0,029 

Fonte: Metcalf e Eddy, (2003).  

 A concentração de nitrogênio amoniacal no EEQ variou de 6,2 mg N-NH3/L a 

12,8 mg N-NH3/L. Os maiores valores foram observados durante o TDH 1 e 2, período 

de intensa produtividade na lavanderia. Contudo, a concentração de nitrogênio 

amoniacal no efluente final foi de 6,7 mg N-NH3/L no TDH 1;  3,8 mg N-NH3/L 

durante TDH 2; e  6,6 mg N-NH3/L no período de TDH 3 (Figura 5.11b). 

Apesar da grande instabilidade da molécula do nitrito (NO2) é possível observar 

valores crescentes ao longo do período experimental, cujo valor mínimo foi de 0,2 mg 

N-NO2/L e o valor máximo de 1,6 mg N-NO2/L (Figura 5.11c). 

O valor de nitrato no efluente do sistema (Figura 5.11d) variou de 1,3 mg/L N-

NO3, no 1° mês de operação atingindo valor máximo de 13,2 mg/L N-NO3 na fase TDH 

3. Esses dados confirmam o processo de nitrificação. Sirianuntapiboon e Sansak (2008) 

relatam que a presença de nitrato no efluente têxtil, após tratamento seqüencial 

anaeróbia-aeróbia, é um indicativo da mineralização dos corantes tipo azo.  

5.12. Toxicidade 

O Fator de diluição (Fd) representa a primeira de uma série de diluições de 

amostra de efluentes, na qual não se detecta efeito tóxico agudo (CL50) aos organismos 

teste.  

A CL50, por sua vez, pode ser definida como a concentração de toxicidade que 

causa efeito letal em 50% dos organismos expostos à uma determinado poluente a curto 

prazo, geralmente 48 horas. Desta forma, a toxicidade da amostra é inversamente 

proporcional ao valor da CL50, ou seja, quanto menor esse valor, mais tóxica é a amostra 

aos organismos indicadores utilizados. Ao contrário do Fd que quanto maior o fator 

maior a toxicidade. 
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Os resultados para os ensaios de toxicidade com Daphnia magna, como 

organismo teste, estão expresso em Fator de diluição (Fd) (Tabela 5.7) e em 

porcentagem equivalente (Tabala 5.8). 

Tabela 5.7 - Toxicidade em Fd do efluente têxtil ao longo do sistema. 

Fases de 
Operação 

Fator de diluição (Fd) 

EEQ E. UASB E.S. 
TDH 1 16 16 2 
TDH 2 32 16 1 
TDH 3 16 16 2 

As amostras EEQ e E. UASB apresentaram Fd igual a 16 em praticamente todas 

as fases de operação, com exceção, do TDH 2 para EEQ, que apresentou Fd de 32. 

Entretanto, o sistema de tratamento se mostrou eficiente na redução de toxicidade, 

diminuindo o Fd para 2 no TDH 1 e 3. O TDH 2 se destaca por não conferir CL50. Não 

foi encontrada legislação estadual que preconiza valor padrão de lançamento para testes 

de toxicidade.  

Entretanto, comparação feita entre o fator de diluição do efluente do sistema e a 

Portaria 017/02 da Fundação do Meio Ambiente (FATMA), órgão estadual de Santa 

Catarina, indica conformidade com a legislação, cujo, Fd limite é igual a 2.  

O Fd pode, ainda, ser transformado em porcentagem equivalente à toxicidade 

aguda (CL50), conforme a Equação (I) proposta por Bertoletti e Zagatto (2006).  

 

P.E.E = 100/Fd                                     (I)                                          

Cujo: 
P.F.E = Porcentagem Equivalente do Efluente (CL50) 
Fd = Fator de diluição 
 

A partir da Tabela 5.8, é possível observar que o EEQ apresentou toxicidade 

moderada, provavelmente devido à grande quantidade de compostos orgânicos 

complexos. Não diferente, o E. UASB apresentou a mesma toxicidade do EEQ. De 

acordo com a literatura, o tratamento de efluente têxtil contendo corantes do tipo azo 

resulta na formação de aminas aromáticas, compostos altamente tóxicos, após condições 

anaeróbias.   
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Tabela 5.8 – Toxicidade em porcentagem equivalente do efluente têxtil ao longo do sistema. 

Fases de 
Operação 

Amostras 
Valor de Referência* 

EEQ E. UASB E.S. 

TDH 1 6,25 % 6,25 %        50 % > 100 R. N. ** 
TDH 2 3,1 % 6,25 % 100 % 10 – 100 Mo.T.** 
TDH 3 6,25 % 6,25 % 50 % 1 - 10 M.T ** 

    < 1 E. T** 
*Hoffman, (1994) e Parish, (1989). ** R.N. – Relativamente não tóxico; Mo.T. – Moderadamente tóxico; 
M.T – Muito tóxico; e E.T – Extremamente tóxico. 
  

Por outro lado, foi observada a redução de toxicidade após condições aeróbias. 

Isto indica que houve degradação parcial das aminas aromáticas e/ou presença de 

corante residual durante o período corresponde ao TDH 1 e 3. Esses resultados foram 

ligeiramente superiores aos de Isik e Sponza (2004) que relataram toxicidade no 

efluente final de 25%. Contudo, o trabalho realizado por eles investigou a toxicidade de 

um corante específico, o Direct Black 38. 

Ainda segundo esses autores, as formas indiretas de quantificação de nitrogênio 

propõem o estado de degradação dos corantes. Logo, é provável que a CL50 igual a 50% 

esteja associada à concentração de nitrogênio amoniacal no efluente do sistema, uma 

vez que o TDH 1 e 3 apresentaram valores médio superiores (6,7 e 6,6 mg N-NH3/L) 

aos observados ao TDH 2 (3,8 mg N-NH3/L) que obteve CL50 igual a 100%.     

O melhor desempenho do reator quanto à diminuição de toxicidade do efluente 

foi observado na segunda fase de operação provavelmente devido à estabilidade de 

todos os parâmetros e o baixo consumo de corantes. Contudo, mesmo em período de 

grande demanda de produção na lavanderia, o valor de CL50 no efluente final sob 

condições operacionais diferentes (TDH 1 e 3) foi o mesmo.   

5.13. Avaliação microbiana 
 

Conforme Figuras 5.12 e 5.13, não foi detectada grande diversidade de 

microrganismos para os domínios Archaea e Bacteria nos reatores UASB e BAS. 

Experiência semelhante para efluente têxtil é reportada por Boon et al. (2002) que 

compararam a diversidade bacteriana de várias ETEs. 

Os autores chegaram à conclusão que as amostras da indústria têxtil e as 

amostras ricas em gordura (efluente de abatedouro) e proteínas (abatedouros e efluente 
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oriundo do processamento de carnes) apresentam bandas mais distribuídas no gel. Por 

outro lado, amostras de ETES responsáveis pelo tratamento de efluente hospitalar, 

doméstico e os oriundos da produção de papel e do processamento de batata 

apresentaram bandas mais agrupadas. 

b

dc
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B2

B3

B4

I H21 H41 H22 H42 H62 H23 H43 H63 H83

20%

40%

I H21 H41 H22 H42 H62 H23 H43 H63 H83
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B3

B4

20%

70%a b

Figura 5.12 – Visualização das bandas no gel de DGGE para amostras do reator UASB. (a) Domínio 
Archaea, gradiente  20% - 70%, para TDH 1, 2, e 3; (b) intensidade das bandas no gel de DGGE, em 3D, 
para domínio Archaea; (c)  Domínio Bacteria, gradiente  20% - 40%, para TDH 1, 2, e 3; (d) intensidade 
das bandas no gel de DGGE, em 3D, para domínio Bacteria. O gradiente do gel de poliacrilamida 
utilizado foi 20% - 70% e 20% - 40% para o domínio Archaea e Bacteria, respectivamente. Assim, tem-
se: I – representa o inóculo; H 21 – altura 0,2 m da 1° fase de operação; H 41 – altura 0,4 m da 1° fase de 
operação; H 22 – altura 0,2 m da 2° fase de operação; H 42 – altura 0,4 m da 2° fase de operação; H 62 – 
altura 0,6 m da 2° fase de operação; H 23 – altura 0,2 m da 3° fase de operação; H 43 – altura 0,4 m da 3° 
fase de operação; H 63 – altura 0,6 m da 3° fase de operação; H 83 – altura 0,8 m da 3° fase de operação;  
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Figura 5.13 – Visualização das bandas no gel de DGGE para amostras do BAS. (a) Domínio Bacteria, 
gradiente  20% - 40%, para TDH 1, 2, e 3; (b) intensidade das bandas no gel de DGGE, em 3D, para 
domínio Bacteria. O gradiente do gel de poliacrilamida utilizado foi 20% - 40% para o domínio Bacteria. 
Logo, tem-se H 31 – altura 0,3 m da 1° fase de operação; H 32 - altura 0,3 m da 2° fase de operação; H 33 
- altura 0,3 m da 3° fase de operação; H 61 - altura 0,6 m da 1° fase de operação; H 62 - altura 0,6 m da 2° 
fase de operação; H 63 - altura 0,6 m da 3° fase de operação; H 81 - altura 0,8 m da 1° fase de operação; 
H 82 - altura 0,8 m da 2° fase de operação; H 83 - altura 0,8 m da 3° fase de operação; H 101 - altura 1,0 
m da 1° fase de operação; H 102 - altura 1,0 m da 2° fase de operação; H 103 - altura 1,0 m da 3° fase de 
operação; H 121 - altura 1,2 m da 1° fase de operação; H 122 - altura 1,2 m da 2° fase de operação; H 123 
- altura 1,2 m da 3° fase de operação.  

 
 



73 

 

No presente estudo, todas as bandas presentes no inóculo se mantiveram 

presentes, em maior ou menor intensidade, durante todo o período experimental, para 

ambos os domínios avaliados. Isto indica que não houve seleção microbiana, apenas 

adaptação e, além disso, que o inóculo utilizado, proveniente de sistema de tratamento 

de esgotos domésticos, forneceu diversidade de microrganismos capaz de degradar 

outro tipo de efluente. 

 

Outra observação que merece destaque é que não houve diferença entre as 

populações microbianas encontradas ao longa da altura de ambos os reatores. Isto pode 

indicar que as populações estavam igualmente distribuídas e, conseqüentemente, que 

havia certa mistura nos reatores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

6. CONCLUSÕES 
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6.1. Conclusões 

 Esse trabalho permitiu constatar que o sistema combinado anaeróbio/aeróbio, 

composto por reator UASB seguido do BAS é eficiente no tratamento de efluente de 

lavandeiras de jeans.  

O sistema combinado apresentou desempenho promissor na remoção de cor, 

matéria orgânica, nitrogênio orgânico e redução de toxicidade.  

Quanto aos resultados específicos do trabalho, podem ser citadas as seguintes 

conclusões: 

• O melhor desempenho do reator UASB foi observado sob TDH  de 24h e COV 

igual a 1,3 ± 0,6 kg DQO/m3.d., cuja a eficiência de remoção de cor e DQO foi 

de 64% e 59%, respectivamente. Logo, a eficiência de remoção do sistema para 

cor e DQO nesse período foi de 86% e 77%. Resultados semelhantess foram 

observado para o TDH 2 (16 horas), com eficiências de remoção de cor e DQO 

de 81,1% e 69%, respectivamente.  

 

• A menor concentração de toxicidade detectada no ES ocorreu para TDH de 16 

horas. Ao final dessa fase de operação, o efluente apresentou CL50 igual a 100% 

(relativamente não tóxico). Contudo, para os valores de TDH de 24 e 12 horas 

efluente final apresetou CL50 de 50%, indicando efluente moderadamente tóxico. 

 

• O sistema combinado demonstrou bom desempenho na remoção simultânea de 

carbono, nitrogênio e enxofre, durante o período experimental e sob todos os 

TDH aplicados. Assim, a eficiência de remoção de DBO se manteve entre 

72,4% e 96,5%; a eficiência de remoção do nitrogênio apresentou faixa de 57,6 

– 88%; e o sulfato que mesmo sofrendo oxidação, sob condições aeróbias, de 

H2S  para SO4
2- , apresentou remoção entre 14 e 63,5%. 

 

• A partir da avaliação do gel de DGGE, foi possível concluir que as bandas 

presentes no inóculo se mantiveram presentes, em maior ou menor intensidade, 

durante todo o período experimental, para ambos os domínios avaliados. Isto 
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indica que não houve seleção microbiana, apenas adaptação e, além disso, que o 

inóculo utilizado, proveniente de sistema de tratamento de esgotos domésticos, 

forneceu diversidade de microrganismos capaz de degradar outro tipo de 

efluente. 
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6.2 Sugestões 

As seguintes sugestões são colocadas com o intuito de aperfeiçoar o sistema de 

tratamento proposto para efluentes têxteis: 

• Estudar a viabilidade econômica de se acoplar, ao sistema estudado 

(UASB/BAS), a tecnologia de membranas, a fim de diminuir a 

salinidade garantindo enquadramento do efluente final em rio de classe 

II;   

• Aprofundar o conhecimento da microbiota atuante no processo de 

degradação dos corantes por meio de seqüenciamentos das bandas de 

DGGE; 

• Investigar a eficiência de tratamento do efluente têxtil ajustando a relação 

C:N:P para 500:5:1 como forma de comparar o desempenho do sistema.  
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