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RESUMO 

A adição de diferentes doadores de elétrons (sacarose e etanol) e mediadores redox 

(riboflavina e lawsone) foi realizada em efluente têxtil real de uma lavanderia da cidade 

de Caruaru – PE e em efluente têxtil sintético, com o intuito de avaliar a interferência 

sobre a remoção anaeróbia de cor. Foram realizados 14 ensaios com ausência e presença 

de doadores de elétrons e mediadores redox em combinações variadas. Os mediadores 

redox, quando adicionados, possuíam uma concentração de 0,012 mM, e o corante 

(Direct Black 22), usado no efluente sintético, foi adicionado em concentração de 0,06 

mM. Para o efluente têxtil real, as eficiências de remoção de cor variaram de 23 a 38%, 

sendo o maior valor obtido com a adição apenas sacarose; as velocidades de remoção se 

mostraram melhores em ausência de ambos os mediadores redox; a remoção de DQO 

variou de 26 a 65%, sendo o maior valor observado em presença de etanol com 

riboflavina. Considerando eficiências de remoção de cor e DQO, os ensaios em 

presença apenas de etanol, demonstraram melhor desempenho com eficiência de 31% e 

57% para cor e DQO, respectivamente. Para o efluente sintético, as eficiências de 

remoção de cor variaram de 83 a 93% sendo o maior valor observado em presença de 

sacarose; para a remoção de DQO, verificaram-se eficiências variando de 24 a 69%, 

sendo considerada mais eficiente a remoção no ensaio em presença apenas de etanol. A 

velocidade de remoção foi 2,8 vezes menor com a adição do mediador redox riboflavina 

para a sacarose e 1,3 vezes maior quando adicionado lawsone a sacarose, em relação ao 

ensaio apenas com sacarose. Para os ensaios em presença de etanol, houve um aumento 

na velocidade de remoção de cor de 1,7 vezes em presença de lawsone e 2,5 vezes em 

presença de riboflavina, quando em relação ao ensaio apenas com etanol. Considerando 

remoção de cor e DQO os melhores resultados foram obtidos em presença de etanol, 

com eficiências iguais a 83% e 69%, respectivamente. No entanto, neste caso, a 

velocidade de remoção de cor foi inferior aos demais ensaios. Para o experimento em 

questão a adição de mediadores redox não interferiu positivamente, tendo o acréscimo 

apenas de doadores de elétrons fornecido boas eficiências. 

 

 

Palavras-chaves: Efluente têxtil, corante, doador de elétrons, mediador redox, 

tratamento anaeróbio 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The addition of different electron donors (sucrose and ethanol) and redox mediators 

(riboflavin and lawsone) was performed in real textile effluent from a laundry in the city 

of Caruaru - PE and in synthetic wastewater aiming to evaluate the interference of them 

in the anaerobic removal of color. 14 tests were conducted with the absence and 

presence of electron donors and redox mediators in several combinations. The redox 

mediators when added had a concentration of 0.012 mM, and dye used on synthetic 

wastewater was added in a concentration of 0.06 mM. For the real textile effluent, the 

removal efficiencies of color ranged from 23 to 38%, with the highest value obtained in 

the addition of sucrose; the removal rates were better in the absence of both redox 

mediators; the COD removal ranged from 26 to 65%, with the highest value been 

observed in the presence of ethanol with riboflavin. Whereas removal efficiencies of 

color and COD, the essays performed only in the presence of ethanol, demonstrated 

better performance with an efficiency of 31% and 57% for color and COD, respectively. 

For the synthetic wastewater, the removal efficiencies of color ranged from 83 to 93% 

and the highest value was obtained in the presence of sucrose; for the removal of COD, 

the efficiencies ranged from 24 to 69% and is considered more efficient removal in the 

test only in the presence of ethanol. The removal rate was 2.8 times lower with the 

addition of redox mediator riboflavin for sucrose and 1.3 times higher when added 

lawsone and sucrose in relation to the test with sucrose only. For the tests in the 

presence of ethanol, an increase in the rate of color removal of 1.7 times in the presence 

of lawsone and 2.5 times in the presence of riboflavin was observed when compared to 

the essays performed only with ethanol. Whereas color removal and COD the best 

results were obtained in the presence of ethanol, with efficiencies equal to 83% and 

69% respectively. However, in this case, the rate of color removal was lower than the 

obtained in the other essays. For this experiment the addition of redox mediators did not 

enhanced the reactor’s performance. The addition of electron donors provided good 

efficiencies. 

 

Keywords: Textile effluent, dye, redox mediator, anaerobic biological treatment 
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1. INTRODUÇÃO 

 Nas ultimas décadas, os problemas ambientais tem se tornado cada vez mais 

críticos e freqüentes, principalmente devido ao desmedido crescimento populacional e 

ao aumento da atividade industrial. 

A sociedade moderna, sem dúvida, enfrenta grandes problemas com a 

contaminação das águas naturais, dando assim uma especial atenção à economia de 

águas em processos produtivos (Kunz e Zamora, 2002). 

Os campos da engenharia sanitária e ambiental, aliados a biotecnologia, química 

e biologia molecular têm evoluído rapidamente no desenvolvimento de métodos para o 

tratamento de águas residuárias. Isso ocorre principalmente em razão das exigências 

cada vez maiores dos órgãos públicos de controle do ambiente, como resposta ao 

interesse da saúde pública, das crescentes condições adversas causadas pelas descargas 

de águas residuárias e de uma maior cobrança da sociedade na defesa do ambiente 

(Cattony et al., 2007). 

Enfatizando a indústria têxtil, verifica-se que desde a revolução industrial o setor 

tem se tornado cada vez mais relevante e decisivo para a economia mundial e brasileira. 

Os processos têxteis são grandes consumidores de água e, conseqüentemente, 

geradores de grandes volumes de efluentes, que são complexos em composição, além de 

apresentar elevados teores de sais inorgânicos e carga orgânica. Os produtos químicos 

empregados nos processos têxteis que atingem o ambiente são variados, complexos e 

coloridos. Contudo, tem-se buscado alternativas para um menor consumo de água e 

técnicas de reúso e reciclagem em seus processos de forma a não comprometer a 

qualidade do produto (Twardokus, 2004). 

No ano de 2009 o faturamento do setor têxtil foi de US$ 47 bilhões, uma queda 

de 2,1% em relação a 2008. A expectativa da Associação Brasileira de Indústria Têxtil 

(ABIT) para 2010 é de um faturamento de US$ 51 bilhões (ABIT, 2010). No nordeste, o 

estado de Pernambuco, mais precisamente a região do Agreste, se destaca. O Arranjo 

Produtivo Local (APL) de Confecções de Pernambuco responde por 3% do PIB do 

Estado e 73% da produção no setor (ABIT, 2010). 

O crescimento da indústria têxtil trouxe além de crescimento para a região do 

agreste pernambucano um grave problema ambiental. O efluente gerado pela atividade 

têxtil é caracterizado pela alta concentração de cor, matéria orgânica, sulfatos, além de 

substâncias tóxicas ao meio ambiente (Sen e Demirerb, 2003). 
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A alta concentração de corantes no efluente se deve a não fixação do mesmo a 

fibra durante o processo de tingimento, e ao ser lançado no corpo receptor sem o devido 

tratamento, prejudica o processo de fotossíntese, interfere na estética da água e ainda 

pode originar a formação de subprodutos cancerígenos e/ou mutagênicos. 

Os corantes apresentam estruturas moleculares complexas que podem envolver, 

durante seu processo de síntese, até 500 reações intermediárias. Geralmente apresentam 

um grupo cromóforo - que dá cor ao composto pela absorção de uma parte de energia 

radiante, também conhecido como azo, antraquinona, nitro etc., e grupos auxiliares que 

propiciam sua afinidade pela fibra têxtil - natural ou sintética (Shreve & Brink, 1980). 

Cerca de 60% dos corantes utilizados em indústrias têxteis são corantes azos, 

que se caracterizam pelo grupo -N=N- ligados a sistemas aromáticos, sendo que a 

função azo inclui os principais tipos de corantes reativos. Os corantes reativos contêm 

um grupo eletrofílico (reativo) capaz de formar ligação covalente com grupos hidroxila 

das fibras celulósicas, com grupos amino, hidroxila e tióis das fibras protéicas e também 

com grupos amino das poliamidas (Química Nova, 2006). 

Estudos mostram que a remoção de cor em condições aeróbias é 

consideravelmente baixa (10 – 30%), sendo esta principalmente atribuída à adsorção do 

corante no lodo ativo (Dos Santos et al, 2006). Por outro lado sob condições anaeróbias, 

elétrons são mais facilmente transferidos para os corantes, razão pela qual maiores 

reduções de corantes podem ser alcançadas (60-80%) (Dos Santos, 2007). No entanto, 

sob condições de anaerobiose são formadas aminas aromáticas que são, em geral, ainda 

muito tóxicas ao ecossistema aquático. De forma que para a completa mineralização dos 

corantes azo por vias biológicas, uma combinação dos processos anaeróbio e aeróbio é 

requerida. 

Segundo Van der Zee e Villaverde (2005), a eficiência da redução anaeróbia está 

muito ligada aos altos TDHs, altas concentrações de biomassa, altas concentrações de 

doador de elétrons e baixas concentrações de corante; tornado-se muitas vezes um 

processo lento, sendo o uso de mediadores redox uma alternativa a fim de aumentar a 

taxa de remoção. Segundo Cervantes (2002), mediadores redox são compostos de baixo 

peso molecular que aceleram o processo de transferência de elétrons do doador primário 

para o aceptor final. 

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 
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oxidativos; 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). 

Atualmente existem várias alternativas de tratamento para os efluentes gerados 

pelo processo têxtil. Os tratamentos físico-químicos consistem em coagulação e 

floculação, oxidação por reações Fenton, ozonização, adsorção, osmose reversa, entre 

outros. Embora os tratamentos citados removam cor e matéria orgânica, a maioria deles 

requer altos custos de implantação e manutenção, além de gerar grande quantidade de 

resíduos (Isik e Sponza, 2005). 

O tratamento biológico, entre várias alternativas, se apresenta como sendo 

economicamente viável e com capacidade de remover cor e matéria orgânica (Khelifi, 

2009). O tratamento anaeróbio seguido do aeróbio está sendo bastante estudado e 

difundido.  

Vários estudos já foram realizados no intuito de descobrir o melhor tipo de 

tratamento, para o efluente têxtil, a maioria aponta resultados satisfatórios quando o 

sistema é anaeróbio – aeróbio; o experimento ocorre em batelada (Costa et. al, 2009) e 

com o uso de efluentes têxteis sintéticos, devido a facilidade  de se conhecer e controlar 

a composição do meio.  

Diante disso, com o desenvolvimento do presente trabalho se pretendeu 

contribuir para a melhoria da remoção anaeróbia dos corantes tipo azo, primeira etapa 

dos processos biológicos de remoção de cor. Foi avaliada a influência de doadores de 

elétrons (etanol e sacarose), mediadores redox (riboflavina e lawsone) e sulfato na 

tratabilidade tanto de efluente real - proveniente de uma lavanderia localizada na cidade 

de Caruaru – PE, quanto em efluente sintético - composto pelo corante usado mais 

comumente na mesma lavanderia. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar a interferência de diferentes doadores de elétrons e mediadores redox 

sobre a remoção anaeróbia de cor em efluentes têxteis real e sintético. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

  Avaliar a influência dos doadores de elétrons etanol e sacarose sobre a remoção 

dos corantes; 

 

  Avaliar a eficiência de remoção de cor, na ausência e presença de mediadores 

redox para os doadores de elétrons utilizados (etanol e sacarose). 

 

 Avaliar a interferência do sulfato, do processo de remoção de cor e DQO de 

efluente têxtil sintético. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Indústria têxtil 

A indústria não tem escolha. A única opção possível é ser uma indústria 

competitiva. A indústria brasileira compete em mercados globais e participa, de forma 

crescente, em cadeias de produção integradas (CNI, 2005). 

A Tabela 1 mostra metas fixadas para a indústria a pequeno, médio e longo 

prazo para todo o País. 

Tabela 1. Principais metas para o setor industrial no Brasil até o ano de 2015 

Indicadores 2007 2010 2015 

Crescimento do PIB 5,5% a.a. 

(Taxa média até 2010) 

7,0% a.a. 

(taxa média de 2010 

a 2015) 

Crescimento do PIB 

Industrial 

7% a.a. 

(taxa média até 2010) 

8,5% a.a. 

(taxa média de 2010 

a 2015) 

Índice de Produtividade 

da Indústria 

Crescer 4% a.a Crescer 6% a.a Crescer 6% a.a 

Taxa de Desemprego 9,0% 7,0% 6,0% 

Total de Exportações de 

Bens e Serviços / PIB 

22% 25% 30% 

Crédito/PIB Alcançar 40% (até 2010) 70% 

Fonte: Adaptado do Mapa Estratégico da Indústria (2007 – 2015), 2005 

A indústria brasileira vem apresentando um crescimento considerável, e segundo 

pesquisas esse crescimento foi alavancado por setores como cana-de-açúcar, petróleo, 

obras de infra-estrutura, indústria têxtil, entre outros (Revista Veja, 2008). 

 Nos últimos 10 anos a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de 

Confecções (ABIT), investiu U$1 bilhão de dólares no setor. Em 2009, foram investidos 

no setor US$ 850 milhões, com uma produção média de 9,8 bilhões de peças. 

Registrou-se 1,65 milhão de empregados, dos quais 75% são mão de obra feminina 

(ABIT, 2010).     

Além disso, nesse período o Brasil tornou-se o 2º maior empregador da indústria 

de transformação; 2º maior gerador do primeiro emprego; registrou um número de 30 

mil empresas; é o sexto maior produtor têxtil do mundo; segundo maior produtor e 

terceiro maior consumidor de denim (matéria-prima para a fabricação do jeans) do 

mundo (ABIT, 2010). Representa 17,5% do PIB da Indústria de Transformação e cerca 
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de 3,5% do PIB  total brasileiro (ABIT, 2010). No mercado externo espera-se em 2010 

vender 10% a mais que 2009 (ABRAS,2010). 

Hoje o Brasil se destaca entre os 10 principais mercados mundiais da indústria 

têxtil, o segundo principal fornecedor de índigo e o terceiro de malha. Ele está entre os 

cinco principais países produtores de confecção e é hoje um dos oito grandes mercados 

de fios, filamentos e tecidos (ABIT, 2010). 

A maior parte das indústrias está localizada na região sul, sudeste e nordeste, 

tendo esta última como destaque os estados de Pernambuco, Ceará e Bahia. 

Para 2010, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), projeta um 

crescimento de 6% na indústria de transformação, 4% no setor têxtil, 3,7% no de 

confecção e geração de mais de 40 mil novos postos de trabalho (Guia Têxtil, 2010). 

Em Pernambuco existe cerca de 1500 empresas de confecções formais, com uma 

produção de aproximadamente 58,7 milhões de peças por mês, sendo que a maior parte 

localiza-se nas cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, região 

Agreste do Estado (Figura 1). Estas cidades formam o Arranjo Produtivo Local (APL) 

de Confecções do Agreste de Pernambuco que tem como carro chefe o jeans.  

 

Figura 1. Àrea do APL, localizado na Região do Agreste Pernambucano. 

Fonte: Projeto de Confecção do Agreste Pernambucano (SEBRAE-PE; SINDIVEST; SENAI; FIEPE, 

2004) 

A cidade de Caruaru está situada a 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, estimada em 298.501 habitantes (IBGE, 2009). Possui um PIB  

per capita de R$ 6.895,00  (IBGE, 2007), enquanto Recife (capital do estado) possui 

uma população estimada em  1.561.659 habitantes (IBGE, 2009) e PIB per capita de R$ 

13.510,00 (IBGE, 2007). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
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Comparando-se as duas cidades tem-se que, Caruaru com uma população que 

corresponde a menos de hum quarto da população de Recife apresenta um PIB per 

capita  pouco maior que hum meio do PIB per capita de Recife. O ponto central da 

economia é o comércio, notadamente as feiras livres de confecções e o setor de 

beneficiamento da indústria têxtil. 

Localiza-se na região Agreste, possui clima semi-árido, apresentando um índice 

pluviométrico de aproximadamente 662 mm/ano e temperatura média anual de 22,5 ºC. 

Está inserida nos domínios das bacias hidrográficas dos rios Ipojuca e Capibaribe. Tem 

como distritos Carapotós, Gonçalves Ferreira e Lajedo do Cedro; além de 10 povoados. 

Devido à sua importância regional, também é conhecida por seus habitantes 

como Capital do Agreste; nacionalmente também como a capital do forró, por possuir 

uma das maiores festas de São João do Brasil. No município existe também uma feira 

que acontece nas madrugadas de terça- feira, conhecida como Feira da Sulanca que foi 

reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 

06/12/2006 como patrimônio imaterial do Brasil (IPHAN, 2006) 

No setor têxtil, o APL de Confecções  de Pernambuco, é responsável por 3% do 

PIB do estado (2 milhões de reais) e responde por 73% da produção do setor  em 

Pernambuco por meio do registro de 12 mil empresas formais do setor de confecção 

(ABIT, 2009). Movimenta mais de R$ 1 bilhão/ano e produz 700 milhões de peças/ano, 

gerando 75 mil empregos diretos e 15 mil indiretos (ABIT, 2009). 

 Os processos de lavagem e tingimento são predominantes nas lavanderias que 

constituem o APL da região e são responsáveis pelo visível crescimento econômico. 

Apesar da importância econômica desta atividade, percebe-se também que as 

lavanderias existentes trazem impactos ambientais consideráveis para a região, talvez 

por desconhecimento técnico-científico, falta de planejamento e/ou fiscalização. 

3.2. Processo produtivo 

 Segundo Dos Santos (2005), os processos que ocorrem normalmente em 

indústrias têxteis são os seguintes: 

 Engomagem: início do processo, onde agentes como amido e álcool são 

adicionados para aumentar a resistência das fibras e diminuir sua quebra. 

 Desengomagem: etapa do processo onde são removidos os agentes aplicados 

durante a engomagem. Ela antecede a tecelagem. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_Cultural_Imaterial
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 Desemulsificação: remoção de impurezas das fibras através do uso de soluções 

alcalinas com a finalidade de hidrolisar óleos naturais, gorduras, graxas e 

surfactantes, bem como emulsificar e suspender impurezas no banho de limpeza. 

 Branqueamento: remoção de cores indesejadas nas fibras por meio do uso de 

produtos químicos. 

 Mercerização: processo químico contínuo utilizando para aumentar a habilidade 

de pigmentação, melhorando assim o processo de tingimento, por meio da 

aplicação de uma solução alcalina concentrada e posterior lavagem das fibras 

com uma solução ácida. 

 Tingimento: processo de adição de cor às fibras, o qual pode ser feito de forma 

contínua ou em batelada. Esta etapa, normalmente, requer grandes volumes de 

água no processo de lavagem das fibras. 

As lavanderias, classificadas como indústrias de beneficiamento têxtil pela 

Agência Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), estão associadas aos 

processos de beneficiamento das peças confeccionadas proporcionando-as um melhor 

aspecto visual, toque e estabilidade dimensional. 

É possível perceber, no entanto, que na maioria das lavanderias de Caruaru, o 

processo segue o seguinte fluxograma descrito na Figura 2, o que as caracteriza como 

indústrias têxteis e não apenas de beneficiamento. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Processo produtivo de uma lavanderia típica da cidade de Caruaru-PE 

Adaptado de Ferraz (2010) 
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3.3. Efluente têxtil 

 A indústria têxtil é uma das maiores produtoras de efluentes líquidos. A 

característica destes efluentes depende da tecnologia e dos processos industriais 

utilizados e também dos tipos de fibras e produtos químicos empregados conforme 

apresentado na Tabela 2.  

O alto consumo de água demandado pela indústria têxtil se dá devido às 

operações de lavagem, tingimento e acabamento dos tecidos. Este consumo acaba 

colocando as indústrias têxteis entre os três setores que mais consomem água e entre as 

dez que mais contaminam os efluentes líquidos. 

Os efluentes gerados são bioquimicamente difíceis de decomposição, devido à 

quantidade de produtos químicos utilizados para tingir e manter a cor. Os materiais 

orgânicos usados nos processos têxteis, geralmente, são de difícil degradação 

(Vandevivere et al., 1998). 

Tabela 2. Resíduos gerados de acordo com cada tipo de corante e fibra utilizada 

TIPOS DE 

CORANTES 

FIBRAS COMPOSIÇÃO DOS RESIDUOS 

GERADOS 

Anilina Algodão Anilina, pruciato amarelo de potássio, cloreto 

de sódio, pigmento e sabão. 

 

Básico Algodão Corante, tanino, acetato, óleo de acabamento e 

tártaro emético. 

 

Desenvolvido Algodão Corante, cloreto de sódio, cloro ou sulfato, 

enxofre e sabão desenvolvido (B-Naftol), 

agente ativo interfacial e sabão. 

 

Direto Algodão Corante, carbonato de sódio, sal, agente ativo 

interfacial. 

 

Índigo Algodão Corante de sódio, hidrosulfito, amaciante, 

agente ativo interfacial. 

 

Naftol Algodão Corante, soda caustica interfacial agente ativo, 

álcool. Sabão, cinzas, sal, bases, ácido acético, 

enxofre. 

 

Sulfurosos Algodão Corante, enxofre, carbonato de sódio e sal. 

 

Vat Algodão Corante, soda cáustica, hidro sulfito, agente 

ativo interfacial, dicromato de potássio, 

peróxido de sódio perclorado, peróxido de 

hidrogênio. 

 

Vat solúvel Algodão Corante, sal, agente ativo interfacial, cloreto de 

sódio, enxofre, dicromato de potássio. 
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Pigmento a base 

de resina 

Algodão Pigmento, vários tipos de resinas, óleo mineral, 

agente ativo interfacial e agente fixador. 

 

Reativo Algodão Corante, soda cáustica, cinzas, sal e agente 

ativo interfacial. 

 

Dispersivo Acetato, náilon, 

poliéster, acrílico 

Corante, interfacial agente ativo, Carrier, 

hidrosulfito para poliéster. 

 

Ácido Náilon, vários tipos de 

acrílico 

Corante, sal, ácido orgânico, agente ativo 

interfacial, tanino, tártaro emético para náilon. 

 

Complexo 

metálico 

Náilon, vários tipos de 

acrílico, vinylon 

Corante, sal, ácido orgânico, agente ativo 

interfacial. 

 

Catiônico Acrílico Corante, ácido orgânico, agente de dissolução 

de corante. 

 

Sulfurosos Vinylon, vários tipos de 

náilon 

Corante de sódio, hidrosulfito de sódio, agente 

ativo interfacial. 

 

Azo insolúvel Vinylon, vários tipos de 

náilon, acetato, poliéster 

Corante, intermediário, ácido nítrico, ácido, 

agente ativo interfacial. 

 

Vat Vinylon, vários tipos de 

náilon, poliéster, acrílico 

Corante, hidrosulfito de sódio, soda cáustica, 

agente ativo interfacial. 

 

Reativo Fibras de celuloses, 

vinylon e seda 

Corante, agente ativo interfacial, álcali, sal. 

Fonte: Química Têxtil (2002) 

 O lançamento de efluentes têxteis sem o devido tratamento promove alterações 

consideráveis nas caracteristicas fisico-químicas dos ambientes aquáticos (Andrade et 

al., 1998), já que o processo consome grandes volumes de água e substâncias químicas 

no tingimento dos tecidos (Robinson et al., 2001). Além disso, as quantidades de 

efluentes podem ser consideráveis. Segundo Braile e Cavalcanti (1993), para cada 1000 

m de tecido processado podem ser gerados até 6800 m
3
 de despejo. 

 Efluentes da indústria têxtil de acabamento podem ter um forte impacto sobre o 

ambiente aquático, porque ele é descarregado em grande quantidade e podem conter 

muitos compostos recalcitrantes (Schonberger e Kaps 1994).  

Para o meio ambiente o efluente têxtil traz prejuízos, principalmente devido a 

sua alta concentração de cor, que afeta diretamente o processo de fotossíntese, por 

dificultar a penetração da luz (Donmez, 2002). Afeta também a estética, uma vez que a 

presença de cor não natural, leva a impressão de contaminação (Nigam et al., 1996). 
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 Alguns pesquisadores têm relatado que a detecção de cor no curso d’água é 

obtida a partir da concentração de 1,56 mg.dm
-3 

de corante, embora em rios muito 

claros, essa percepção já ocorra com uma concentração igual a 0,005 mg.dm
-3 

(Banat et 

al., 1996; O’Neill et al., 1999). 

 Os efluentes têxteis apresentam além de alto teor de cor, uma considerável 

concentração de compostos orgânicos como amido, dextrinas, gomas, graxas, pectinas, 

álcoois, ácido acético, sabões e detergentes; e de compostos inorgânicos como 

hidróxido de sodio, carbonato, sulfato e cloreto além de metais pesados presentes nos 

corantes (Correia et al., 1994). Esses compostos podem trazer toxicidade, elevação do 

pH e do teor de sais, dentre outros. 

 Estudos realizados na Alemanha entre as indústrias têxteis de Baden 

Wurttemberg indicaram como média do efluente DQO de 1700 mg O2/L e DBO de 550 

mg O2/L (valores três vezes superior ao proveniente de águas residuárias comuns). A 

principal fonte desta carga contaminante provém do pré-tratamento, mais precisamente 

das operações de desengomagem e purga (Sanin, 1997). 

 Estudos realizados nas lavanderias do APL de Confecções do Agreste de 

Pernambuco relatam valores médios de DQO de aproximadamente 763 mg O2/L 

(Ferraz, 2010); 1.135 mg O2/L (Santos, 2006); 481,89 mg O2/L (Chagas, 2009). Esta 

variação pode ocorrer devido a oscilação do calendário produtivo, sendo possível 

visualizar um aumento nos valores nas épocas festivas como São João e Natal. 

 Os diferentes níveis de cargas poluidoras resultantes do processo de 

beneficiamento envolvendo algodão são apresentadas na Tabela 3. Sabe-se que durante 

o pré-tratamento é retirado não só substâncias adicionadas durante a tecelagem, mas 

também impurezas inerentes do próprio algodão. 

Tabela 3. Características das descargas algodoeiras para tecido plano (%) 

Processo % do 

volume total 

DBO sobre o 

total 

Solidos 

totais 

Alcalinidade 

total 

Engomagem e 

desengomagem 
16% 53% 36% 6% 

Purga e mercerização 19% 37% 43% 60% 

Titura, lavagem, 

alvejamento e acabamento 
65% 10% 21% 34% 

Fonte: Wesley (1977) 

Para tecidos planos de algodão, por exemplo, cerca de 50% da carga 

contaminante expressa em DQO é produzida ao se eliminar gomas; 40% são impurezas 
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naturais, eliminadas pelos processos de purga e alvejamento e os restantes 10% provêm 

dos produtos químicos usados nas diferentes etapas e eliminados com as lavagens 

(Sanin, 1997). De modo geral, pode-se identificar os principais contaminantes como 

sendo os agentes de engomagem e os tensoativos, presentes em praticamente todas as 

etapas do processamento têxtil. Juntos perfazem mais de 75% do potencial poluidor da 

indústria têxtil 

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). Weber e Adams (1995) relatam que de 2 a 10% dos corantes aplicados em 

processos de tingimento são descarregados no efluente, dependendo da tonalidade e do 

corante utilizado.  

3.4. Legislação 

 A legislação governamental está se tornando cada vez mais rigorosa, especialmente 

nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, no que diz respeito à remoção de cor dos 

efluentes industriais. 

 Em âmbito nacional a resolução CONAMA 357/05 dispõe sobre condições e 

padrões de lançamento de efluentes em corpos de água receptores de efluentes. No 

artigo 24 do capitulo IV cita que “Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente 

poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido 

tratamento e desde que obedeçam as condições, padrões e exigências dispostos nesta 

Resolução e em outras normas aplicáveis.” 

No Brasil a legislação vigente não apresenta restrição de cor para padrões de 

lançamentos dos efluentes, existe um limite de cor nos corpos d’água receptores de 

despejos, sendo que para a maioria deles, esse limite é de 75 mg-Pt L
-1

 (Tunussi & 

Alem Sobrinho, 2002). 

 Na cidade de Caruaru, a CPRH juntamente com o Ministério Público Estadual, 

decidiu intervir no processo, iniciando uma campanha de regularização, visando o 

ajustamento das empresas, o qual teve como premissa à elaboração de um diagnóstico 

ambiental, visando caracterizar a situação das empresas e avaliar os impactos 

ambientais ocasionados por suas atividades. 

 Desde 2003, Termos de Ajustamento de Conduta (TAC´s) estão sendo lavrados 

junto aos proprietários das lavanderias existentes no município. O TAC determina a 

implantação de quatro projetos ambientais: tratamento de efluentes líquidos industriais, 
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controle de emissões atmosféricas, tratamento de esgotos domésticos e elaboração de 

um programa de gerenciamento de resíduos sólidos (AMPPE, 2008). 

 Em 2010, foi dado início ao Projeto “Consciência Limpa”, uma parceria ITEP – 

SEBRAE, tendo em vista a adoção de um “Selo Verde”, com o objetivo de incentivar as 

empresas a adotar uma postura sustentável, contribuindo para o fortalecimento do setor 

e do conceito de lavagem, minimizando o impacto ambiental causado pelos resíduos 

industriais gerados na atividade e outros impactos decorrentes. 

 Mesmo diante disso muitas indústrias da região ainda não implantaram uma 

gestão que considere uma produção mais sustentável, e outras implantaram sistemas de 

tratamento não eficientes ou operados de maneira errônea.  

3.5. Corantes 

 Uma das maiores problemáticas do efluente têxtil é proveniente dos altos teores 

de cor, que resultam da má fixação do corante à fibra devido a falhas durante o processo 

de tingimento, pesquisadores indicam que as perdas chegam a ordem de 10 a 15% por 

ano (Coughlin et al., 2003; Forgacs et al., 2004). 

 A origem dos corantes têxteis é incerta, mas há indicações de seu uso pelo 

homem desde os primórdios das civilizações - sua presença foi detectada em amostras 

de tecidos de tumbas egípcias e antigos hieróglifos datados de 2500 a.C. Até a metade 

do século XIX, só existiam pigmentos naturais, provenientes de vegetais, insetos, 

moluscos e minerais, cujas fórmulas de extração e aplicação eram guardadas 

secretamente (Ciência Hoje; Zanoni & Carneiro, 2001).  

 O uso de corantes sintéticos só teve início em 1856, quando Willian H. Perkin 

(1860-1929) descobriu o primeiro corante sintético (malva). Foi o primeiro passo para a 

produção de corantes orgânicos sintéticos em grande escala (Zanoni & Carneiro, 2001; 

ABIQUIM, 2005). 

 Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma expansão da comercialização de 

corantes e em 1924 a American Association of Textile Chemists and Colorists e a 

British Society of Dyers and Colorists Colour Index (C.I.), fundou um catálogo usado 

para classificação internacional dos corantes, que contém uma lista organizada de 

nomes e números para designar os diversos tipos. Encontram-se registrados mais de oito 

mil corantes orgânicos sintéticos associados à indústria têxtil (O’Neill et al., 1999; 

Zanoni & Carneiro, 2001; ABIQUIM, 2010).  
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Por causa do seu baixo custo de síntese, estabilidade e variedade de cores 

quando comparado aos corantes naturais, os corantes sintéticos têm sido extensamente 

usados na indústria têxtil, de papel, borracha, plásticos, cosméticos, farmacêutica e de 

alimentos (Chagas & Durrant, 2001; Gong et al., 2005).  

Os corantes naturais apresentam algumas desvantagens práticas. Para tingir 1 kg 

de algodão em tom médio, utiliza-se 20 g de produto sintético. Para se obter o mesmo 

tom utilizando-se corantes vegetais, utiliza-se 1 kg de folhas secas, que é equivalente a 5 

– 10 kg de folhas frescas (Horstman, 1995). 

A procura mundial de corantes e pigmentos orgânicos deverá aumentar 3,9 por 

cento por ano, aumentando os ganhos na atividade de fabricação para US $ 16,2 bilhões 

em 2013. Em termos de volume, a demanda vai crescer 3,5 por cento ao ano, passando a 

produzir 2,3 milhões de toneladas (World Dyes & Organic Pigments, 2010). 

No Brasil existe uma crescente expansão do setor de corantes têxteis (Tabela 4), 

mesmo com a dependência ainda grande de matérias-primas e tecnologias importadas. 

Tabela 4. Dados do setor têxtil referente aos anos de 2008 e 2009 

Especificações 2008 2009 

Faturamento estimado da 

cadeia 

 

US$ 46 bilhões 

 

US$ 47 bilhões 

 

Têxtil e de Confecção 

 

(Cresc. de 11% comparado a 

2007) 

 

(Cresc. de 4% comparado a 

2008) 

Exportação* 

 

US$ 1,7 bilhão 

(US$ 1,8 bilhão em 2007) 

 

US$ 1,2 bilhão 

 

Importação* US$ 3,8 bilhões 

(US$ 2,8 bilhões em 2007) 

 

US$ 3,4 bilhões 

 

Saldo da balança comercial* US$ 2,0 bilhões negativos 

(US$ 1,0 bilhão em 2007) 

 

US$ 2,0 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 
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O baixo crescimento observado no período de 2008 a 2009, pode ser traduzido pela 

crise mundial que ocorreu nesse período, mas a previsão da ABIT para 2010 é de um 

crescimento em torno de US$ 50 bilhões (ABIT,2010). 

3.6. Classificação dos corantes 

A estrutura do corante é dividida em duas partes distintas: um grupo cromóforo 

responsável pela cor, sendo mais relevantes os compostos azos (-N=N-), carbonila (-

C=O), metil (-CH=), nitro (NO2-), etc.; e grupos auxiliares (auxocromos), ou seja, 

grupos aromáticos que propiciam sua afinidade pela fibra têxtil natural ou sintética, em 

geral são grupos como o –NH2, -OH, e seus derivados, ou radicais como –COOH ou –

SO3(Figura 2) (Shreve & Brink, 1980; Correia et al., 1994; Durán et al., 2000; Kunz et 

al., 2002; Zanoni & Carneiro, 2003), além da propriedade de absorver luz na região 

visível (Figura 3)(Banat et al., 1996). 

 

Figura 3. Representação da estrutura química de um corante contendo a função azo como grupo 

cromóforo. 

Fonte: Inoue, 2008 

 

Quase metade dos corantes que são utilizados em processos de acabamento têxtil 

são reativos, ou seja, solúveis em água (Wiesmann et al., 2007). A estruturação 

molecular é caracterizada por três partes funcionais: Um grupo hidrofílico, um grupo 

que produz a cor e um grupo que reage com a fibra têxtil (Wiesmann et al., 2007). 

Os corantes e pigmentos podem ser classificados de acordo com as classes 

químicas a que pertencem e com as aplicações a que se destinam (Tabela 5). 
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De acordo com o C.I. (Colour Index) os corantes e pigmentos podem ser 

classificados em 26 tipos, segundo os critérios das classes químicas, e em 20 tipos, além 

de algumas subdivisões, do ponto de vista das aplicações. 

Tabela 5. Classificação de corantes por uso e natureza química 
Tipo de Fibra 

Classe de 

Corante 

Celulósicas Protéicas Artifi

ciais 

Poliamídicas Poliésteres Poliacrílicas 

Classe Química 

D
ir

e
to

 

E
n

x
o

fr
e
 

N
a

ft
o

l 

A
 t

in
a

 

R
ea

ti
v

o
 

Á
ci

d
o

 

M
o

rd
en

te
 

D
is

p
er

so
 

Á
ci

d
o

 

D
is

p
er

so
 

C
a

ti
ô

n
ic

o
 

D
is

p
er

so
 

C
a

ti
ô

n
ic

o
 

Á
ci

d
o

 

D
is

p
er

so
 

C
a

ti
ô

n
ic

o
 

Nitroso                 

Nitro                 

Azo                 

Azóico                 

Estilbeno                 

Carotenóide                 

Triarilmetano                 

Xanteno                 

Acridina                 

Quinolina                 

Metina                 

Tiazol                 

Azina                 

Oxizina                 

Tiazina                 

Sulfuroso                 

Antraquinona                 

Indigóide                 

Ftalocianina                 

Fonte: Colour Index (3rd Revision), The Society of Dyers and Colourists - American Association of Textil 

Chemist and Colourists, 1987 in:Peres e Abrahão, 1998. 

 

 Os corantes ácidos são corantes aniônicos, solúveis em água, com diferentes 

grupos cromóforos e grupos funcionais como nitro-, carboxil- e ácido sulfanílico. Os 

corantes básicos são do tipo catiônico com o grupo cromóforo tipicamente representado 

por grupos aminas. Os corantes diretos são sais altamente solúveis em água, enquanto 
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os corantes dispersos são moléculas não aniônicas, altamente insolúveis em água 

quando aplicadas às fibras hidrofóbicas (Hao et al., 2000). 

 Levando em consideração a fixação do corante, o grupo mais empregado 

pertence à família azo, representando uso entre 60 e 80% (Tunussi & Sobrinho, 2002; 

Kuns et al., 2002; Rismayani et al., 2004) dos mais de dez mil corantes aplicados nas 

indústrias de processamento têxtil (Sponza e Isik, 2004), seguido pelo grupo 

antraquinona (Konstantinou & Albanis, 2004).  

 Os corantes azo não ocorrem livremente na natureza, são sintetizados em escala 

industrial através de uma seqüência de reações em dois estágios, chamadas diazotização 

(Christie, 2001). Os grupos azo são ligados principalmente a anéis de benzeno e 

naftaleno e são descritos de acordo com o número de ligações azo (Zoolinger, 1987). A 

estrutura básica de um corante azo é apresentada na Figura 4: 

 

 

                                  Figura 4. Estrutura básica de um corante tipo azo 

A recalcitrância dos corantes azo pode ser atribuída à presença de grupos 

sulfurados e ligações azo, duas características consideradas geralmente xenobióticas. A 

ligação azo na molécula do corante, entretanto, é vulnerável a clivagem redutiva 

(Kudlich et al., 1996; Pinheiro et al., 2004). A possível existência de corantes baseados 

em antraquinonas no efluente têxtil real, também pode ter interferido, uma vez que são 

altamente resistentes à degradação, devido à suas estruturas aromáticas fundidas (Dong 

et al., 2003). 

 A fixação à fibra ocorre por interações variadas, sendo essas: forças de Van der 

Waals, ligações iônicas e covalentes, pontes de hidrogênio (Guaratini & Zanoni, 2000). 

Em condições alcalinas, pH entre 9 e 12, concentração de sal  entre 40 e 100 g/L, 

e em altas temperaturas (30 - 70 °C), corantes reativos formam grupos como sulfona (-

SO4 – CH=CH2) e clorotriazinil, que formam ligações com as fibras. No entanto, pode 

não ocorrer afinidade do produto com a fibra, resultando na não formação da ligação 

covalente. Isso pode acarretar um elevado descarte de cor no efluente (Hao et al., 2000). 

A eficiência de fixação varia de acordo com a classe de azo corante, que é cerca de 98% 

para os corantes básicos e 50% para os corantes reativos (O’Neill et al., 1999). 
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  Grandes quantidades de sais, tais como nitrato de sódio (NaNO3), sulfato de 

sódio (Na2SO4) e cloreto de sódio (NaCl) são usados no processo (Carliell et al., 1998), 

bem como hidróxido de sódio, que é amplamente aplicado para aumentar o pH para a 

faixa alcalina. Estima-se que durante o processo de mercerização o peso destes sais 

pode atingir 20% do peso de fibra (EPA, 1997). 

3.7. Medição de cor no efluente 

 O espectro eletromagnético pode ser dividido em três regiões diferentes: luz 

visível, ultravioleta e infravermelho (Figura 5). A radiação eletromagnética detectável 

pelo olho humano se encontra em um estreito intervalo do espectro luminoso, e 

compreende comprimentos de onda na faixa de 400nm (violeta) a 700nm (vermelho), 

sendo esse intervalo conhecido como luz visível (Atkins, 2004). 

 
Figura 5. Regiões do espectro eletromagnético e relação entre comprimento de onda e cor 
Fonte: Adaptado de Atkins (2004)  

 

A presença de cor na água pode ser resultado da presença de substâncias 

húmicas, íons metálicos, por exemplo, ferro e manganês, sendo esses considerados 

fenômenos naturais, e/ou por ação antropogênica como o lançamento de efluentes 

industriais e domésticos (Von Sperling, 2004). 

Os métodos mais comuns para medição de cor envolvem a comparação visual e 

a espectrofotometria. A comparação visual é mais apropriada para análise de qualidade 

da água (Dos Santos, 2005), enquanto o método espectrofotométrico é mais indicado 

para efluentes com alta concentração de cor (Hao, 2000). 
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3.8. Problemas tóxicos associados aos corantes 

 Apesar de muito se falar sobre a alta presença de cor em efluentes industriais em 

todo mundo, pouco se sabe sobre o impacto desses rejeitos no meio aquático. 

Entretanto, a poluição dos corpos aquáticos a partir destes compostos provoca alterações 

nos ciclos biológicos, podendo causar toxicidade aguda e crônica às comunidades ali 

presentes (BANAT et al., 1996).  

 Órgão internacional criado em 1974, o Ecological and Toxicological Association 

of the Dyestuff Manufacturing Industry (ETAD), vem trabalhando por meio de 

fiscalização, para tentar amenizar os danos causados ao meio ambiente (Zanoni & 

Carneiro, 2001). 

 Os riscos crônicos dos corantes estão relacionados com as etapas de 

biotransformação, ou seja, os compostos gerados pela quebra das estruturas do corante 

podem gerar compostos com propriedades cancerígenas e mutagênicas, como por 

exemplo, as aminas aromáticas (Kudlich et al., 1999; Zanoni & Carneiro, 2001). 

A forma de aplicação e o tempo de exposição são os principais riscos 

toxicológicos quando se diz respeito à saúde humana (Guaratini & Zanoni, 2000). O 

EEA (European Environmental Agency) e UNEP (United Nations Environment 

Programme) ressaltam que a maioria dos mais de mil produtos químicos manufaturados 

e usados, não disponibiliza dados de toxicidade e eco-toxicidade que indiquem seus 

riscos (Pinheiro et al., 2004). 

 A degradação dos compostos tipo azo segue um metabolismo redutivo e formam 

aminas aromáticas, geralmente incolores, como principal produto da clivagem das suas 

ligações (Banat et al., 1996; Chagas & Durrant, 2001; Ong et al., 2005). As aminas 

resultantes do processo podem, ou não, tornarem-se prejudiciais, uma vez que processo 

idêntico ocorre no interior de seres vivos (Chung & Cernigliab, 1992; Pinheiro et al., 

2004; Platzek et al., 1999; Mendez-Paz et al., 2005a). 

 No século XIX surgiram os primeiros estudos envolvendo as aminas aromáticas 

(Guaratini & Zanoni, 2000). Entretanto, ainda hoje pouco se conhece sobre algumas 

aminas hidrofílicas, resultantes da clivagem redutiva dos corantes (Pinheiro et al., 

2004). Segundo Chen (2002) a toxicidade dos corantes azo e produtos intermediários 

parece estar relacionada com a forma como os organismos os degradam.  

A biodegradação de compostos tóxicos inclui várias rotas de metabolismo, tais 

como mineralização, hidrólise e co-metabolismo. Acredita-se que somente 10% dos 
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microrganismos que degradam esses corantes, promovem a completa mineralização 

(Dong et al., 2003). 

3.9. Processos de descoloração 

O desenvolvimento de tecnologia adequada para tratamento de efluentes tem 

sido objetivo de grande interesse nos últimos anos devido ao aumento da 

conscientização e ao maior rigor das leis ambientais. 

Os corantes são altamente detectáveis a olho nu, sendo visíveis em alguns casos 

mesmo em concentrações tão baixas quanto 1 ppm (1 mg.L
-1

). Essa propriedade traz 

vantagens e desvantagens, pois uma pequena quantidade lançada em efluentes aquáticos 

pode causar uma acentuada mudança de coloração do mesmo (Banat, 1996). 

A água colorida pode afetar a vida de plantas e então um ecossistema inteiro 

pode ser destruído por contaminação da água por vários corantes (Wang et al., 2005). 

Há vários métodos para a remoção de poluentes do efluente, os quais podem ser 

divididos em três categorias: físicos, químicos e biológicos.  

Atualmente não existe um único tratamento considerado totalmente eficiente, 

devido principalmente a complexidade dos efluentes têxteis. O que se observa é a 

combinação de diferentes métodos de tratamento, que é geralmente utilizada para 

alcançar a qualidade desejada de maneira mais econômica (Crini, 2005).  

3.10.Métodos de remoção 

3.10.1.Métodos Físicos 

Processos de filtração com membrana (nanofiltração, osmose reversa, eletrodiálise, 

microfiltração e ultrafitração), troca iônica e técnicas de adsorção, são processos físicos 

usados para remoção de cor. A filtração com membrana tem como fatores limitantes o 

alto custo de instalação e manutenção. A troca iônica além de um alto custo operacional, 

não permite acomodar uma ampla variedade de cores. Técnicas de adsorção são as mais 

utilizadas (Huang & Shu, 1995; Ozdemir et al., 2004), sendo necessário o uso de um 

adsorvente com alta seletividade, alta capacidade e longa vida, disponível em grandes 

quantidades a um baixo custo (Immich, 2006). 

Devido ao alto custo da recuperação do adsorvente, alternativas estão sendo 

pesquisadas como talo de girrassol, casca de eucalipto, bagaço de cana-de-açúcar 

(Meyer et al., 1992), quitosana (Uzun, 2006), dentre outros 
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3.10.2.Métodos Químicos 

São métodos químicos usados para tratamento de efluentes industriais: 

coagulação ou floculação combinados com flotação e filtração, precipitação-floculação 

com Fe(II)/Ca(OH)2, eletroflotação, coagulação eletrocinética, métodos de oxidação 

convencionais por agentes oxidantes (ozônio), irradiação ou processos eletroquímicos.  

Essas técnicas são na sua maioria caras, produzem uma alta quantidade de lodo e 

pode gerar uma poluição secundária (Immich, 2006). Alguns métodos físico-químicos 

são apresentados na Tabela 6, que inclui as vantagens e desvantagens dos mesmos.  

Tabela 6. Exemplos de métodos físico-químicos utilizados para remoção de corantes de 

efluentes têxteis 

Métodos Vantagens Desvantagens 

Reagente Fenton 

 

Efetiva descoloração de 

corantes solúveis e insolúveis. 

 

Geração de lodo. 

Fotoquímico (reação de 

oxidação usando NaOCl) 

Não produção de lodo 

Aceleração da quebra da 

ligação azo. 

 

Formação de co-

produtos e aminas 

aromáticas. 

Destruição eletroquímica 

(reação de oxidação 

usando eletricidade) 

Compostos formados não são 

perigosos. 

 

 

Alto custo da 

eletricidade. 

Carbono ativado 

Boa remoção de uma grande 

variedade de corantes. 

 

Custo elevado. 

Filtração por membrana 

Remoção de diversos tipos de 

corante. 

 

Concentrada produção 

de lodo. 

Resina de troca iônica 

Não há perda da resina 

(adsorvente). 

 

Efetivo para alguns 

tipos corantes. 

Coagulação 

eletrocinética 

Viável economicamente. 

 

 

Alta produção de lodo. 

Oxidação avançada 

Processo rápido. 

 

 

Altos custos energéticos 

e formação de 

subprodutos. 

 

Adsorção 
Boa remoção de grande 

variedade de corantes. 

Requer regeneração do 

adsorvente. 

Fonte: Adaptado de Robinson et al. (2001) e Pearce et al. (2003) 

 



22 

 

 

3.10.3. Métodos Biológicos 

 O material orgânico presente nos efluentes têxteis pode, parcialmente, ser 

removido através de métodos biológicos, destacando-se dois tipos básicos de processo: 

aeróbio e anaeróbio.  

A maioria dos sistemas de tratamento biológico são aeróbios. No entanto, nos 

últimos anos é notado um interesse crescente pelo uso do tratamento anaeróbio, em 

virtude, principalmente, dos avanços no conhecimento sobre o processo de digestão 

anaeróbia (tempo de reação, rotas metabólicas, requerimentos nutricionais, etc.). 

É necessário salientar que nenhum dos processos (aeróbio ou anaeróbio) de 

forma isolada, é capaz de garantir remoção completa dos corantes e, principalmente, de 

microrganismos patogênicos quando presentes nos efluentes têxteis. Isto pode ocorrer 

quando se encaminham os efluentes domésticos e industriais para as estações de 

tratamento (van Haandel e Lettinga, 1994). 

3.11. Biodegradação do corante sob condições aeróbias 

O tratamento biológico de corantes azóicos tem sido amplamente estudado. A 

maioria dos corantes azo não são degradados sob condições aeróbias, já que nessas 

condições o oxigênio se apresenta como aceptor preferencial de elétrons se comparado 

ao corante, sendo que, algumas bactérias aeróbias mostram-se aptas a descolorir 

efluentes têxteis por mecanismos redutores não específicos (Stolz, 2001; Sponza e Isik, 

2004). Adicionalmente, a toxicidade e a recalcitrância dos corantes pode inibir a ação 

dos microrganismos (Sena e Demirerb, 2003). 

A Figura 6 mostra o fluxo de preferência de elétrons na presença de diferentes 

aceptores de elétrons. As maiores taxas de remoção de cor sob condições anaeróbias se 

devem ao fato de o corante azo ser um aceptor preferencial dos elétrons gerados nos 

processos oxidativos. No meio aerado, corante e oxigênio competem pelos mesmos 

elétrons, sendo este último favorecido pelo seu maior valor no potencial de redução. 

A presença de nitrato no meio também pode interferir, pois o mesmo é um 

aceptor preferencial de elétrons quando comparado ao corante. 
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Figura 6. Fluxo de preferência de elétrons em função dos diferentes pares de elétrons (Dos Santos et al , 

2005). MR e MRreduz são as formas oxidadas e reduzidas do mediador redox, respectivamente.  

 

3.12. Digestão anaeróbia 

Nos últimos 30 anos a digestão anaeróbia vem se tornando um processo cada vez 

mais atraente para o tratamento de efluentes. 

O processo anaeróbio envolve uma gama de bactérias que, em condições 

favoráveis, realizam uma série de reações que convertem substâncias complexas a 

metano. Trata-se de um processo lento e a geração de metano é geralmente o passo 

limitante na maioria dos casos. (Metcalf e Eddy, 1986; Speece, 1996)    

Uma completa biodegradação de substâncias recalcitrantes ao final do processo 

pode não ocorrer, além disso, é importante que se verifique se o composto orgânico 

formado não é inócuo, tão prejudicial quanto ou mais prejudicial que o composto inicial 

(Metcalf e Eddy, 2003). 

A Tabela 7 apresenta as vantagens e desvantagens no uso do tratamento 

anaeróbio para digestão de esgotos domésticos. O processo oferece inúmeras vantagens, 

como baixa produção de lodo, baixo consumo de energia e possível recuperação de 

energia (Ghosh e Pohland, 1974; van Staikenburg, 1997), estas vantagens tornam o 

processo atrativo do ponto de vista de aplicação biotecnológica, para redução de 

poluentes em resíduos orgânicos (Bouallagui et al., 2003). 
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Tabela 7. Vantagens e desvantagens do tratamento anaeróbio 

Vantagens Desvantagens 

Baixa produção de sólidos 

As bactérias anaeróbias são susceptíveis à 

inibição por um grande número de 

compostos 

Baixo consumo de energia 

 

A partida do processo pode ser lenta na 

ausência de lodo de adaptado 

Baixa demanda de área 
Alguma forma de pós-tratamento é 

necessária 

Baixos custos de implantação 

A bioquímica e a microbiologia da digestão 

anaeróbia são complexas, precisam ser 

mais estudadas 

Produção de metano, um gás combustível 

de alto valor calorífico 
Possibilidade de geração de maus odores 

Possibilidade de preservação de 

biomassa, sem alimentação do reator, por 

vários meses 

Possibilidade de geração de efluente com 

aspecto desagradável 

Tolerância a elevadas cargas orgânicas 
Remoção de nitrogênio, fósforo e 

patogênicos insatisfatória 

Aplicabilidade em pequena e grande 

escala  

Baixo consumo de nutrientes 
Fonte: Adaptado de Chernicharo, 1997 

Uma diversidade de grupos de microrganismos está envolvida de forma 

interdependente no processo de digestão anaeróbia, diferindo entre eles em termos de 

fisiologia, necessidades nutricionais, cinética de crescimento e sensibilidade as 

condições ambientais (Pohland e Ghosh, 1971; Weiland,1993; Montero et al., 2008). 

Cada grupo realiza uma etapa específica na transformação de compostos 

orgânicos complexos em produtos simples, representando assim um sistema ecológico 

delicadamente balanceado. 

Simplificadamente o processo pode ser considerado em de duas fases, sendo 

estas subdivididas em quatro fases principais, como a hidrólise, acidogênese, 

acetogênese e metanogênese, que se desenrolam em uma cadeia de sucessivas reações 

bioquímicas (van Haandel e Lettinga, 1994).  

A digestão anaeróbia requer uma interação comensal, uma vez que as arqueias 

metanogênicas dependem do que é produzido pelas bactérias acidogênicas. Os 

microrganismos metanogênicos apresentam baixa taxa de crescimento quando 
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comparados aos produtores de ácidos, o que representa um fator limitante para o 

processo de digestão como um todo. 

Apesar disso, a etapa de produção de metano não é necessariamente a etapa 

limitante no processo, pois no caso de compostos complexos, a hidrólise pode assumir 

este papel. O importante é que haja um equilíbrio entre produção e consumo de ácidos. 

Em função de sua afinidade por substrato e magnitude de produção de metano, 

as metanogênicas são divididas em dois grupos principais, um que forma metano a 

partir de ácido acético ou metanol, e o segundo que produz metano a partir de 

hidrogênio e dióxido de carbono, como a seguir:  

 

(a) metanogênese acetotrófica: CH3COOH     CH4 + CO2  

(b) metanogênese hidrogenotrófica: 4H2 + CO2       CH4 + 2H2O  

 As bactérias que produzem metano a partir de hidrogênio e dióxido de carbono 

crescem mais rapidamente que aquelas que usam ácido acético, de modo que as 

metanogênicas acetotróficas geralmente limitam a taxa de transformação de material 

orgânico complexo presente no esgoto para biogás (Cervantes et. al., 2006). 

Segundo McCARTY (1984), 70% do metano formado é proveniente do acetato. 

O metano é insolúvel em água e desprendido para a fase gasosa, enquanto que o CO
2 

por apresentar uma relativa solubilidade em água, será apenas liberado parcialmente 

para a fase gasosa.  

A hidrólise pode ser a etapa que controla a velocidade de degradação, 

dependendo da temperatura e dos compostos orgânicos presentes nas águas residuárias 

(Gujer e Zehnder, 1983; van Haandel e Lettinga, 1994).  

Como as bactérias não são capazes de assimilar a matéria orgânica particulada, a 

hidrólise se torna um processo limitante, onde materiais particulados complexos 

(polímeros) passam a materiais dissolvidos mais simples (moléculas menores) os quais 

podem atravessar as paredes celulares das bactérias fermentativas. 

 Dependendo do tipo de efluente, outra fase também pode ser observada. Se o 

meio em digestão contiver sulfato, ocorrem interações competitivas entre bactérias 

redutoras de sulfato (BRS), bactérias acidogênicas produtoras de ácido propiônico 

(BAP), bactérias sintróficas acetogênicas (BSA) e arquéias metanogênicas (AM) (Isa et 

al. 1986b). Fase conhecida como sulfetogênese. 
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 Nesse processo o sulfato e outros compostos a base de enxofre são reduzidos 

pelas BRS a sulfeto, e podem sofrer oxidação em meio aeróbio ou anaeróbio, passando 

de sulfeto a enxofre elementar e posteriormente a sulfato (Madigan et al., 2006). Essa 

redução é realizada pelas bactérias redutoras de sulfato (BRS). 

 As BRS estão inclusas no grupo das proteobactérias e são capazes de utilizar 

uma ampla gama de substratos (ácidos graxos voláteis, diversos ácidos aromáticos, 

hidrogênio, metanol, etanol, glicerol, açúcares, aminoácidos, entre outros) (Madigan et 

al., 2006).  

Atualmente, as BRS podem ser divididas em dois grupos principais: aqueles que 

degradam os compostos orgânicos incompletamente a acetato e aquelas que degradam 

os compostos orgânicos a dióxido de carbono completamente (Muyzer e Stams, 2008). 

As BRS que degradam compostos orgânicos completamente a dióxido de carbono 

utilizam geralmente o acetato como substrato, podendo seguir duas vias diferentes. 

As BRS em presença de sulfato podem promover alterações nas rotas 

metabólicas, competindo com as bactérias fermentativas acetogênicas e metanogênicas 

pelo substrato disponível, além de serem favorecidas pela sua cinética mais rápida de 

crescimento. Adicionalmente o sulfeto pode ser tóxico para as arqueias metanogênicas 

(Versiani, 2005). 

As BRS são onipresentes em ambientes anóxicos, onde têm um papel importante 

em ambos os ciclos, do carbono e do enxofre.  Esses organismos podem ser benéficos 

através da remoção de metais pesados e sulfato de fluxos de resíduos. A maioria das 

cepas de BRS crescem melhor em temperaturas entre 25 °C e 35 °C (Madigan et al., 

2006). 

BRS foram detectadas ou isoladas de sedimentos marinhos; fontes hidrotermais 

e lamas de vulcões; estão em abundância em ambientes hipersalinos, mesmo em 

concentrações de saturação de oxigênio; valores extremos de pH; sedimentos de água 

doce; na rizosfera de plantas (Muyzer e Stams,  2008). 

A maioria é de vida livre, mas algumas estão presentes em consórcios com 

outros microrganismos, como com arquéias metanogênicas. As BRS mais presentes no 

meio são as que pertencem aos gêneros Desulfovibrio e Desulfomicrobium. 

São microrganismos anaeróbios que usam sulfato como aceptor final de elétrons 

para a degradação de compostos orgânicos, resultando na produção de sulfeto, podendo 

usar muitos outros aceptores de elétrons para o crescimento e pode fermentar substratos 

na ausência de aceptores de elétrons inorgânicos. Posteriormente, o sulfeto pode ser 
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oxidado em condições aeróbias por bactérias quimiolitotróficas de enxofre ou sob 

condições anóxicas por bactérias fototróficas.  

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. 

SO4
2- + 4 H2       S2- + 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. 

Redução de sulfato em processos anaeróbios tem sido considerada indesejável 

nos reatores metanogênicos, por muitas razões, tais como a concorrência de bactérias 

redutoras de sulfato (BRS) com arquéias metanogênicas (AM) para o mesmo substrato e 

a produção de sulfetos nas fases líquida e gasosa. No entanto, a possibilidade de 

promover a remoção de matéria orgânica de efluentes ricos em sulfato via redução de 

sulfato foi considerado relevante e desejável, especialmente do ponto de vista 

econômico. Além disso, a metanogênese e redução de sulfato podem interagir no 

mesmo reator sob determinadas condições, embora a biodegradação ocorre por vias 

complexas (Lens et al., 2002).  

A degradação da matéria orgânica em ambientes para redução de sulfato é 

diferente da degradação em ambientes metanogênicos. Diferentemente das redutoras de 

sulfato, as metanogênicas utilizam um número limitado de substratos, hidrogênio, 

dióxido de carbono e acetato, para o crescimento. Na presença de sulfato, as bactérias 

redutoras de sulfato consumem os produtos de fermentação. Na ausência de sulfato, 

hidrogênio e acetato são consumidos pela metanogênicas (Figura 7). 
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Sulfetogênese 

 

 

 

 

Figura 7. Digestão anaeróbia na presença de sulfato (a) e na ausência de sulfato(b) 
Fonte: Adaptado de Muyzer e Stams, 2006. 

 

Na presença de uma quantidade excessiva de sulfato (insuficiente de matéria 

orgânica para a redução do sulfato completo), o H2 disponível é preferencialmente 

utilizado por SRB, de acordo com a cinética de crescimento dos microrganismos 

envolvidos (Robinson e Tiedjei, 1984). Na presença de acetato, o predomínio de 

sulfetogênese ou metanogênese parece depender principalmente de fatores ambientais 

(pH, temperatura), as condições operacionais (tempo de retenção hidráulica, DQO, o 

regime hidráulico), e as características do reator (suspensos ou fixados de crescimento) 

(Omil et al., 1998).  

Diversos fatores afetam a concorrência entre BRS e AM, como cinética de 

crescimento, as propriedades de imobilização de microrganismos, substrato de difusão 

no biofilme, e condições ambientais (concentração de sulfeto, temperatura e pH, entre 

outros) (Foresti, 2007). 

Segundo Lens et al. (2002) a metanogênese e redução de sulfato podem interagir 

no mesmo reator sob determinadas condições, embora a biodegradação ocorra por vias 

complexas (Figura 8). 
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Figura 8. Configuração dos processos de integração configurações metanogênese com a redução do sulfato e remoção de sulfeto. 

 Fonte: Adaptado de Lens et al. (2002) 

3.13. Ciclo do enxofre 

Sabe-se que a redução e oxidação do sulfato podem ocorrer por vias aeróbias e 

por vias anaeróbias (Figura 9).  

A oxidação por via anaeróbia é realizada pelas bactérias Chlorobium e 

Chromatium. Chlorobium (bactéria verde sulfurosa) é um grupo filogeneticamente 

distinto, composto por bactérias fototróficas anoxigênicas imóveis, apenas anaeróbias 

obrigatórias e fototróficas, se apresentam na forma de bacilos curtos ou longos. Utilizam 

H2S como doador de elétrons, oxidando-o inicialmente a S
0
 e posteriormente a SO4

2-
. 

Requerem pouca luz para realizar as atividades fotossintéticas e utilizam o ciclo inverso 

do ácido cítrico (Madigan et. al., 2006).  

Chromatium (bactéria púrpura fototrófica sulfurosa) realizam fotossíntese 

anoxigênica (não há envolvimento de O2). Essas bactérias utilizam o sulfeto de 

hidrogênio (H2S) como doador de elétrons, na redução de CO2, na fotossíntese. O 

sulfeto de hidrogênio é oxidado a enxofre elementar (S
0
), sendo esse armazenamento 
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em glóbulos no interior das células; posteriormente, o enxofre desaparece à medida que 

é oxidado a sulfato (Madigan et. al., 2006). 

 

 

 

 

3.14. Inibidores da digestão anaeróbia 

 Uma grande variedade de substâncias tem sido relatada como inibidoras para os 

processos de digestão anaeróbia. 

 Amônia, sulfeto, íons de metal leve, metais pesados e compostos orgânicos são 

os inibidores mais comumente presentes. Devido a diferentes inóculos anaeróbios, 

composição dos resíduos, e os métodos e condições experimentais, os resultados da 

literatura sobre a inibição causada por substâncias tóxicas específicas variam 

amplamente. 

 Um composto é considerado inibitório quando provoca uma mudança hostil na 

população microbiana ou inibição do crescimento bacteriano. Geralmente a diminuição 

da produção de metano é um indício de processo de inibição (Kroeker et al., 1979). 

 

 

O CICLO DO ENXOFRE NA NATUREZA 
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Figura 9. Ciclo do enxofre na natureza. Setas com duas cores indicam processos que podem ocorrer em meio 

anaeróbio e aeróbio. As setas em cor única indicam processos que só ocorrem meio anaeróbio. 

Fonte: Adaptado Lansing et. al., 1999. 
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3.15. Biodegradação do corante sob condições anaeróbias 

 Um consórcio de bactérias e uma série de reações compõem o processo de 

degradação por meio anaeróbio (Speece, 2008). Sob condições anaeróbias a 

descoloração de corantes azo, ocorre mais rapidamente quando comparada à condições 

aeróbias, porque o corante é o aceptor preferencial dos elétrons presente nos processos 

oxidativos (Dos Santos; Cervantes; Van Lier, 2007; van der Zee; Villaverde, 2005).  

A quebra da ligação azo envolve a transferência de quatro elétrons (equivalentes 

reduzidos), através de dois estágios até a ligação azo; requer potencial redox baixo 

(inferior a -50mV) e um co-substrato (Beydilli et al., 1998; Bromley-Challenor et al., 

2000; Dos Santos, 2007). As equações X e Y apresentam os dois estágios de quebra das 

ligações tipo azo (Dos Santos et al., 2007), que levam à formação de aminas aromáticas. 

 

 

 

 

 

 

As aminas aromáticas são compostos orgânicos, normalmente sem coloração e 

geralmente identificados pela presença de um ou mais anéis aromáticos. Variam desde 

as mais simples anilinas para moléculas altamente complexas, com estruturas 

conjugadas aromáticas ou heterocíclicas e múltiplos substituintes (Pinheiro et al., 2004). 

As aminas aromáticas produzidas após tratamento anaeróbio, em geral, não são 

degradadas por consórcios anaeróbios, mas a maioria das aminas aromáticas são 

prontamente biodegradadas em condições aeróbias (Baird et al. 1977, Brown e 

Laboureur 1983), o que significa que a biodegradação completa dos corantes azóicos 

não pode ser realizada apenas em condições anaeróbias (Field et al, 2000; Stolz, 2001; 

Dos Santos, 2005; Dos Santos et al., 2007).  

A bioconversão destes compostos aromáticos em condições aeróbias é 

relativamente rápida. A redução dos corantes azo é geralmente considerada como o 

passo limitante da velocidade da reação global (Santos, 2004). 

Desta forma, segundo van der Zee et al. (2003) a mineralização dos corantes do 

tipo azo (-N=N-) ocorre em duas etapas (Figura 10). Inicialmente, sob condições 

anaeróbias, com a degradação redutiva do corante azo na presença de um co-substrato. 

Equação X -  Hidrazo intermediário 

 

(R1–N=N–R2) + 2e
 -
 + 2H

+
                    R1–HN–NH–R2 

 

Equação Y - clivagem redutora da ligação azo 

 

(R1–HN–NH–R2) + 2e
-
 + 2H

+
      

 

 

 
R1–NH2 + R2–NH2 

Aminas 

Aromáticas 
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Em seguida, sob condições aeróbias, as aminas aromáticas são mineralizadas, por 

oxidação, resultando em compostos nitrogenados, água e gás carbônico (Walker 1970; 

Weber e Wolfe 1987; Carliell et al. 1995; Field et al. 1995; Razo-Flores et al. 1997; 

Stolz, 2001; Mardigan et al., 2003; Dos Santos, 2004). 

Com o intuito de desenvolver um tratamento realmente eficiente, muito se tem 

abordado sobre um tratamento anaeróbio seguido de um tratamento aeróbio, sequência 

na qual as aminas aromáticas geradas no tratamento anaeróbio, podem ser utilizadas 

como fonte de nitrogênio no tratamento aeróbio (Field et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. 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. 
Fonte: Adaptado de Ferraz, 2010 

Outros mecanismos podem estar envolvidos na degradação redutiva do corante 

azo, tais como os intermediados por mediadores redox, enzimas, produtos redutores 

como sulfeto, ou combinação deste (Figura 11). O mecanismo exato das reações ainda 

não se encontra completamente estabelecido (Pandey et al., 2006). 
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Figura 11. Representação esquemática dos diferentes mecanismos de redução anaeróbia. Legenda: ED: 

doadores de elétrons; RM: Mediadores Redox; b: bactérias (enzimas) 
Fonte: Pandey et al., 2006 

3.16. Descoloração redutiva do corante azo na presença de mediadores 

redox 

A redução na emissão de cor por corantes em reatores anaeróbios, apesar de 

possível, ainda constitui um processo lento para muitos corantes recalcitrantes, 

necessitando assim de elevado tempo de detenção hidráulica (TDH) para que se 

obtenham boas taxas de descoloração (Dos Santos; Cervantes, van Lier, 2007).  

Mediadores redox são bastante eficazes na redução de compostos azo, 

provavelmente devido à natureza de seu grupo cromóforo -N=N-, que é eletronicamente 

instável e tem capacidade de receber elétrons na forma reduzida do mediador( Jiang & 

Bishop, 1994).  

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). 

Dos Santos (2004) verificou que a descoloração redutiva pode ser melhorada por 

meio de mediadores redox. Entretanto, se o ambiente for aeróbio, este mecanismo de 

redução pode ser inibido pelo oxigênio, devido à oxidação preferencial do mediador 

redox pelo oxigênio no lugar do azo corante (Pearce et al., 2003). 

Os mediadores redox são substâncias com potencial catalítico, que estão sendo 

investigadas em concentrações baixíssimas, na ordem de µM e geralmente são 

representados por compostos como AQS (antraquinona-2-sulfonato), AQDS 

(antraquinona-2,6–dissulfonato), riboflavina, FAD (flavina adenina dinucleotídeo) e 

NAD(P)H (Lovley et al., 1996; Cervantes et al, 2001; Rau; Stolz, 2002; Field e Brady, 

2003; Dos Santos et al, 2004; Dos Santos, 2005). 

Segundo Cervantes (2002) e Dos Santos (2005), os mediadores redox são 

compostos de baixo peso molecular, que aceleram a transferência de elétrons de um 
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doador de elétrons para um aceptor de elétrons, que pode aumentar as taxas de reação de 

um a várias ordens de magnitude.  

O baixo peso molecular do mediador redox pode fazer com que ele haja como 

transportador de elétrons entre o corante azo e as azoredutases dependentes de NADH, 

situadas na membrana exterior (Pearce et al., 2003). 

Em teoria, mediadores redox efetivos para promover a redução biológica dos 

corantes azo, devem ter potenciais redox com valores situados entre os das semi-reações 

do corante azo e do doador primário de elétrons (van der Zee et al., 2003); mas existem 

poucas informações sobre o potencial redox padrão (E0
’
)  dos corantes azo. Valores de 

potencial redox de diferentes compostos azo foram encontrados, estando estes na faixa 

entre – 430 mV e – 180 mV (Dubin & Wright, 1975).    

RAU et al. (2002) reporta que o cofator NAD(P)H, o qual possui o valor mais 

negativo de E0’ (-320 mV), parece limitar a aplicação dos mediadores redox. A razão 

para isso é que mediadores com valores de E0’ mais negativos não serão reduzidos pelas 

células, e mediadores com valores mais positivos que – 50 mV não reduzirão a ligação 

azo a altas taxas. A figura X mostra os valores de E0’ para mediadores redox quinônicos 

e não-quinônicos. 

 

 

Figura 12. Valores de E0
’
 para mediadores redox quinônicos e não quinônicos (Dos Santos, 2005). 

 O valor do potencial redox padrão (E0
’
) é uma boa indicação da capacidade de 

um composto em funcionar como mediador redox. Entretanto, outros fatores são 

também importantes, uma vez que se têm registrado diferentes taxas de remoção de cor 

na presença de mediadores redox com valores de E0’ próximos, assim como taxas de 
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remoção de cor próximas na presença de mediadores redox com diferentes valores de 

E0’(Dos Santos, 2005). 

De acordo com Walker & Gingell (1971) as taxas de descoloração estão 

relacionadas com a densidade de elétrons na região da ligação azo e sugerem que as 

taxas de remoção de cor aumentam com diminuição da densidade de elétrons na região 

da ligação azo. Assim, o uso de mediadores redox não somente aumentaria a taxa de 

transferência de elétrons para o aceptor final de elétrons (corante azo), como também 

minimizaria os efeitos estéricos da molécula do corante (Moir et al., 2001). 

Segundo Chung et al.(1978); Kudlich et al. (1997); Rau et al.(2002); Van der 

Zee, Cervantes (2009), estudos com vários mediadores redox em condições similares 

não mostraram qualquer relação entre E0’de um mediador e a taxa de redução de 

corantes azo, e os mediadores com E0’ idênticos (FAD, FMN e AQS) muitas vezes 

apresentavam diferentes impactos. 

Esses estudos indicam que a redução do corante azo mediada, pelo menos em 

sistemas biológicos, é independente do E0’ do mediador, e que esta independência é, 

principalmente, devido à redução do mediador e não a do corante. Portanto, é provável 

que o mecanismo de redução do mediador seja responsável pelos diferentes impactos de 

diferentes mediadores (Van der Zee; Cervantes, 2009). 

Dentre os mediadores redox, os mais reportados pela literatura são os compostos 

a base de flavina como a FAD (flavina adenina dinucleotídeo), FMN (flavina adenina 

mononucleotídeo) e riboflavina e a base de quinona como o AQS (antraquinona-2-

sulfonato), AQDS (antraquinona-2,6–dissulfonato) e Lawsone (2-hidroxi-1,4-

naftoquinona) (Semdé et al., 1998; Cervantes et al., 2000; Rau et al., 2002a; Field e 

Brady, 2003; Dos Santos et al., 2004a, 2005b; Encinas-Yocupicio et al., 2006). 

Alguns mediadores redox quinônicos são apresentados na Figura 13.  
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Figura 13. Estrutura química de diferentes quinonas diferentes usadas como potenciais mediadores redox. 

ALQ alizarina; AQC-antraquinona 2-carboxilato; AQS antraquinona-2-sulfonato; AQ-1,5- DS 

antraquinona-1,5-dissulfonato; AQ-2,6-DS antraquinona-2,6-dissulfonato; LpQ lapachol; LQ lawsone; 

PQ plumbagina; MQ menadiona; JQ juglone; 1,4-NQ 1,4-naftoquinona; 1,2-NQ 1,2-naftoquinona, 4-A-

1,2-NQ 4-amino-1,2-naftoquinona; 1,2-NQ-4-S 1,2 naftoquinona-4-sulfonato; BQ 1,4-benzoquinona. 

(Rau; Knackmuss; Stolz, 2002). 

Os mediadores redox tem se mostrado eficaz não só para a descoloração redutiva, 

mas também para a transformação redutora de muitos contaminantes, como ferro 

(Lovley et al., 1998), nitroaromáticos (Dunnivant et al., 1992), compostos poli – 

halogenados (O'Loughlin et al., 1999) e radionuclídeos (Fredrickson et al., 2000)  

 Haug et al. (1991) observaram que uma linhagem de Sphingomonas sp. BN6 era 

capaz de metabolizar pequenas quantidades de glicose sob condições anaeróbias, 

formando metabólitos com habilidade redox. 

Keck et al., (2002) observaram que durante a degradação aeróbia de naftaleno-2-

sulfonato (2NS) por Sphingomonas xenophaga variedade BN6, mediadores redox a base 

de quinonas foram produzidos, e mediaram a redução do corante azo em condições 

anaeróbias.  

A remoção de cor na presença desses mediadores redox se dá em duas fases: a 

primeira fase consiste na redução enzimática do mediador redox através dos elétrons 

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 (Figura 14) (Keck et al., 1997; Stolz, 2001). 
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Figura 14. Representação esquemática da degradação redutiva na presença de mediador redox. Legenda: 

B: bactéria (enzima); Q: químico. 

Fonte: Adaptado Pandey et al., 2006; Dos Santos et al. (2007) 

Durante certo tempo a aplicação conjunta de mediadores redox e lodo granular 

anaeróbio, nos processos de redução de corantes azo, foi somente estudada sob 

condições mesofílicas (Van Der Zee et al., 2001; Cervantes et al., 2001).  

Entretanto Dos Santos et al. (2003) constataram que efeito nas taxas de 

descoloração devido à mudança de operação do reator de condições mesofílicas para 

condições termofílicas era muitas vezes maior do que o próprio efeito dos mediadores 

redox. Isso somado ao fato das águas residuárias têxteis serem normalmente descartadas 

sob altas temperaturas traz boa perspectiva à aplicação do tratamento termofílico como 

unidade de pré-tratamento. 

3.17. Doadores de elétrons 

Sob condições anaeróbias os corantes do tipo azo atuam como aceptores de 

elétrons. Portanto, para que haja a quebra da ligação azo é necessário que doadores de 

elétrons estejam presentes. Desta forma, as taxas de redução do corante azo podem ser 

altamente influenciadas pelo tipo de doador de elétrons utilizado (Nigam et al., 1996; 

Razo-Flores et al., 1997; Van der Zee et al., 2001; Pearce et al., 2003), pois o 

comportamento termodinâmico é dependente do doador de elétrons utilizado.  

Mesmo sendo observada a interdependência dos microrganismos responsáveis 

pela degradação anaeróbia de matéria orgânica. Dos Santos et al. (2004) observaram 

que o corante antraquinônico Reactive Blue 19 era principalmente tóxico nas 

acetoclásticas metanogênicas, enquanto que as bactérias acidogênicas e acetogênicas 

não eram afetadas pela toxidade do corante. Portanto, no estudo da possibilidade de 

remoção de cor e DQO no mesmo reator, a redução do corante e a completa conversão 

do doador de elétrons em metano, devem ser cuidadosamente pensadas. 

Doador de e- 

Doador de e- ox Mediador redox red 

Mediador redox ox Corante azo 
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Acetato e outros ácidos graxos voláteis são normalmente pobres doadores de 

elétrons, enquanto o glicose, sacarose, etanol, H2/CO2 e formiato são doadores de 

elétrons mais eficazes para a redução do corante (Tan et al., 1999; Dos Santos et al., 

2003, 2005b; Verma & Madamwar 2005; Pearce et al., 2006), por serem substratos 

facilmente degradáveis (Pandey, 2007). No entanto, em alguns casos, alguns podem ser 

mais indicados, devido à própria natureza do substrato ou o microrganismo envolvido 

(Van der Zee & Villaverde, 2005).   

Sacarose e etanol foram os doadores de elétrons escolhidos para os ensaios, uma 

vez que foi considerada a relação de custo/benefício e a disponibilidade na região, além 

de serem considerados efetivos doadores de elétrons. 

A razão pela qual o acetato, metanol e AGV são doadores de elétrons pouco 

eficientes ainda não está clara. No entanto, uma possível explicação é que as 

metanogênicas acetoclásticas não participam efetivamente na redução do corante, e a 

principal contribuição é atribuída a bactérias fermentativas e as metanogênicas 

hidrogenotróficas (Dos Santos et al., 2006b). 

A ausência ou baixa disponibilidade de doador de elétrons pode ser um fator 

limitante no processo de remoção de cor. O consumo de 1 mol de O2 representa a reação 

com 4 mols de elétrons para a descoloração redutiva do corante, se 1 mol de O2 

representa 32g de DQO então 1 mol de elétrons corresponde a 8g de DQO. 

Em alguns casos, na ausência de um doador de elétron como a glicose, os 

substratos endógenos da biomassa fornecem equivalentes redutores necessários à 

redução do corante (Van der Zee et al., 2001). 

3.18. Considerações finais 

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

trabalho.  

Inicialmente, a opção pelo tratamento biológico ocorreu devido à sua maior 

viabilidade econômica e a possível aplicabilidade na região, visto que o processo físico-

químico não vem atendendo aos padrões de lançamento.  

O uso de dois tipos diferentes de doadores de elétrons e dois diferentes tipos de 

mediadores redox se justifica pelo intuito de obter uma combinação que oferecesse um 

melhor resultado final e atendesse a realidade econômica na região. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido nos Laboratórios de Engenharia Ambiental 

(LEA) e Química (LQ) do Campus do Agreste da UFPE, na cidade de Caruaru – PE. O 

teste de AME foi realizado em triplicata, no Laboratório de Saneamento Ambiental na 

UFPE campus de Recife da UFPE (LSA-UFPE). A confirmação da estrutura química do 

corante e do seu peso molecular foi realizada na Central Analítica (DQF –UFPE).  

O experimento foi dividido em duas fases, sendo a primeira constituída pela 

determinação da AME do lodo de inóculo e a segunda pela montagem e realização dos 

ensaios para avaliação da biodegradabilidade dos corantes na presença de diferentes 

doadores de elétrons e mediadores redox específicos. A Figura 15 ilustra o fluxograma 

do experimento na presente pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15. Fluxograma do experimento. 

4.1. Lodo de inóculo 

O lodo utilizado nos ensaios, não passou por adaptação, ocorreu apenas a 

correção do pH, e foi oriundo de reator tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 

que trata os esgotos domésticos da Estação de Tratamento de Esgotos da Mangueira em 
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Recife-PE. A estação atende uma população de 15 mil habitantes distribuídos nos 

bairros da Mangueira, San Martin e Mustardinha e é monitorada pela UFPE em parceria 

com a Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). 

A Atividade Metanogênica Específica Máxima (AME) do lodo de inóculo foi 

determinada utilizando a metodologia de Field et al. (1988) e Florêncio (1994) , que 

consiste na avaliação da capacidade da biomassa (lodo proveniente de biodigestores 

anaeróbios) em converter substratos orgânicos (C2:C3:C4) em CH4 e CO2. 

4.2. Lavanderia em estudo 

 É classificada com uma empresa de médio porte para a região do agreste 

pernambucano, 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 lavanderia de estudo realiza a atividade de beneficiamento de jeans em 

processo que ocorre em 5 etapas, conforme diagrama apresentado na Figura 2. 

O efluente gerado em todas as etapas é reunido e passa por tratamento físico de 

gradeamento para retenção de fios, sendo posteriormente lançado no tanque de 

equalização, cujo volume útil é de 14 mil litros, seguido de tratamento físico-químico 

(coagulação, floculação, sedimentação e filtração).  

Após tratamento o efluente é lançado na rede pública de coleta de esgotos. O 

lodo, resultado do tratamento físico-químico, é armazenado na lavanderia, pois não há 

local adequado na região para disposição. 

4.3. Efluente 

Efluente têxtil real e sintético foram utilizados para a realização dos ensaios. O 

efluente têxtil real foi coletado do tanque de equalização da lavanderia de estudo, na 

cidade de Caruaru – PE. 

Para o efluente sintético foi utilizado o corante Preto Araqcel NF 1600 (C.I. 

Direct Black 22), doado pela Exatacor Araquímica Ind. e Com. de Corantes. A escolha 

se deu pelo fato do corante na cor preto ser o mais aplicado na lavanderia em estudo. 

Sendo utilizado sempre após processo de hidrolização em concentração de 0,06mM. Na 

Figura 16 pode ser observada a estrutura molecular do corante utilizado.   
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Figura 16. Estrutura molecular do corante azo C.I. Direct Black 22 

4.4. Caracterização do efluente da lavanderia em estudo 

 A caracterização do efluente foi realizada por meio de amostras coletadas 

diariamente por um período de duas semanas consecutivas no mês de maio. O período 

de caracterização correspondeu ao período de transição da baixa para alta demanda de 

produção. 

Foram analisados os seguintes parâmetros: 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 (APHA, 2005). A 

Tabela 8 apresenta as análises que foram realizadas com amostras brutas e/ou filtradas. 

Tabela 8. Parâmetros analisados na caracterização do efluente real  

Parâmetros Método analítico 

Cor aparente e verdadeira Espectrofotométrico 

DQO bruta e filtrada Colorimétrico – Refluxo Fechado 

Nitrogênio Total NTK 

Nitrogênio amoniacal Titulométrico 

Turbidez Nefelométrico 

 

Fórmula Molecular 

C44H32N13Na3O11S3 

Peso Molecular 

                         1083.97 [g/mol] 
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Sulfato Espectrofotométrico 

pH Potenciométrico 

Série de sólidos 2540 B, D, E 

Alcalinidade total e parcial Titulométrico* 

AVG Titulométrico* 

DBO Manométrico 

Fonte: APHA, 2005; * Dillalo & Albertson, 1961.  

Foi realizado um levantamento de quais corantes eram utilizados, a frequência e 

a quantidade dos mesmos. Constatou-se o uso de 12 tipos de corantes, em sua maioria 

do tipo azo. Os corantes utilizados eram fornecidos pela União Química Paulista – 

UQP, esta firmou parceria com a empresa holandesa TRIADE, representando-a no 

Brasil no segmento de corantes têxteis. 

4.5. Ensaios para avaliação da remoção de cor 

Realizou-se um total de 14 (quatorze) ensaios, divididos em duas etapas, onde 

foi avaliada a influência de dois tipos de doadores de elétrons (sacarose - Sinth e etanol 

– F. Maia) e dois tipos de mediadores redox (riboflavina e 2-hidroxi-1,4-naphtoquinona 

- Lawsone - Sigma-Aldrich) sobre a remoção biológica anaeróbia do efluente têxtil real 

e sintético (Figuras 17a, b, c, d). Sulfato (F.Maia) foi adicionado ao efluente sintético, 

uma vez que sua presença foi detectada nas análises do efluente têxtil real.  

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

               
 

 

 

Figura 17: Estrutura química dos compostos utilizados na pesquisa: a) doador de elétrons Sacarose, b) 

doador de elétrons etanol, c) mediador redox Riboflavina e d) mediador redox Lawsone (2-hidroxi-1,4-

naphtoquinona). 
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O experimento foi realizado em batelada usando-se frascos de penicilina com 

volume total de 100 mL, sendo 80 mL de volume útil e 20mL de hadspeace. Em cada 

frasco eram adicionados 2,45 g de lodo, que resultava na concentração de 3g SSV/L no 

licor misto. 

A solução nutriente era composta por macronutrientes (g/L): NH4Cl (0,280), 

K2HPO4 (0,252), MgSO4.7H2O (0,100), CaCl2 (0,007), NaHCO3 (0,400) e 

micronutrientes (g/L): FeCl2.4H2O (2,000), ZnCl2 (0,050), MnCl2.4H2O (0,500), 

NiCl2.6H2O (0,142), NaSeO3.5H2O (0,164), H3BO3 (0,050), CuCl2.2H2O (0,038), 

CoCl2.6H2O (2,000), AlCl3.6H2O (0,090), (NH4)6.Mo7O24.4H2O (0,050), EDTA 

(1,000), HCl (1mL/L). O meio foi tamponado com adição de 2,5 g/L de bicarbonato de 

sódio, de forma a manter o pH próximo da neutralidade. 

No momento da utilização das soluções, 1 mL da solução de micronutrientes foi 

adicionada para cada 1L de solução de macronutrientes, perfazendo uma solução única 

da qual 16 mL foram adicionados no frasco de reação. Resazurina não foi adicionada 

devido as suas propriedades de mediador redox (Dos Santos, 2007).  

4.6. Descrição dos ensaios para os efluentes real e sintético 

 Em frascos de penicilina foi colocado o lodo (aprox. 3g SSV/L), o efluente (real 

ou sintético), a solução nutriente, doador de elétrons (sacarose ou etanol),quando o caso, 

e mediadores redox (riboflavina ou lawsone), quando o caso. O efluente dito sintético 

foi considerado como sendo composto pelo corante dissolvido em água. 

A adição de doador de elétrons (sacarose e etanol), quando realizada, ocorria 

para obtenção de uma DQO de 1,6 g O2/L. Os mediadores redox (riboflavina e lawsone) 

foram adicionados na concentração de 0,012mM. 

Os procedimentos analíticos para efluente real e sintético foram semelhantes e 

realizados utilizando o método do frasco sacrifício. A Figura 18 mostra o esquema 

seguido na realização dos ensaios. 
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Figura 18. Esquema das fases dos ensaios. Efluente Real e Efluente Sintético. 1 – ensaios com doadores d elétrons, 

2 – ensaios com doadores de elétrons e mediadores redox e 3 – ensaios com mediadores redox e sulfato 

Os ensaios foram montados por meio dos seguintes passos: 

 Passo 1: Em frascos de penicilina de 100mL era adicionado 2,45g de lodo. 

 Passo 2: Era adicionado ao frasco o efluente têxtil real ou sintético e a solução 

nutriente. Nesta etapa, eram separados os frascos para servirem de controle 

endógeno. 

 Passo 3: Era adicionado sacarose ou etanol (doadores de elétrons). 

 Passo 4: os frascos foram selados com tampa de butila e lacrados com lacres de 

alumínio. 

Quando mediadores redox foram utilizados, os experimentos foram montados seguindo 

os seguintes passos: 

 Passo 1: Em frascos de penicilina de 100mL era adicionado 2,45 g de lodo.  

 Passo 2: Era adicionado ao frasco o efluente têxtil real ou sintético, a solução 

nutriente e sacarose ou etanol (doadores de elétrons). Os resultados obtidos 

apenas em presença de doadores de elétrons serviam como controle para esse 

ensaio. 

 Passo 3: Era adicionado riboflavina ou lawsone (mediadores redox) ou sulfato 

(efluente sintético). 
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 Passo 4: os frascos foram selados com tampa de butila e lacrados com lacres de 

alumínio. 

Em seguida, os frascos eram levados a uma incubadora refrigerada com agitação 

(TECNAL TE-421), a 150 rpm, temperatura constante de 30ºC, por períodos de tempo 

que variaram entre 7 e 14 dias, dependendo do ensaio (Figura 19). O ensaio era 

encerrado quando por três retiradas de frascos consecutivas, não se observava variação 

nos parâmetros de controle (cor, DQO, sacarose ou sulfato). A quantidade de frascos 

montada para cada experimento variava de acordo com o tempo de duração de cada 

ensaio. 

 

 

            Figura 19. Frascos incubados em mesa agitadora refrigerada 

 

O intervalo de tempo de retirada dos frascos era estabelecido pela velocidade de 

remoção de cor em cada ensaio, ocorrendo em triplicata e pelo método do “frasco 

sacrifício”. Os ensaios cessavam quando por três retiradas de frascos consecutivas, não 

se observava variação nos parâmetros de controle. 

Após a retirada dos frascos em triplicata, era realizada a medição da produção de 

biogás, coleta de material para análise dos seguintes parâmetros: cor aparente e 

verdadeira, DQO (bruta e filtrada), turbidez, sulfato e pH. Os parâmetros foram 

analisados segundo as metodologias do Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (APHA, 2005). 

O biogás produzido, composto por metano e dióxido de carbono, pode ser usado 

para determinar o nível de biodegradação em testes de biodegradação anaeróbia. Os 

métodos de laboratório com base na medição de volume ou de pressão do biogás 

evoluíram e foram publicados, mas não são padronizados. Além disso, nem todas as 
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substâncias que podem ser anaerobiamente degradadas irão produzir uma quantidade 

suficiente de biogás (M´endez-Paz et. al., 2005). 

O volume de biogás produzido foi medido por deslocamento de uma solução de 

NaOH 3% (m/v), com ponto de captação de gás na parte superior do frasco. Quando o 

frasco era retirado da incubadora, um sistema “tipo teste AME” era acoplado espetando-

se uma agulha na tampa de butila. Um recipiente era pesado inicialmente (P0), após 

espetar a agulha na tampa, caso houvesse produção de biogás, haveria deslocamento da 

solução e essa seria enviada para o recipiente, este seria novamente pesado (P). O 

volume de biogás produzido era conhecido a partir da diferença entre P0 e P (P-P0). 

 

 

Para leitura de cor, as amostras eram diluídas (1:5) usando uma solução tampão 

de fosfato (9,61 g/L de NaH2PO4 e 4,78g/L de Na2HPO4) e colocada em tubos de 

Eppendorff. Para evitar a interferência devido à turbidez provocada por material 

suspenso, as amostras foram centrifugadas a 13.000 rpm por 3 minutos em centrífuga 

MIKRO 22. 

Frascos controles eram analisados sempre no início e no final de cada ensaio 

para avaliar a eficiência do doador de elétron, quando adicionados. A esses frascos não 
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eram adicionados nenhum dos dois tipos de doador de elétrons (sacarose e etanol), 

apenas lodo, efluente (real ou sintético) e meio basal. 

O efluente real, após coletado na lavanderia, foi conduzido até o LEA – 

Laboratório de Engenharia Ambiental – onde passou por um processo de aclimatação de 

temperatura (temperatura ambiente), e verificação do pH, realizando-se a correção para 

7, quando necessário.  

 Para o efluente sintético, selecionou-se o corante comercialmente conhecido por 

Preto Araqcel NF1600 (C.I. Direct Black 22), como modelo, por se tratar do corante 

utilizado em maior quantidade e frequência na lavanderia de estudo. Esse corante foi 

adquirido junto a Exatacor Araquiímica LTDA.    

Foram preparadas várias concentrações do corante DB22 e realizada leituras 

para composição de uma curva de calibração para o corante. A equação resultante foi 

utilizada durante o experimento para calcular a concentração do corante nas amostras 

(Figura 21). 

 

Figura 21. Curva de calibração do corante DB22 na faixa de concentração de 0,005 a 0,08 

 

O corante foi utilizado com uma concentração de 0,06 mM, que correspondia a 

uma leitura de cor de, aproximadamente, 400 Pt/Co e sua leitura realizada no 

comprimento de onda 530nm, pois esse comprimento representa o pico de absorção do 

corante Direct Black 22 (Figura 22). Esse comprimento de onda também era o de maior 

representatividade no efluente real coletado na lavanderia em estudo. 
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O corante foi utilizado em sua forma analítica, entretanto, a solução estoque era 

inicialmente hidrolisada; com o objetivo de simular a real forma do corante nos 

efluentes têxteis. 

A hidrólise consistia no aumento do pH da solução para 11 com NaOH, seguido 

por 1 h de aquecimento à 80ºC, e finalmente a correção do pH para 7 com HCl (Dos 

Santos, 2005). 

A Tabela 9 apresenta os valores do corante e dos doadores de elétrons 

adicionados em relação à DQO esperada para o efluente sintético.  

 

Tabela 9. Valores de corante e doador de elétrons adicionados em relação à DQO 

Composto Peso 

Molecular (g) 

Quantidade adicionada ao 

licor misto (mg/L) 

DQO correspondente (mg/L) 

Corante 1083,97 65,0 64,3 

Sacarose 342 1367,73 1535,7 

Etanol 46 735,86 1535,7 

 

Com o objetivo de avaliar o comportamento da remoção do corante na presença 

de sulfato, foi adicionado sulfato de sódio para a concentração final de 40 mg S-SO4
2-

/L  

de sulfato. O sulfato foi avaliado por estar presente no efluente têxtil real em 

concentração em torno de 40 mg/L. 

Figura 22. Espectro da varredura do corante C.I. Direct Black 22 utilizado no experimento 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Caracterização do efluente da lavanderia em estudo  

A Tabela 10 abaixo mostra os corantes utilizados na lavanderia e suas 

quantidades no período do experimento. 

Tabela 10. Corantes utilizados pela lavanderia em estudo 

Corantes (nome comercial) 
Quantidade utilizada no período de  

Maio a Novembro 2009 (Kg) 

Preto 1200 250 

Laranja 10 

Amarelo 2 

Vermelho 12 

Castanho 6,03 

Rosa (Pink) 0,3 

Azul 2RB 6 

Azul turquesa 7 

Azul marinho 10 

Azul carbono 2 

 

Conforme observado, durante o período do experimento o corante mais utilizado 

foi o Preto 1200. Baseado nesse resultado, este corante foi utilizado para o experimento 

em questão, quando do uso do efluente sintético. 

5.2. Caracterização do efluente têxtil real 

A coleta para os ensaios, quando do uso do efluente têxtil real, foi realizada no 

tanque de equalização da lavanderia em estudo.  

A Tabela 11 mostra os resultados obtidos para o efluente equalizado. Nota-se 

uma considerável instabilidade em alguns parâmetros, o que deve estar associado ao 

regime produtivo. 
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Tabela 11. Características do efluente da lavanderia em estudo  

Parâmetros Unidade 
Referências  

Presente trabalho (média 

de 14 amostras) 

[1] [2] 

Temperatura (°C) 31 (27-35) - - 

pH - 7,2 (6,1-8,3) 9,56 9,91 

OD (mg/L) 0,2 (0-0,4) - - 

Condutividade (mS/cm) 4,1 (2,0-6,2) 2,84 - 

Cloretos (mgCl
-
/L) 949 (880-10430) - 609 

Salinidade (‰) 2,6 (2,0-10,6) - - 

Alcalinidade Total (mg CaCO3/L) 335 (245-424) - - 

Alcalinidade Parcial (mg CaCO3/L) 220 (156-284) - - 

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

Sulfato (mg SO4
2-

/L) 21 (17-24) - 2,36 

DQO bruta (mg O2/L) 880 (550-1210) 1185 1029 

DQO filtrada (mg O2/L) 728 (394-1062) 1075 - 

DBO (mg O2/L) 330 (210-410) 900 170 

Relação DQO/DBO - 2,6 1,31 6,0 

NTK (mg/L N) 36 (28-44) - 22,5 

N. Amoniacal (mg N-NH3/L) 14 (10-18) - - 

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

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

Continua 
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Parâmetros Unidade 

Referências 

Presente trabalho (média 

de 14 amostras) 

[1] [2] 

Fósforo (mg P-PO4
3-

) 0,7 (0,4-1,1) - 2,39 

Na
+
 (mg/L) 1500 (800-15300) - - 

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

Li
+
 (mg/L) 20 (18-22) - - 

Ca
2+

 (mg/L) 162 (81-232) - - 

Mg
2+

 (mg/L) 34 (9-46) - - 

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

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

STF (mg/L) 1499 (834-2081) - - 

SST (mg/L) 244 (166-312) - 180 

SSV (mg/L) 140 (98-191) 980 - 

SSF (mg/L) 104 (68-121) 540 - 

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

[1] Khelifi at al., 2008; [2] Sena e Demirerb, 2003 
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 O pH apresentou valor médio de 7,2; oscilando entre 6,1 e 8,3. Esta 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. 

Observam-se altos os valores dos cloretos com valor máximo igual a 10.430 no 

período. 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. 

Compostos orgânicos de estruturas complexas e inibidores, tais como, corantes, 

detergentes, cloreto de sódio, permanganato de potássio, hidróxido de sódio, fosfatos, 

compostos clorados, carbóximetil-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), compõem a fração recalcitrante do efluente 

têxtil, resultando 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). 

Os valores de condutividade, cloretos, Na
+
, K

+
, Li

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, mostram que 

uma possível inibição do processo pode ocorrer, uma vez que a presença desses 

compostos influência não só na remoção de cor, mas também de DQO. A possível 

presença de ferro também pode interferir na ação dos mediadores redox, uma vez que o 

ferro é aceptor preferencial de elétrons quando em relação ao mediador redox 

 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 um processo 

anaeróbio no tratamento de efluente têxtil real após adaptação da biomassa com efluente 

sintético.  

Os valores para STF devem se provenientes basicamente da argila resultante do 

atrito entre as esferas de argila e o sal aplicado. Enquanto os SSV correspondem aos 

corantes não fixados às fibras e fios do tecido não retidos no gradeamento. 

 Mesmo com a presença de um tanque de equalização, uma considerável 

oscilação dos valores é observada. Contudo, os valores obtidos conferem ao efluente, 

características semelhantes à de efluentes reportados na literatura. 
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5.3. Seleção do lodo de inóculo 

 Para o experimento foram avaliados dois tipos de amostra de lodo, ambos 

provenientes de um reator UASB, sendo um proveniente da ETE – Mangueira, a qual 

trata efluente doméstico e outro uma mistura (1:1) do lodo da ETE – Mangueira com o 

lodo proveniente de um abatedouro de aves. 

 Ambos apresentaram resultados de atividade metanogênica muito próximos 

(0,22 gDQO-CH4/gSSV.d – ETE Mangueira e 0,23 gDQO-CH4/gSSV.d – mistura 1:1); 

levando em consideração a facilidade de acesso e a disponibilidade, foi escolhida a 

amostra composta apenas por lodo da ETE- Mangueira para uso nos experimentos. 

 Estudos apontam o teste de AME como inadequado para escolher lodo para 

remoção de cor. Segundo Dos Santos (2010), o lodo deve ser selecionado pela 

capacidade de remoção de cor e esta capacidade relacionada com a o resultado do teste 

de AME. Segundo Dos Santos estudos apontam que o lodo de Estação de Tratamento de 

Esgotos – ETE não é apropriado para ensaios em batelada.  

5.4. Efluente Têxtil Real 

A Tabela 12 apresenta os valores de DQO e cor considerados na obtenção dos 

resultados para efluente real. A velocidade de remoção de cor, tanto para o efluente real 

quanto para o efluente sintético, foi obtida aproximando para cinética de ordem zero 

para todos os experimentos. Os valores obtidos para o efluente real se encontram 

apresentados na Tabela 13. 

Tabela 12. Valores de DQO e cor considerados ao final dos períodos experimentais – 

efluente real 

 Δt 

(h) 

DQOi 

(mg O2/L) 
DQOf 

(mg O2/L) 
DQOrem 

(mg O2/L) 

DQO 

(E%) 

CORi 

(Pt/Co) 

CORf 

(Pt/Co) 

CORre

m 

(Pt/Co) 

COR 

(E%) 

C. E. 192 868,6 581 287,6 33 329 251 78 24 

Sacarose 144 1489,3 555,3 934 63 317 194 123 38 

S + L 120 1351,6 1003,9 347,7 26 367 284 83 23 

S + R 144 1423,5 1027,9 395,6 28 450 323 127 28 

Etanol 96 1504 650 854 57 378 259 119 31 

E + L  96 1530 627 903 59 352 259 93 26 

E + R 264 1523 538 985 65 430 296 134 31 
 Legenda: C.E. Controle Endógeno; S+L (Sacarose+Lawsone); S+R (Sacarose+Riboflavina); E+L 

(Etanol+Lawsone); E+R (Etanol+Riboflavina) 

 

 Considerando a emoção de cor e o tempo necessário para tal observação, 

calculou-se a velocidade obtida durante o processo, conforme apresentado na Tabela 13. 
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Tabela 13. Valores de velocidade utilizados no experimento – efluente real 

Efluente real ΔC (Pt/Co) Δt (h) V= ΔC/ Δt (Pt/Co.h
-1

) 

Controle Endógeno 78 192 0,41 

Sacarose 123 144 0,85 

Sacarose+Riboflavina 127 96 1,32 

Sacarose+Lawsone 83 168 0,49 

Etanol 119 96 1,23 

Etanol+Riboflavina 134 264 0,51 

Etanol+Lawsone 93 96 0,96 

 

5.4.1. Remoção de cor 

Todos os ensaios foram conduzidos em triplicatas e os resultados apresentados 

foram obtidos a partir da média das amostras retiradas. O efluente não passou por 

processo de diluição. Controles endógenos (frascos contendo lodo granular, corante e 

meio basal) foram utilizados. 

Devido à presença de muitos interferentes presentes no efluente real, a remoção 

de cor foi avaliada pela leitura em espectrofotômetro (530 nm). As amostras de efluente 

utilizadas foram coletadas na lavanderia de estudo em momentos diferentes; o que se 

deu pela dificuldade de conservação e armazenamento das amostras. 

Segundo Tan (2001) a presença e disponibilidade de um doador de elétrons na 

reação de descoloração, são importantes para uma boa eficiência de remoção de cor em 

condições anaeróbias. 

Compostos conhecidos como mediadores redox possuem a capacidade de 

acelerar a redução bacteriana de corantes azo para suas correspondentes aminas 

aromáticas, sendo a redução anaeróbia de corantes considerada, sob algumas condições, 

lenta na ausência de mediadores redox. 

Para corantes antraquinônicos, os mediadores redox não são efetivos como 

catalisadores da remoção de cor, muito provavelmente devido à inabilidade em 

transferir os elétrons da sua forma reduzida para o corante (Dos Santos, 2005).  

 Foi avaliada a eficiência de remoção de cor na presença do doador de elétrons 

sacarose, sacarose com riboflavina e sacarose com lawsone, conforme Figura 23. 

Enquanto os resultados correspondentes obtidos para o doador de elétrons etanol são 

apresentados na Figura 24. 

 Os pontos iniciais de cor das Figuras 23 e 24 não apresentam igualdade de 

valores devido a modificações decorrentes do processo de acondicionamento da 

amostra. A amostra foi coletada uma única vez, teve o seu pH acidificado com ácido 
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sulfúrico e congelado. Quando da utilização posterior da amostra, essa foi descongelada 

e teve seu pH corrigido pra 7 com uma solução de hidróxido de sódio. Esse 

procedimento resultou em diferentes valores da cor inicial para os experimentos com os 

dois doadores de elétrons, apesar de se tratar da mesma amostra. 

 

Figura 23. Concentração de cor durante o período experimental utilizando doador de elétrons (sacarose) e 

mediadores redox (riboflavina e lawsone) 

 

 
Figura 24. Concentração de cor durante o período experimental utilizando doador de elétrons (etanol) e 

mediadores redox (riboflavina e lawsone). 

 

A eficiência de remoção de cor após 144h de contato na presença de sacarose se 

manteve em torno de 38%, enquanto a eficiência na presença de etanol se manteve em 

torno de 31% após 96h de contato, mesmo sendo o resultado de ambos os doadores de 

elétrons eficientes, o etanol possui melhor desempenho por apresentar uma velocidade 

de remoção de cor 3,1 vezes maior que o controle e 1,4 vezes maior que a sacarose. 

Apurou-se que os mediadores redox podem aumentar o fluxo de elétrons entre o 

doador primário de elétrons e os corantes azo, que é normalmente o passo limitante 

durante a redução anaeróbia de corantes azo. Compostos a base de flavinas, tais como 

FAD, FMN e riboflavina, bem como compostos a base de quinona como antraquinona-
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2-sulfonato (AQS), antraquinona-2, 6 -dissulfonato (AQDS) e lawsone são exemplos de 

compostos com propriedades catalíticas. 

Comparando os doadores de elétrons em presença de mediadores redox tem-se 

no ensaio com presença de etanol e riboflavina uma eficiência de remoção de cor de 

31% após 264h de contato e no ensaio etanol com lawsone uma eficiência de remoção 

de cor de 26% após 96 h de contato. Esses processos de remoção de cor ocorreram 

numa velocidade de eficiência de 2,4 e 1,2 vezes menor, respectivamente, que em 

presença apenas de etanol. É observado um melhor desempenho do ensaio em presença 

de etanol com riboflavina para remoção de cor. 

Para sacarose com riboflavina a eficiência de remoção de cor é de 28% após 

144h de contato, enquanto para o ensaio de sacarose com lawsone uma eficiência de 

remoção de 23% é observada após 120h. Mesmo sendo observada uma eficiência de 

remoção de cor próxima da eficiência do controle, é possível perceber a influência do 

mediador redox na velocidade da reação. Uma vez que essa remoção de cor apresentou 

uma velocidade 1,55 vezes maior em presença de sacarose com riboflavina se 

comparado com a presença apenas de sacarose e 1,7 vezes menor em presença de 

sacarose com lawsone quando comparado ao ensaio com presença apenas de sacarose. 

Considerando a eficiência entre os mediadores redox verifica-se que na presença 

de sacarose e riboflavina se obteve uma eficiência de remoção de 28% de cor ao final do 

experimento, enquanto que para o etanol e riboflavina a eficiência de 31%. No entanto, 

esses resultados devem ser avaliados com certa ressalva em virtude dos valores iniciais 

de leitura de cor não terem sido iguais para todos os ensaios. 

Esses resultados mostram que no ensaio de sacarose com riboflavina uma 

velocidade de eficiência 2,6 vezes maior que o ensaio em presença de etanol com 

riboflavina é observada.    

Na literatura poucos trabalhos que abordem remoção de cor em efluente têxtil 

real são realizados. Estudos com efluente têxtil real realizados por Dos Santos et. al. 

(2010) apresentam resultados próximos a 50% de eficiência de remoção de cor, em 

ensaios realizados com diferentes configurações. Sen e Demirer (2003) utilizaram um 

reator de leito fluidizado operado com TDH de 24 h para tratar um efluente têxtil real 

suplementado com glicose (500 mg / L) e de nutrientes e alcançou eficiências de 

remoção de cor entre 40 e 44%. 

Vários fatores podem ter influenciado para que ocorresse uma baixa eficiência 

de remoção de cor, entre eles a possível presença de corantes antraquinônicos no 
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efluente, uma vez que não foi possível identificar todos com compostos presentes no 

efluente real; efluente muito concentrado; presença de aceptores de elétrons; consórcio 

microbiano; a não transferência de elétrons do mediador redox para os corantes.  

Na presença de lawsone como mediador redox, a eficiência de remoção de cor 

foi de 23% em presença de sacarose e 26% em presença de etanol. Mesmo apresentando 

eficiências de remoção de cor próximas, a ação do mediador redox é notada com 

sacarose e lawsone apresentando uma velocidade de eficiência de cor 2 vezes menor em 

relação ao ensaio com etanol e lawsone.  

Essa baixa eficiência de remoção de cor pode se dá pela natureza do substrato ou 

o microrganismo envolvido (Van der Zee & Villaverde, 2005), pela toxicidade do 

corante à biomassa anaeróbia, pela relação com o doador de elétrons presente, pela 

inatividade do inóculo, pela falha na transferência dos elétrons do mediador redox para 

os corantes, presença de outros aceptores de elétrons, existência de corantes não azo. 

Estudos realizados com efluente sintético mostram um alto desempenho em 

presença de mediadores redox. Dos Santos (2007) mostra que para o corante azo RR2 as 

taxas de descoloração foram aumentadas em 6,1 em presença de riboflavina. Guangfei 

et. al. (2009) observou que na presença de 0,2 mM  de lawsone e E. coli JM109 foi 

descolorizado 75% do AR27 em 6 h. Albuquerque et. al. (2005) obteve uma eficiência 

de remoção do AO7 próxima de 90% em presença do mediador redox AQS. 

Para cada tipo de corante e para cada consórcio anaeróbio, existe um doador de 

elétrons que garantirá melhores taxas de remoção de cor. No caso dos mediadores 

redox, também faz-se necessário o conhecimento de um mediador que estabeleça 

melhor interação com o corante presente (Encinas-Yocupicio et. al., 2006). Interações 

eletroquímicas entre o corante azo e o mediador redox também interferem no processo 

de remoção; assim como presença de nitrato, sulfato, pH e da temperatura (Pearce et al, 

2003). 

As reações bioquímicas como as envolvidas nos processos de remoção de cor 

tanto na presença quanto na ausência de mediadores redox, podem ser prejudicadas, e 

em algumas vezes inibidas pela presença de compostos como o sulfato e nitrato, que 

podem funcionar como aceptores alternativos de elétrons, entretanto, o efeito destes 

compostos nos processos biológicos de remoção de cor é contraditório. 

Em Dos Santos (2005), experimentos realizados em batelada, mostram que 

etanol é um doador de elétrons eficiente. A seqüência de transferência de elétrons ocorre 

de forma que o etanol oxida-se e transfere os elétrons para o mediador, que por sua vez 
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transfere estes elétrons para o corante, assim, promovendo a redução dos grupos 

cromóforos presente nas estruturas dos corantes. 

Mediadores redox com E’0 distintos podem apresentar diferentes efeitos durante 

a redução catalítica de corantes azo, devendo ser considerados para a seleção do 

catalisador adequado para ser aplicado durante o tratamento anaeróbio de efluentes 

têxteis. 

Uma vez que normalmente o etanol se comporta como um eficiente doador de 

elétrons, a baixa eficiência na presença de etanol pode ter se dado pela afinidade entre 

microrganismo envolvido, e o substrato disponível ou ainda pela toxicidade do corante à 

biomassa anaeróbia ou ainda o tipo de corante, ou ainda um tipo de morte. 

Considerando a eficiência de remoção de cor, os resultados apontam os ensaios 

em presença de sacarose apenas como os que apresentaram melhor eficiência de 

remoção de cor, comprovando que para o efluente analisado, a adição dos mediadores 

redox não seria necessária, uma vez que a presença dos mesmos chegou a diminuir a 

eficiência de remoção de cor na maioria dos ensaios de remoção. 

5.4.2. Remoção de DQO 

Durante o experimento a remoção de DQO também foi avaliada para todos os 

ensaios.  

A Figura 25 apresenta resultados de DQO filtrada ao longo do tempo de 

experimentos para os ensaios com: sacarose; sacarose com riboflavina e sacarose com 

lawsone, enquanto a Figura 26 apresenta os valores correspondentes ao doador de 

elétrons etanol. São apresentados também os resultados do controle, o qual não continha 

nem doador de elétrons nem mediadores redox.  
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Figura 25. Concentração de DQO durante o período experimental utilizando a sacarose como doador 

de elétrons e dois diferentes mediadores redox. 
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Comparando os resultados entre os doadores de elétrons sacarose e etanol, tem-

se uma eficiência de 63% em presença de sacarose e 57% em presença de etanol. 

Percebe-se uma eficiência 30% maior para presença de sacarose e 24% maior para 

presença de etanol em relação ao controle, o qual apresenta eficiência de 33%. Para esse 

ensaio, sacarose e etanol se apresentam como bons doadores de elétrons. 

Dos Santos et. al. (2010) obtiveram valores de remoção de DQO em torno de 

60% para diferentes configurações de experimento. Sen e Demirer (2003) testou um 

reator de leito fluidizado (TRH = 24 h) para descolorir um efluente têxtil real 

suplementado com glicose (500 mg / L) e nutrientes encontradas eficiências de remoção 

de DQO entre 62 e 66%. 

Para a série com sacarose verificou-se uma eficiência de remoção de DQO de 

63% no teste com a presença apenas de sacarose; 28% no teste com a presença de 

sacarose com riboflavina e 26% no teste com a presença de sacarose com lawsone. 

A adição de mediadores redox pode ter diminuído a eficiência de remoção de 

DQO nos ensaios com sacarose. O que pode ter sido ocasionado pela alta complexidade 

do efluente real, não sendo possível observar a influência dos mediadores redox no 

processo de remoção de cor e, muito menos de DQO, uma vez que parcela contribuinte 

de corante para a DQO deve ser pequena (em torno de 10%). 

A presença de sulfato interfere no processo de remoção, uma vez que a redução 

de sulfato pode causar efeitos de inibição devido a competição por comum substratos 

orgânicos e inorgânicos da BRS, que suprime a produção de metano (Harada et. al., 

1994) ou devido a toxicidade de sulfeto de vários grupos de bactérias (Anderson et al., 
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Figura 26. Concentração de DQO durante o período experimental utilizando a o etanol como doador 

de elétrons e dois diferentes mediadores redox. 
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1982; Oude Elferink et al., 1994; Colleran et al., 1995; Colleran et al., 1998). O que não 

ocorreu no presente trabalho. 

Especula-se que a presença de compostos tóxicos pode induzir à lise celular e à 

liberação de polímeros extracelulares, ou seja, resultar no aumento de SMP (produtos 

microbianos solúveis), conforme demonstrado por Aquino e Stuckey (2004). Tal fato 

pode ter contribuído para a baixa eficiência de remoção de DQO (Correa et. al., 2009).  

Albuquerque et al. (2005) obteve reduções nas taxas de remoção de DQO ao 

adicionar o mediador redox AQS na concentração de 0,05 mM no tratamento de um 

efluente sintético com o corante azo Acid Orange 7 na concentração de 25 mg/L em um 

reator seqüencial anaeróbio/aeróbio em batelada com 1150 mg/L de amido como co-

substrato.  

Para a série com etanol verificou-se uma eficiência de remoção de 57% no teste 

com a presença apenas de etanol; 65% no teste com a presença de etanol com 

riboflavina e 59% no teste com a presença de etanol com lawsone.  

A partir dos resultados obtidos nas medições de biogás, é possível afirmar que 

ocorreu processo de biodegradação. Os resultados não são substancialmente superiores 

aos obtidos no controle (33%) de forma a justificar a adição de doadores de elétrons 

e/ou mediadores redox para auxiliar na remoção de DQO de efluentes reais. Isto se dá, 

provavelmente, em virtude da pequena contribuição que os corantes têm em relação à 

DQO. Normalmente não se é esperado que o mediador redox atue eficazmente na 

remoção de DQO. 

5.4.3. Sulfato 

Durante a caracterização do efluente, verificou-se a presença de sulfato. Sabe-se 

que o sulfato pode funcionar como um aceptor alternativo de elétron, prejudicando ou 

até inibindo os processos de remoção de cor (Albuquerque et al. 2005; Cervantes et al. 

2006; Pearce et. al, 2006).  

A composição da demanda química de oxigênio do afluente (DQO; doador de 

elétrons) em relação SO4
2-

, tende a ter um efeito significativo sobre a concorrência para 

o fluxo de elétrons entre diferentes comunidades microbianas (McCartney e 

Oleszkiewics 1993). Lens et al. (1998) relata que a completa remoção de matéria 

orgânica ocorre quando a relação teórica DQO/SO4
2-

 é de 0,67, assumindo que oito 

elétrons são transferidos por molécula de sulfato.  
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Em geral, relações abaixo desse valor devem favorecer a sulfetogênese e valores 

acima de 0,67 devem favorecer a metanogênese. No entanto, os valores relatados na 

literatura variam consideravelmente (Annachhatre e Suktrakoolvait 2001; Choi e Rim 

1991; Mizuno et al. 1994). 

A Figura 27 mostra uma eficiência de remoção de sulfato de 96% na presença de 

sacarose e 93% na presença de etanol. Resultados esperados, uma vez que as fontes de 

carbono são de fácil degradação.  

Observou-se que a redução do sulfato ocorreu juntamente ou até antes da 

redução do corante, sugerindo-se que a redução do sulfato tenha superado a redução do 

corante. Segundo Liamleam e Annachhatre (2007), são necessários 2 mols de etanol 

para 5 mols de sulfato. Madigan et al. (2006) e Rabus et al. (2006), ressaltam que 

compostos como o gás hidrogênio, lactato, etanol, acetaldeido, acetona, açúcares, 

glicolato, malato, fumarato, succinato, aminoácidos, compostos aromáticos polares, 

hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos saturados, metano, acetato, propionato, 

formiato, butirato e ácidos graxos diversos entre outros já foram identificados como 

doadores de elétrons. 

 

 

5.5. Efluente Sintético 

A Tabela 14 apresenta os valores de DQO e cor considerados na obtenção dos 

resultados para efluente sintético. A velocidade de remoção de cor, tanto para o efluente 

real quanto para o efluente sintético, foi obtida aproximando para cinética de ordem 

zero para todos os experimentos. Os valores obtidos para o efluente sintético se 

encontram apresentados na Tabela 15. 
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Tabela 14. Valores de DQO e cor considerados ao final dos períodos experimentais – 

efluente sintético 

 Δt 
(h) 

DQOi 

(mg 

O2/L) 

DQOf 

(mg O2/L) 

DQO 

rem 

DQO 
(E%)

 
CORi 
(mM) 

CORf 
(mM) 

CORre

m (mM) 
COR 
(E%) 

CORrem 

(mg 

DQO/L)* 

C.E. 312 65,8 38,3 27,5 42 0,062 0,045 0,017 27 18,22 

Sacarose 36 1584,8 975,2 609,6 38 0,059 0,004 0,055 93 58,3 

S + L 28 1512,6 763,5 749,1 49 0,06 0,006 0,054 90 57,8 

S + R 94 1575,2 1026,6 548,6 35 0,06 0,008 0,052 87 55,67 

Etanol 264 1412,8 438 974,8 69 0,06 0,01 0,05 83 53,6 

E + L 144 1550 1087,5 462,5 30 0,06 0,01 0,05 83 53,59 

E + R 96 1599 1222 377 24 0,06 0,01 0,05 83 53,59 

Legenda: C.E. Controle Endógeno; S+L (Sacarose+Lawsone); S+R (Sacarose+Riboflavina); E+L 

(Etanol+Lawsone); E+R (Etanol+Riboflavina). * Corresponde à quantidade de corante que foi removida. 

 

 

Tabela 15. Valores de velocidade utilizados no experimento – efluente sintético 

Efluente sintético ΔC (mM) Δt (h) V= ΔC/ Δt (mM/h) 

Controle endógeno 0,017 312 0,5
-04

 

Sacarose 0,055 36 15,2
-04 

Sacarose+Riboflavina 0,052 94 5,5
-04

 

Sacarose+Lawsone 0,054 28 19,3
-04

 

Etanol 0,055 264 2,1
-04

 

Etanol+Riboflavina 0,05 96 5,2
-04

 

Etanol+Lawsone 0,05 144 3,5
-04

 

 

5.5.1. Remoção de cor 

Para os experimentos onde o efluente têxtil real foi substituído pelo efluente 

sintético, verificou-se de forma geral maiores eficiências de remoção dos parâmetros 

avaliados. Resultados com elevadas eficiências de remoção de cor em anaerobiose 

foram obtidos em outros experimentos: Brown e Labouneur (1983), Carliel et al. 

(1995), Heifling et al. (1997), Beydilli et al. (1998) e Beydilli et al. (2001), todos eles 

realizados em laboratório com efluente sintético de tinturaria têxtil e com banhos de 

tingimento com corantes do tipo reativo, com estruturas moleculares do tipo azo, 

degradados por culturas anaeróbias. 

Esses resultados podem ocorrer devido ao fato de, na presença de efluentes 

sintéticos, o meio é melhor controlado e se sabe ao certo o que está presente na amostra, 

o que não acontece com o efluente real. 

Foi avaliada a eficiência da sacarose e do etanol enquanto doadores de elétrons e 

da riboflavina e do lawsone enquanto mediadores redox (Figura 28 e 29). Destaca-se 

que para os experimentos com o efluente sintético, os resultados não são expressos em 

termos de remoção de cor e sim do decaimento da concentração do corante utilizado. 
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Os valores de eficiência de remoção de cor, na presença do doador de elétrons 

sacarose foram superiores aos obtidos para o etanol. Para sacarose observou-se uma 

eficiência de remoção do corante de 93% após 36h de contato, enquanto que para o 

etanol a eficiência observada foi de 83% após 264h.  

Ambas são eficiências de remoção consideráveis, uma vez que o controle 

apresentou eficiência de remoção de 27%. Desta forma, para este corante específico a 

sacarose foi doador mais eficiente por apresentar também uma velocidade de remoção 

de cor 7,23 vezes maior que o etanol. 

 

 

Figura 28. Concentração de cor durante o período experimental utilizando doador de elétrons (etanol) e 

mediadores redox (riboflavina e lawsone). 
 

Dos Santos et al. (2010) em experimento com corante Congo Red (0,3mM) 

obteve eficiências de remoção de cor em torno de 97%. Rajaguru et al. (2000) 

encontraram eficiência de remoção de cor de 95% de Congo Red (200 mg / L) usando 

um filtro anaeróbio operado com um TDH de 36 horas e 5 g / L de glicose como doador 

de elétrons (5,35 g DQO / L). Dos Santos et. al. (2009) obteve eficiências em torno de 

80% utilizando o corante Reactive Red 2 (0,06mM). Lourenço et. al. (2001) observaram 

uma eficiência de remoção de 90% para o corante Remazol Brilliant Violet 5R após um 

ciclo de 24h e 75% de eficiência de remoção para o corante Remazol Black B.   

Na presença de riboflavina, observou-se um aumento na eficiência de remoção 

de cor tanto para sacarose quanto para etanol, em relação ao teste realizado na ausência 

de riboflavina (Figura 27). Na presença de sacarose e riboflavina observou-se uma 

eficiência de remoção de cor de 87% após 94h de contato e uma velocidade 1,1 vezes 

maior que o ensaio do etanol com riboflavina, o qual apresentou uma eficiência de 

remoção de cor de 83% após 96h. Se mostrando assim um melhor desempenho do 

ensaio em presença de sacarose com riboflavina. Cervantes et al. (2007) observaram 
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valores médios de remoção cor em torno 56% e 88%, com e sem a presença de 

mediadores redox, respectivamente.  

Para os ensaios em presença do medidor redox lawsone foi verificada uma 

eficiência de remoção de cor de aproximadamente 90% quando na presença de sacarose, 

após 28h de contato e 83% na presença de etanol, após 144h. Ambas são eficiências de 

remoção consideráveis, sendo que em presença de sacarose essa remoção apresentou 

uma velocidade 5,5 vezes maior que em presença de etanol.   

 

Figura 29. Concentração de cor durante o período experimental utilizando doador de elétrons (etanol) e 

mediadores redox (riboflavina e lawsone). 
 

Tanto na presença de riboflavina quanto na presença de lawsone, a sacarose se 

mostrou doador de elétrons mais eficiente que o etanol, apresentando eficiências de 

remoção do corante 5 e 81 % superiores ao etanol, para riboflavina e lawsone, 

respectivamente, com tempos de remoção correspondentes 2 e 71 % menores. 

 A não necessidade da adição de mediadores redox implica em menores custos, 

pois sabe-se que alguns mediadores redox são importados e possuem um custo elevado, 

enquanto que os doadores de elétrons utilizados são relativamente mais baratos e 

encontrados com mais facilidade na região. 

Os resultados mostram que, para a remoção da concentração do corante 

utilizado, a adição de mediadores redox poderia ser dispensada, uma vez que os 

resultados sem a presença dos mesmos foi em alguns casos superior. Mas é importante 

que se investigue o processo, uma vez que se o corante apresentar uma facilidade de 

redução, a influência do mediador redox não será percebida.   
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5.5.2. Remoção de DQO 

Considerando os resultados apresentados na Tabela 14, percebe-se que boa 

parcela da DQO proveniente dos corantes foi removida em todos os experimentos. 

Apesar de ainda haver nos sistemas ao final dos experimentos, quantidades substanciais 

dos doadores de elétrons (DQOf), estes foram usados para doar elétrons ao corante, 

proporcionando sua remoção. No caso do controle inclusive, onde a DQO é proveniente 

apenas do corante, 18 mg O2/L, foi a quantidade de DQO removida na forma de corante, 

quando foram adicionadas 64 mg O2/L.  

Foram observadas as eficiências de remoção de DQO de 38% quando na 

presença apenas de sacarose; 35% quando na presença de sacarose com riboflavina e 

49% quando na presença de sacarose com lawsone (Figura 30 e Tabela 14). 

Considerando o tempo em que essas eficiências foram alcançadas, verifica-se 

que mesmo existindo pouca diferença entre os valores de eficiências observados, o 

ensaio de sacarose com lawsone se sobressaiu tanto na porcentagem de eficiência 

quanto no tempo em que essa eficiência foi atingida, no caso aproximadamente 16h, 

contra 36 e 94 h, para apenas sacarose e sacarose com riboflavina, respectivamente. 

Isik e Sponza (2004) obtiveram eficiências de remoção de DQO em torno de 

77% para experimentos com o corante azo Direct Black 38 (3200mg/L). M´endez-Paz 

et. al. (2005) verificaram eficiências de remoção de DQO em torno de 46% para 

experimentos com 0,91mM do corante Acid Orange 7. Dos Santos et. al. (2010) 

obtiveram valores de eficiência em torno de 60% para experimentos com o corante 

Congo Red (1,2mM). 

A baixa eficiência de remoção em alguns ensaios pode ter se dado pelo 

encerramento precoce do experimento, uma vez que o experimento cessou quando não 

se observou mais variação na concentração do corante monitorado ou ainda por uma 

baixa atividade do consórcio microbiano presente. 
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Figura 30. Concentração de DQO durante o período experimental utilizando doador de elétrons (etanol) e 

mediadores redox (riboflavina e lawsone). 
 

Para os ensaios na presença do mediador redox e etanol foram observadas as 

eficiências de 69% quando na presença apenas do etanol; 24% quando na presença de 

etanol com riboflavina e 30% quando na presença de etanol com lawsone (Figura 31). 

Esses resultados indicam que não houve afinidade do etanol com os mediadores redox 

utilizados, o que pode ter prejudicado a transferência dos elétrons, gerando baixos 

valores de eficiência. 

 

Figura 31. Concentração de DQO durante o período experimental utilizando doador de elétrons (etanol) e 

mediadores redox (riboflavina e lawsone). 
 

 Comparando os valores de eficiência obtidos apenas em presença de sacarose ou 

etanol, tem-se um melhor desempenho do etanol que apresentou eficiência 31% superior 

à sacarose. Considerando as eficiências de remoção de cor e DQO para esse corante 

específico, observa-se o etanol como sendo o mais eficiente, sem a necessidade de 

adição de mediador redox, uma vez que ensaios apenas com a presença de etanol, 

apresentaram eficiências de 83% para cor e 69% para DQO. 
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5.5.3. Sulfato 

Observações sobre a ocorrência de redução de sulfato e metanogênese em 

reatores anaeróbios têm inspirado a investigação da combinação de sulfetogênese e 

metanogênese para a degradação de matéria orgânica.  

Em reatores anaeróbios, espera-se que ocorra competição entre as BRS e as 

arquéias metanogênicas (AM) e bactérias homoacetogênicas por substratos comuns. O 

grupo das BSR inclui espécies que realizam oxidação completa (produzem sulfeto e 

CO2) e incompleta (produzem ácidos voláteis, principalmente ácido acético) (Hansen, 

1994).  

Por esta razão, a redução do sulfato é independente da pressão parcial de 

hidrogênio, tornando os sistemas de sulfetogênese menos sensível do que a 

metanogênese a variações de carga orgânica. No entanto a eficiência da sulfetogênese 

pode ser fortemente influenciada pelas características e quantidade de doadores de 

elétrons (Foresti et al., 2009).  

Nos ensaios em presença de sacarose ou etanol com sulfato foram observadas 

eficiências de remoção de sulfato 97% em presença de etanol com sulfato e 11% em 

presença de sacarose com sulfato ao final dos experimentos (Figura 32). 

Figura 32. Concentração de sulfato durante o período experimental em presença de sacarose e etanol. 

Ao observar a Figura 32, para “sacarose+sulfato”, verifica-se que o sulfato foi 

reduzido provavelmente a sulfeto e posteriormente voltou a sulfato, atingindo 

aproximadamente a concentração inicial. De acordo com Lansing et. al. (1999), Figura 

9, a passagem de sulfeto para sulfato pode ocorrer tanto em ambientes aeróbios quanto 

anaeróbios, sendo realizada em ambiente anaeróbio por microrganismos do tipo 

bactérias, sendo elas Chlorobium e Chromatium. Esses microrganismos fotoautotróficos 

e anaeróbios; obtêm energia por meio de reações fotoquímicas; utilizam H2S como 
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doador de elétrons; utilizam CO2 como fonte de carbono; e sua fotossíntese não gera 

oxigênio (fotossíntese anoxigênica). A possível existência dessas bactérias e a presença 

de sacarose podem proporcionar a redução do sulfato e posterior oxidação do sulfeto em 

meio anaeróbio. 

Para o presente trabalho, no entanto, a hipótese mais aceita seria a de que o 

reaparecimento do sulfato após um determinado tempo pode ter ocorrido a partir da 

quebra da molécula do corante DB22. Grupos sulfônicos liberados a partir do corante 

podem ter influenciado no aumento, uma vez que percebe-se que esse reaparecimento 

ocorre quando é observada o pico mais alto de remoção de cor.  
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6. CONCLUSÕES 

EFLUENTE REAL 

 Nos ensaios onde foram utilizados apenas os doadores de elétrons (sacarose ou 

etanol), foi possível observar uma melhor eficiência de remoção de cor quando 

na presença de etanol que apresentou uma eficiência de remoção de cor e DQO 

de 31% e 57%, respectivamente, e uma velocidade de remoção 1,4 vezes maior 

que a sacarose. 

  Os ensaios de sacarose com riboflavina apresentaram uma eficiência de 

remoção de cor e DQO de 28% e 28%, respectivamente, enquanto o ensaio do 

etanol com riboflavina apresentou eficiência de remoção de cor e DQO de 31% 

e 65%, respectivamente. Mesmo considerando que o ensaio de etanol com 

riboflavina apresentou uma velocidade de remoção de cor 2,6 vezes menor que o 

ensaio em presença de sacarose e riboflavina, observa-se que os níveis de 

eficiência fazem-no o ensaio com melhor desempenho.    

 Nos ensaios em presença de etanol com lawsone foi observada uma eficiência de 

remoção de remoção de cor e DQO de 26% e 59%, respectivamente, enquanto 

para sacarose com lawsone foi os valores de eficiência de remoção de cor e 

DQO foram de 26% e 23%, respectivamente. O ensaio em presença de etanol 

com lawsone apresentou melhor desempenho com velocidade de remoção 2,0 

vezes maior que em presença de sacarose com lawsone.  

 Considerando remoção de cor e DQO para todos os ensaios, os melhores 

resultados foram obtidos em presença de sacarose apenas, uma vez que 

apresentou eficiências de remoção de 38% para cor e 63% para DQO. 

 A remoção de sulfato ocorreu de forma mais eficiente em presença de sacarose 

(96%) se comparado ao ensaio em presença de etanol (93%). 

 Os mediadores redox (riboflavina e lawsone), não interferiram da maneira 

esperada, chegando a apresentar valores menores que os registrados sem a sua 

presença. Para o efluente em questão, a adição desses de mediadores redox, nas 

concentrações utilizadas, não se aplica. Sendo a adição de sacarose apenas, 

suficiente. 

 Foi observada baixas eficiencas tanto pra cor quanto pra DQO, provavelmente 

devido à presença de corantes não suscetíveis à descoloração redutiva em 

condições experimentais; ou ainda devido a natureza de alguns corantes 
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existentes, podendo estes serem facilmente reduzidos, não necessitando a 

presença de mediadores redox para melhorar a tranferência de elétrons. 

 

EFLUENTE SINTÉTICO 

 Nos ensaios onde foram utilizados apenas os doadores de elétrons (sacarose ou 

etanol), foi possível observar uma melhor eficiência de remoção de cor quando 

na presença de sacarose que apresentou uma eficiência de remoção de cor de 

93% e uma velocidade de remoção 7,2 vezes maior que o etanol que apresentou 

eficiência de remoção de cor de 83%. 

  Os ensaios de sacarose com riboflavina apresentaram uma eficiência de 

remoção de cor e DQO de 87% e 35%, respectivamente, enquanto o ensaio do 

etanol com riboflavina apresentou eficiência de remoção de cor e DQO de 83% 

e 24%, respectivamente. O ensaio em presença de sacarose com riboflavina 

apresentou melhor desempenho uma vez que sua eficiência de remoção de cor 

ocorreu a uma velocidade 1,05 vezes maior que em presença de etanol com 

riboflavina. 

 Nos ensaios em presença de etanol com lawsone foi observada uma eficiência de 

remoção de remoção de cor e DQO de 83% e 30%, respectivamente, enquanto 

para sacarose com lawsone os valores de eficiência de remoção de cor e DQO 

foram de 90% e 49%, respectivamente. Melhor desempenho foi observado no 

ensaio em presença de sacarose com lawsone, uma vez que sua eficiência de 

remoção de cor ocorreu em uma velocidade 5,5 vezes maior que em presença de 

etanol com lawsone.   

 Considerando remoção de cor e DQO, os melhores resultados foram obtidos em 

presença de etanol apenas, uma vez que apresentou eficiências de remoção de 

83% para cor e 69% para DQO, mesmo com uma velocidade de remoção de cor 

menor que os outros ensaios. 

 A remoção de sulfato ocorreu de forma mais eficiente em presença de sacarose 

(11%) se comparado ao ensaio em presença de etanol (97%). 

 Os mediadores redox (riboflavina e lawsone), não interferiram da maneira como 

era esperado chegando a apresentar valores menores que os registrados sem a 

sua presença dos mesmos. Para o efluente em questão, a adição de mediadores 
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redox, nas concentrações utilizadas, não se aplica. Sendo a adição de etanol 

apenas, suficiente. 

 O fato de não se ter observado um aumento da velocidade em presença dos 

mediadores redox, pode ter ocorrido por vários fatores, entre eles a possibilidade 

do corante ser facilmente degradado, o que poderia mascarar a influencia dos 

mediadores redox. 
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7. SUGESTÕES 

As seguintes sugestões são colocadas com o intuito de aperfeiçoar o sistema de 

tratamento proposto para efluentes têxteis: 

 Aprofundar o conhecimento da microbiota atuante no processo de 

degradação dos corantes. 

 Implantar na região um sistema de gestão empresarial organizado, onde 

possa ser possível obter informações importantes para um melhor 

resultado nos processos de tratamento. 

 Estudar a possibilidade de recirculação ou retenção dos mediadores 

redox (quando necessários) no processo, uma vez que acarretaria 

diminuição de custos. 
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