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RESUMO 
 
A presente investigação teve como objetivo estudar o efeito do nitrato na remoção de cor de 
efluente têxtil em reatores anaeróbios suplementados ou não com mediadores redox. Dois 
reatores anaeróbios em paralelo foram operados com um tempo de detenção hidráulica (TDH) 
de 10 horas, com etanol como co-substrato. O experimento em fluxo contínuo foi dividido em 
três etapas após a obtenção de condições estáveis de operação. Na primeira etapa, os reatores 
receberam o afluente contendo o corante azo Reactive Red 2 (RR2) em concentrações 
variadas. Na segunda fase, um dos reatores foi inoculado com o mediador redox AQDS para 
testar seu efeito na aceleração dos processos de remoção de cor. Finalmente na terceira fase 
do experimento, ambos os reatores (suplementado e livre de AQDS) foram inoculados com 
nitrato em concentrações variadas. Os resultados provaram que os reatores eram eficientes na 
remoção de cor, em que o composto etanol mostrou-se um eficiente doador de elétrons para 
sustentar a redução do corante azo sob condições anaeróbias. O mediador redox AQDS 
aumentou as taxas de redução do corante azo, mas o seu efeito não foi tão marcante 
comparado com os experimentos conduzidos anteriormente. Contrariamente às hipóteses 
levantadas de que a adição de nitrato poderia interferir nas taxas de remoção de cor e 
propriedades catalíticas do mediador redox, não foi verificado nenhum efeito deste composto. 
Tal observação sugeriu que a presença do nitrato em esgotos têxteis não diminuirá a 
capacidade dos reatores anaeróbios, suplementados ou não com mediador redox, em 
descolorir corantes azo. Finalmente, os experimentos em batelada avaliaram o efeito do 
gradiente de concentração do doador de elétrons (etanol) nas taxas de remoção de cor, os 
quais indicaram que as taxas eram proporcionais às concentrações de etanol testadas e que o 
mediador redox AQDS teve um efeito mais marcante na cinética de descoloração. 
 
Palavras-chave: Tratamento anaeróbio, corante azo, mediadores redox, nitrato. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation aimed to study the effect of nitrate on colour removal of dyes in 
anaerobic bioreactors supplemented or not with redox mediators. Two anaerobic bioreactors 
in parallel were operated at a hydraulic retention time (HRT) of 10 h, with ethanol as co-
substrate. The contínuous flow experiment was divided in three steps after steady-state 
conditions were reached. In the first step, the reactors were fed with an affluent containing the 
azo dye Reactive Red 2 (RR2) tested in different concentrations. In the second step, one of the 
reactors was supplemented with the redox mediator AQDS, in order to evaluate its effect on 
the decolourisation process. Finally, in the third step of the experiment, both reactors (AQDS-
supplemented and AQDS-free) received different concentrations of nitrate. The results 
showed that the reactors were efficient on colour removal, in which the compound ethanol 
was a good electron donor to sustain colour removal under anaerobic conditions. The redox 
mediator AQDS increased the decolourisation rates, but its effect was not so evident 
compared to the previous investigations. Contrary to the raised hypothesis that the nitrate 
addition could decrease decolourisation rates and catalytic properties of the redox mediators, 
no effect of nitrate was observed in the bioreactors, suggesting that the presence of nitrate in 
textile wastewaters will not decrease the capacity of anaerobic reactors supplemented or not 
with redox mediators to decolourize azo dyes. Finally, batch experiments evaluated the effect 
of an electron donor concentration gradient on colour removal, which indicated that the 
decolourisation rates were proportional to the concentration of ethanol tested and the redox 
mediator AQDS had a more evident effect on the colour removal kinetics. 
 
Keywords: Anaerobic treatment, azo dye, redox mediators, nitrate. 
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1. INTRODUÇÃO 
 A indústria têxtil representa um importante setor da economia brasileira e 

mundial. Segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil (ABIT, 2006), o Brasil é 

o sexto maior produtor mundial de produtos têxteis. O país possui 25 mil empresas 

gerando 1,53 milhão de empregos diretos. O faturamento em 2005 foi de US$ 32,9 

bilhões e está previsto um investimento de US$ 8 bilhões no setor até 2010. A 

cadeia têxtil e de confecção é o segundo maior empregador formal da indústria de 

transformação no Brasil como é mostrado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Divisão percentual dos principais setores empregadores da indústria de transformação no 

Brasil. Fonte: ABIT (2006). 
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 Particularmente, um aumento na cadeia produtiva têxtil gera um 

subseqüente aumento na produção de efluentes, os quais causam grande 

preocupação do ponto de vista ambiental e de saúde pública devido à ampla gama 

de substancias utilizadas, incluindo os corantes. Efluentes contendo corantes 

sintéticos são indesejáveis por razões estéticas, por prejudicarem a fotossíntese 

de algas e plantas aquáticas devido à diminuição da transparência da água, e 

principalmente, devido a sua toxicidade. Tem sido demonstrado que corantes 

usados na indústria têxtil, e os produtos gerados de sua quebra química, são 

cancerígenos ao homem e outros seres (BROWN E DEVITO, 1993; 

WEISBURGER, 2002).  

 Diferentes técnicas e processos podem ser usados no tratamento de 

esgotos têxteis, tanto na remoção de cor quanto na remoção de matéria orgânica 

e outros contaminantes presentes (DOS SANTOS et al., 2007). Cada técnica tem 

suas limitações e custos diferentes, que associada à complexidade do esgoto 

têxtil, torna o tratamento complicado. Processos físico-químicos de tratamento de 

efluentes costumam ter custo proibitivo e sofrem grande interferência de muitos 

constituintes do efluente, entre os quais o tipo de corante empregado. Apesar 

disso, estes processos ainda são os mais empregados nas estações de 

tratamento de esgotos têxteis.  

Tratamentos biológicos, os quais possuem normalmente os menores 

custos, têm se mostrado uma alternativa viável para eliminar corantes de efluentes 

têxteis, além de reduzir a carga orgânica presente (DOS SANTOS, 2005; VAN 

DER ZEE e VILLAVERDE, 2005; NACHIYAR et al., 2005; ALBUQUERQUE et al., 

2005; KAPDAN et al., 2005; MÉNDEZ et al., 2005;). Microrganismos aeróbios e 

anaeróbios têm sido investigados na remoção de cor de esgotos têxteis em escala 

real e de laboratório, em várias configurações de reatores e de condições 

ambientais como pH, temperatura, salinidade, etc. 

Entre os diversos corantes empregados na indústria têxtil, merece destaque 

a classe conhecida como corantes azo, pois representa a maior parcela de 

corantes usados no processo de tingimento. Como conseqüência, vários estudos 
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de remoção de cor de esgotos contendo corantes azo têm sido realizados em todo 

o mundo, com foco no tratamento biológico. 

Normalmente a descoloração de corantes azo sob condições anaeróbias, 

também conhecida como redução do corante azo, procede mais rápida quando 

comparada a condições aeróbias (DOS SANTOS, 2005, VANDEVIVERE et al., 

1998), entretanto, os produtos resultantes dessa quebra redutiva, as aminas 

aromáticas, são normalmente recalcitrantes sob condições anaeróbias, 

necessitando de um pós-tratamento para sua completa eliminação (FIELD et al., 

1995; FIELD et al., 2000). Várias pesquisas sugerem uma seqüência de 

tratamento biológico por meio de reatores anaeróbios seguido de reatores 

aeróbios, pois desta forma, a maior parte das aminas aromáticas pode ser 

mineralizada aerobiamente, sendo utilizada como fonte de nitrogênio para os 

microrganismos aeróbios que crescem muito mais rápido do que os anaeróbios e, 

portanto, consomem mais este macronutriente celular (VAN DER ZEE e 

VILLAVERDE, 2005; ALBUQUERQUE et al., 2005; KAPDAN e ALPARSLAN, 

2005; LIBRA et al., 2004). 

A remoção de cor de corantes em reatores anaeróbios, apesar de possível, 

ainda se constitui em um processo lento para muitos corantes recalcitrantes, 

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

obtenha boas taxas de descoloração. Visando aumentar a cinética desta reação, 

substâncias com potencial catalítico têm sido investigadas, conhecidas como 

mediadores redox. Tais compostos podem aumentar a taxa de remoção de cor em 

até várias ordens de magnitude, mesmo quando testados em baixas 

concentrações (CERVANTES et al., 2001; RAU et al., 2002; FIELD E BRADY, 

2003; DOS SANTOS et al., 2007).  

Particularmente, 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, devido à 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. Por exemplo, Carliell et al. (1995) 
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verificaram que a taxa de redução do corante azo Reactive Red 141 era 

consideravelmente reduzida na presença de nitrato, sendo que nenhum efeito era 

observado na presença do composto sulfato. Contrariamente, Pearce et al. (2006) 

não observaram qualquer efeito do nitrato das taxas de remoção de cor do corante 

azo Remazol Black B pelo microrganismo aeróbio Shewanella espécie J18 143.  

Considerando a presença do nitrato, as hipóteses consideradas são: 1) 

nitrato modifica o potencial redox do meio e 2) devido à atividade desnitrificante há 

uma competição entre os microrganismos redutores de corantes e desnitrificantes 

pelos equivalentes reduzidos disponíveis. Assim, o nitrato pode interferir nas taxas 

de remoção de cor e na capacidade do mediador redox funcionar como um 

catalisador da reação.  

 

1.1. Objetivo geral 
Avaliar o efeito do nitrato na remoção de cor de corantes azo em reatores 

anaeróbios mesofílicos, suplementados ou não com mediadores redox. 

 

1.2. Objetivos específicos 
• Avaliar o efeito de concentrações catalíticas do mediador redox 

Antraquinona-2,6-disulfonato (AQDS) nas taxas de remoção de cor sob 

condições anaeróbias mesofílicas. 

• Avaliar o emprego do composto etanol como doador de elétrons nos 

processos de descoloração redutiva de corantes. 

• Avaliar o efeito do gradiente de concentração do doador de elétrons nas 

taxas de remoção de cor. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Características dos esgotos têxteis 
 As indústrias têxteis produzem efluentes muito diversificados, resultantes 

dos diversos tipos de químicos e processos de fabricação do produto final (DOS 

SANTOS et al., 2007). Isso implica em grandes diferenças nos parâmetros físico-

químicos dos esgotos tais como a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 

Demanda Química de Oxigênio (DQO), pH, cor, salinidade, temperatura, dentre 

outros. 

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

indústrias têxteis são os seguintes: 

� Engomagem: o primeiro passo de confecção. Agentes como amido, 

álcool polivinílico (PVA), dentre outros, são adicionados para aumentar a 

resistência das fibras e diminuir sua quebra. 

� Desengomagem: etapa do processo responsável em remover materiais 

remanescentes da engomagem, antes da tecelagem. 

� Desemulsificação: remoção de impurezas das fibras através do uso de 

soluções alcalinas como hidróxido de sódio, que tem 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 de 

produtos químicos como hipoclorito de sódio e peróxido de hidrogênio. 

� Mercerização: processo químico contínuo 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. Normalmente requerem grandes 

volumes de água no processo de lavagem das fibras.  

  

Na Figura 2 são mostradas as etapas envolvidas nas operações têxteis, 

bem como os principais poluentes presentes em cada etapa.  
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Figura 2 - Processos envolvidos na fabricação de produtos têxteis e principais poluentes 
envolvidos. Fonte: Adaptado de Dos Santos et al. (2007). 

 

 

Na Tabela 1 é mostrado um exemplo da caracterização de um efluente 

têxtil, nas diferentes etapas da produção. 

Engomagem 

 
Desengomagem 

Desemulsificação 

Branqueamento  

Merceirização 

Tingimento  

 
Enzimas, graxas, 
amônia, amido  Desinfetantes, 

surfactantes, 
sabões, 
gorduras, 
óleos, 
solventes, etc. 

 NaOH e 
outros 
sais 

 Cor, metais, 
sais, 
surfactantes, 
sulfeto, 
formaldeído  
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Tabela 1 -  Caracterização do efluente de uma indústria de processamento de algodão, nas 
diferentes etapas da produção 

Processo DQO 

(g/l) 

DBO 

(g/l) 

ST (g/l) SDT 

(g/l) 

pH Cor 

(ADMI) 

Desengomagem 4,6-5,9 1,7-5,2 16,0-32,0 - - - 

Desemulsificação 8,0 0,1-2,9 7,6-17,4 - 10-13 694 

Branqueamento 6,7-13,5 0,1-1,7 2,3-14,4 4,8-19,5 8,5-9,6 153 

Merceirização 1,6 0,05-0,1 0,6-1,9 4,3-4,6 5,5-9,5 - 

Tingimento 1,1-4,6 0,01-1,8 0,5-14,1 0,05 5-10 1450-4750 

Legenda: DQO, demanda química de oxigênio; DBO, Demanda bioquímica de oxigênio; ST, 
sólidos totais; SDT, sólidos dissolvidos totais; ADMI, American Dye Manufacturer Institute. Fonte: 
Adaptado de dos Santos (2005) 

 

2.2. Classificação dos corantes e mecanismos de fix ação 
 Segundo Dos Santos et al. (2007), corantes são classificados de acordo 

com suas aplicações e estruturas químicas. São compostos de um grupo de 

átomos responsáveis pela cor, chamados cromóforos, e de um outro grupo 

composto de substâncias que possuem a capacidade de aumentar a cor devido 

aos cromóforos presentes, chamados de auxocromos. Os mais importantes 

cromóforos são os grupos azo (-N=N-), carbonila (C=O), nitro (NO2) e nitroso        

(-N=O). Os auxocromos mais comuns são dos grupos etila, nitro, amino, sulfônico, 

hidroxila, metóxi, etóxi, cloro e bromo (CHRISTIE, 2001). 

 Hao et al. (2000) classifica os corantes em várias classes, sendo os 

corantes ácidos definidos como corantes aniônicos solúveis em água com 

diferentes cromóforos ligados a grupos ácidos funcionais como nitro, carboxílico e 

sulfônico. Corantes diretos são sais altamente solúveis de corantes ácidos 

sulfonados. Corantes reativos também são altamente solúveis e aniônicos. 

Corantes dispersos são insolúveis e não iônicos. 

 Corantes azo representam a maior fração dos corantes produzidos 

atualmente no mundo, representando cerca de 60 a 70% de todos os corantes 

produzidos (CARLIELL et al., 1995). Eles não ocorrem livremente na natureza, 

sendo 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 como 
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corantes azo mono, di, tri etc., de acordo com o numero de ligações azo 

(ZOOLINGER, 1987). As fórmulas estruturais de dois corantes azo são mostradas 

na Figura 3. 
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Figura 3 - Fórmula estrutural dos corantes azo Reactive Red 2 (RR2) e Reactive Red 4 (RR4). 

Fonte: Hao et al.(2000). 
 
 O segundo grupo de corantes mais usados são os que possuem o 

cromofóro antraquinônico, que é a base de muitos corantes dispersos (Hao et al., 

2000). As cores formadas pelos corantes antraquinônicos são mais abrangentes, 

cobrindo quase todo o espectro visível (CHRISTIE, 2001).  As fórmulas estruturais 

de dois corantes antraquinônicos são mostradas na Figura 4. 
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Figura 4 - Fórmula estrutural dos corantes antraquinônicos Reactive Blue 19 (RB19) e Reactive 

Blue 5 (RB5). Fonte: Hao et al. (2000). 
 

 
 

2.2.1. Mecanismos de fixação 
 Corantes são ligados às fibras através de reações químicas, sendo a 

fixação por meio de ligações covalentes a forma de ligação mais forte, 

notadamente ocorre uma atração eletrostática entre os íons do corante e da fibra, 

que possuem cargas opostas. Além deste tipo de ligação, na fixação do corante 

há ainda a participação de interações hidrofóbicas, forças de van der Walls e 

pontes de hidrogênio (WELHAM, 2000).   

 Uma quantidade significativa de corante que não adere às fibras é removida 

nas operações de lavagem dos fios, sendo responsável pela maior fração da cor 

do efluente têxtil. Tal fato se deve a uma baixa afinidade entre o corante e o 

substrato (WELHAM, 2000). Por exemplo, na fixação de corantes reativos, pode 

ocorrer uma reação de hidrólise do corante sob condições alcalinas, o produto 

formado tem baixa afinidade com as fibras, diminuindo assim a eficiência de 

fixação e aumentando a concentração de corante no efluente (HAO et al., 2000).  
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2.2.2. Medição de cor em efluentes coloridos 
 A luz visível se encontra em um estreito intervalo no espectro luminoso, no 

qual o olho humano só é capaz de detectar comprimentos de onda na faixa de 360 

e 780 nm, conforme mostrado na Tabela 2 (CHRISTIE, 2001). 

 
Tabela 2 - Regiões do espectro eletromagnético e relação entre comprimento de onda e cor 

Região eletromagnética Comprimento de onda Percepçã o de cor 

350 – 400 Não perceptível 
400 – 435 Violeta 
435 – 480 Azul 
480 – 490 Azul esverdeado 
490 – 500 Verde azulado 
500 – 560 Verde 
560 – 580 Verde amarelado 
580 – 595 Amarelo 
595 – 605 Laranja 
605 – 750 Vermelho 

 
 
 
 
 
Luz visível 

750 – 780 Não perceptível 
Fonte:Christie (2001). 
 
 

Segundo Von Sperling (2004), a cor na água pode ser resultado de 

fenômenos naturais como decomposição da matéria orgânica presente (húmus), 

presença de ferro ou manganês, e também por ação antropogênica como resíduos 

industriais (tecelagem, tinturarias, produção de papel) e esgotos domésticos. Sua 

medição é utilizada freqüentemente como parâmetro de qualidade de água de 

abastecimento. É importante diferenciar cor aparente e cor verdadeira, neste caso 

a segunda é obtida após centrifugação a fim de remover a turbidez da amostra. 

 Os métodos mais comuns para medição de cor envolvem a comparação 

visual e a espectrofotometria. Na comparação visual a cor do corpo da água é 

comparada com a cor de uma solução padrão (normalmente solução de 

cloroplatinato de cobalto), ou apropriados discos de cor calibrados com a solução 

padrão. Esse método é muito usado em estações de tratamento de água, mas não 

é indicado para efluentes altamente coloridos (DOS SANTOS, 2005).  

O método espectrofotométrico é mais indicado para efluentes com alta 

concentração de cor, em que se determinam as características da cor como 

tonalidade, comprimento de onda dominante, luminescência (grau de brilho) e 

pureza (grau de saturação) (HAO, 2000).   
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2.3. Processos de descoloração 
 
2.3.1. Processos não biológicos 

Métodos físico-químicos 
 Métodos físico-químicos de coagulação seguido de floculação vêm sendo 

utilizados em todo o mundo no tratamento de efluentes têxteis (VANDEVIVERE et 

al., 1998). Agentes coagulantes como sais de ferro, alumínio e polímeros são 

usados para formar flocos com os corantes, que são então separados por filtração, 

sedimentação, e mais recentemente flotação. Segundo Hao et al. (2000), esse 

método é eficaz no tratamento de corantes dispersos, mas pode não remover 

corantes altamente solúveis (VANDEVIVERE et al., 1998). Adicionalmente, novos 

coagulantes estão surgindo, como alguns polímeros orgânicos que são dosados 

em menores concentrações, e conseqüentemente produzem menores 

quantidades de lodo, entretanto, alguns desses polímeros podem ser mais tóxicos 

ao ecossistema aquático que os próprios corantes (FIGUEIREDO et al., 2005). 

Uma nova tecnologia desenvolvida no Reino Unido ainda permite o reúso de água, 

após o tratamento do efluente têxtil com o uso conjunto de adsorção e floculação 

(VANDEVIVERE, 1998). 

 

Métodos químicos 
 Os métodos químicos mais comuns envolvem os chamados processos 

oxidativos, principalmente devido a sua simplicidade de aplicação (ROBINSON et 

al., 2001). Dentre estes, o método mais usado atualmente é a ozonização, pois 

oferece eficiência satisfatória no tratamento de corantes, apresentando boa 

capacidade de descoloração, além de aumentar a biodegradabilidade do esgoto. 

Essa é a razão pela qual a ozonização tem sido empregada principalmente no pré-

tratamento de efluentes têxteis (HASSEMER e SENS, 2002). Outra vantagem 

desta tecnologia é que o ozônio é aplicado no estado gasoso, conseqüentemente 

não aumenta o volume de efluente e lodo. O baixo tempo de vida, em torno de 20 

minutos, é uma desvantagem do processo, alem de seu custo elevado 

(ROBINSON et al., 2001). 
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 Nos últimos anos têm-se aperfeiçoado os processos de oxidação avançada 

(POA), como o chamado processo fenton, que faz uso de uma reação entre o ion 

Fe+2 com H2O2 para se gerar radicais hidroxila (OH•), que possuem forte 

capacidade oxidante.  Esse processo pode ser usado para descolorir vários tipos 

de corantes (solúveis e insolúveis) e diminuir significantemente o valor de COT 

(carbono orgânico total) (XU et al., 2004). Contudo a geração de lodo devido à 

floculação do reagente e moléculas do corante é um problema a ser levado em 

consideração (ROBINSON et al., 2001). 

 Outro processo químico que vem obtendo evolução no tratamento de 

corantes é baseado no uso de radiação ultravioleta aliado a agentes oxidantes, 

como H2O2 e O3
 (PETERNEL et al., 2006). A degradação do corante é causada 

pela produção de altas concentrações do radical hidroxila. As vantagens são a não 

produção de lodo e ausência de odores desagradáveis, muito embora ocorra a 

produção de sub produtos (ROBINSON et al., 2001). 

 

Métodos físicos 
 Métodos físicos baseados em filtração, como ultra-filtração, nano-filtração e 

osmose reversa têm sido empregados na descoloração de efluentes têxteis, sendo 

possível em alguns casos a recuperação de produtos e o reúso das águas 

(VANDEVIVERE et al., 1998). O uso de membranas para filtração é eficaz em 

todos os tipos de corante, e possui outras vantagens como boa eficiência de 

remoção de poluentes, boa resistência a temperatura e ao ataque de 

microrganismos, contudo, os altos custos de implantação e manutenção das 

membranas, a necessidade de um efluente com baixa turbidez para uma boa vida 

útil das membranas e a geração de um resíduo (rejeito) que necessita ser 

disposto,  apontam como as principais desvantagens dessa tecnologia (DOS 

SANTOS et al., 2007). 

 Métodos de adsorção também são usados para a remoção de corantes de 

efluente têxtil, em que o carvão ativado é o adsorvente mais empregado, 

entretanto o alto custo deste adsorvente normalmente torna o processo proibitivo 

(FIGUEIREDO et al., 2005). As pesquisas mais novas têm-se focado na busca de 
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adsorventes alternativos, de menor custo, como matérias naturais ou reciclados. 

Em Portugal, Figueiredo et al. (2005) obtiveram bons resultados usando 

compostos à base da quitina retirada de moluscos marinhos. Ozacar e Sengil 

(2005) conseguiram remover corantes metálicos complexos de solução aquosa 

utilizando serragem de pinheiros como adsorvente. Deve ser enfatizado que 

métodos de adsorção são dependentes da classe de corante, mais precisamente 

da afinidade entre o corante e o adsorvente. Na Tabela 3 são mostrados alguns 

métodos não biológicos de descoloração de efluentes têxteis com suas vantagens 

e desvantagens. 

 

Tabela 3 - Principais métodos não biológicos de remoção de cor de corantes. 

 
Métodos não 

biológicos 

 
Vantagem 

 
Desvantagem 

Reagente fenton Efetiva descoloração de 
corantes solúveis e insolúveis 

Geração de lodo 

Ozonização Aplicado no estado gasoso, 
sem alterar o volume do 
efluente 

Baixo tempo de vida (20 minutos) 

Fotoquímico Não produção de lodo Formação de co-produtos 
(Reação de oxidação 
usando NaOCl)  

Iniciação e aceleração da 
quebra da ligação azo 

Formação de 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 

Muito caro 

Filtração por membrana Remoção de todos os tipos de 
corante 

Concentrada produção de lodo 

Resina de troca iônica Não há perda da resina 
(adsorvente) 

Não efetivo para todos os corantes 

Coagulação 
eletrocinética 

Viável economicamente Alta produção de lodo 

Fonte: Adaptado de Robinson et al. (2001) 

 

2.3.2. Processos  biológicos 

Remoção de cor bactérias aeróbias 
 
 Em condições aeróbias, corantes azo tendem a ser recalcitrantes, contudo 

algumas bactérias aeróbias mostram-se aptas a descolorir efluentes têxteis por 

mecanismos redutores (STOLZ, 2001). 
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 O principal mecanismo estudado para a quebra da ligação azo por 

microrganismos aeróbios é a presença de enzimas específicas chamadas de 

azoredutases (STOLZ, 2001). Zimmermann et al. (1982) utilizaram bactérias do 

gênero Pseudomonas para descolorir o corante Orange II sem utilizar outra fonte 

de carbono. As enzimas produzidas pelas bactérias utilizaram NAD(P)H e NADH 

para converter os corantes em aminas aromáticas (Figura 5). 
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Figura 5 - Redução aeróbia do corante azo Orange II. Fonte: Adaptado de Zimmermann et al. 
(1982). 

  

Posteriormente foi descoberto que bactérias produtoras de peroxidases são 

capazes de reduzir corantes azo, principalmente bactérias actinomicetes do 

gênero Streptomyces (STOLZ, 2001, MCMULLAN et al., 2001). Obtiveram-se 

bons resultados em pesquisas direcionadas à redução de corantes azo por 

actinomicetes na presença de outras fontes de carbono como glicose 

(MCMULLAN et al., 2001).  

Em geral os mecanismos de azo redutases se mostram muito específicos, 

dependentes dos corantes a serem tratados, das condições impostas a eles, além 

dos próprios organismos produtores das enzimas (RAMALHO et al., 2002). 

 

Remoção de cor por fungos 
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 Vários fungos são capazes de degradar corantes azo através de enzimas 

extracelulares. Os fungos brancos são possivelmente os microrganismos mais 

estudados nos processos de descoloração de corantes. Eles são capazes de 

mineralizar um grande número de poluentes orgânicos, devido à natureza não 

específica de suas enzimas lignolíticas como as peroxidases de lignina, 

peroxidase de manganês e lacase. Tais enzimas são produzidas na presença de 

vários substratos e, posteriormente, podem ser utilizadas na oxidação de corantes 

(MCMULLAN et al., 2001). 

 As peroxidases de lignina são oxidadas por H2O2 para uma forma própria , 

que é então reduzida ao seu estado natural pelo corante azo, em um mecanismo 

envolvendo duas transferências sucessivas de elétrons. As peroxidases de 

manganês usam um mecanismo similar, porém necessitam oxidar Mn2+ a Mn3+ 

antes de oxidar compostos fenólicos como os corantes azo (STOLZ 2001).  

Lacases são enzimas que contém cobre na sua estrutura molecular, sendo 

produzidas por plantas e fungos que oxidam fenóis na presença de oxigênio 

(GLEN et al., 1986). 

Na Figura 6 é mostrado a rota de degradação do corante 4-sulfofenilazo-

2,6-dimetilfenol pela lacase do microrganismo Pyricularia oryzae, em que se pode 

observar as complicadas reações bioquímica envolvidas nos processos de 

remoção de cor. 

A remoção de cor de corantes azo por fungos apresenta resultados 

diversos. Selvam et al. (2003) pesquisaram o uso do fungo branco Thelephora sp. 

na degradação dos corantes Orange G, Congo Red e Amido Black, sendo obtida 

uma eficiência de remoção de cor de mais de 95% para os dois últimos corantes, 

porém apenas 33% de remoção para o corante Orange G.  

Já Eichlerova et al. (2005) obtiveram boas taxas de remoção de cor para o 

corante Orange G e Remazol Brilliant Blue R pelos fungos brancos Dichomitus 

squalens, Ischnoderma resinosum e Plerotus calyptratus. As diferenças nas taxas 

de remoção foram supostamente devido às diferentes condições de cultivo dos 

organismos e subseqüente produção de enzimas lignolíticas. 
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Figura 6 -  Mecanismo proposto para a degradação a base de peroxidase do 4-sulfofenilazo-2,6-

dimetilfenol por Pyricularia oryzae. Fonte: Adaptado de Dos Santos et al. (2007). 
 

Remoção de cor por bactérias anaeróbias 
 Em condições anaeróbias as taxas de remoção de cor de corantes azo são 

normalmente superiores aos valores encontrados sob condições aeróbias. De 

acordo com Dos Santos et al. (2007) a quebra da ligação azo envolve a 

transferência de quatro elétrons (equivalentes reduzidos), que procede através de 

dois estágios até a ligação azo. Em cada estágio, dois elétrons são transferidos 

para o corante azo, que atua como aceptor final, conforme é mostrado na Figura 

7. 
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(R1─N═N─R2) + 2e- + 2H+ → R1─HN─NH─R2 
  (Formação do intermediário hidrazo) 
   

(R1─HN─NH─R2) + 2e- + 2H+ → R1─NH2 + R2─NH2 
  (Quebra da ligação azo e produção das aminas 

aromáticas) 
  Condições Anaeróbias 

 
Figura 7 -  Proposto mecanismo de quebra da ligação azo em condições anaeróbias.  Fonte: 

Adaptado de dos Santos et al. (2005) 
 
 

De acordo com Gingell e Walker (1971), flavinas solúveis podem atuar 

como transportadoras de elétrons de uma proteína NAD(P)H reduzida até o 

corante azo, em que esta atua como aceptor final de elétrons. A hipótese mais 

aceita naquela época era que o corante precisava penetrar a membrana celular 

das células bacterianas para que pudesse catalisar as enzimas, contudo tal 

suposição era improvável de acontecer com os corantes azo sulfonados, os quais 

devido a sua polaridade, ficariam impossibilitado de penetrar na membrana 

celular. Kudlich et al. (1997), realizaram um experimento com extrato celular da 

bactéria Sphingomonas sp. variedade BN6, em que os resultados mostraram um 

aumento nas taxas de remoção de cor do corante azo sulfonado, quando 

comparado com células intactas (controle), indicando a capacidade limitada do 

corante em permear a membrana citoplasmática. 

A redução do corante em condições anaeróbias pode ocorrer através de 

enzimas especializadas chamadas de azo redutases, ou através de uma reação 

co-metabólica em que equivalentes reduzidos como NADH, NAD(P)H, FMNH2 e 

FADH2 atuam como doadores de elétrons secundários para o corante azo, 

levando a quebra da ligação azo e a formação de aminas aromáticas (GINGELL e 

WALKER, 1971). Em outras palavras, o corante é o agente oxidante da reação, 

atuando na regeneração das co-enzimas envolvidas (CARLIELL et al., 1995). 

Segundo Stolz (2001), não foram encontradas evidências concretas da existência 

de azo redutases em bactérias anaeróbias, e se elas de fato existirem, não 

possuem uma importância comparada à supracitada reação co-metabólica. A 
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Figura 8 ilustra esquematicamente o processo de remoção de remoção de cor sob 

condições anaeróbias. 
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Figura 8 -  Reação co-metabólica envolvida na descoloração redutiva de corantes azo, em que a 

letra B representa o processo biológico. Fonte: Adaptado de dos Santos et al. (2007). 
 

 

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 conforme mostrado na Figura 9.  
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Figura 9 -  Fluxo de preferência de elétrons em função de diferentes pares de elétrons. MR e 

MRreduz são as formas oxidadas e reduzidas do mediador redox. Fonte: Adaptado de dos Santos et 
al. (2007). 
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A preferência por elétrons também pode ser a explicação para o 

decréscimo da remoção de cor na presença de nitrato, pois esse também é um 

aceptor preferencial de elétrons quando comparado ao corante (CARLIELL et al., 

1995). 

 Alguns autores citam que a adição de fontes de carbono como glicose, 

etanol, entre outros, é essencial para a obtenção de taxas aceitáveis de remoção 

de cor de corantes azo sob condições anaeróbias (CARLIELL et al., 1995; DOS 

SANTOS, 2005). De acordo com Van der Zee e Villaverde (2005), a quantidade 

requerida de doador primário, em teoria, é baixa, quatro equivalentes reduzidos 

por ligação azo (por exemplo, 32 mg de DQO por mmol de corante monoazo). 

Além disso, quanto maior a concentração de doador de elétrons, maior a taxa de 

redução do corante azo, conforme pode ser verificado em alguns estudos 

(KAPDAN et al., 2003; O’NEIL et al., 2000). 

 Segundo Van der Zee e Villaverde (2005), o processo de redução do 

corante azo é relativamente não especifico em relação ao doador de elétrons. Em 

diversos estudos foram testados desde compostos simples como acetato, etanol e 

glicose, até compostos mais complexos como álcool polivinílico (PVA) e 

carboximetilcelulose (CMC). Contudo estudos recentes mostram que alguns 

substratos são extremamente efetivos para garantir a remoção de cor.  

Dos Santos (2005) executando experimentos em batelada com alguns 

doadores de elétrons na redução dos corantes azo Reactive Red 2 e Reactive 

Orange 14, verificou que hidrogênio e formiato eram consideravelmente melhores 

doadores de elétron para a redução de cor de corante quando comparado ao 

acetato e metanol. Alburquerque et al. (2005), obtiveram taxas de descoloração do 

corante azo Acid Orange 7 bem maiores ao usar lactato, em comparação com o 

uso de um derivado de amido.  

 

Remoção de cor por bactérias anaeróbias na presença  de mediadores redox 
 O mecanismo não especifico da quebra da ligação azo em condições 

anaeróbias é normalmente um processo lento, requerendo para isso elevados 
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tempos de detenção hidráulica em reatores para uma boa eficiência de remoção 

de cor.  

Algumas pesquisas revelaram que a baixa eficiência de descoloração 

poderia ser minimizada pelo uso de mediadores redox,  tais substâncias atuam 

como catalisadores da reação pela capacidade de acelerar a taxa de transferência 

do doador primário ao aceptor final de elétrons, e também na reação química 

envolvida no processo de redução do corante pela diminuição da energia de 

ativação (DOS SANTOS et al., 2003). 

 Keck et al. (1997), estudando a bactéria aeróbia Sphingomonas sp. 

variedade Bn6, observaram que o corante azo Amaranth foi descolorido quando 

as células deste microrganismo aeróbio foram incubadas sob condições 

anaeróbias. No último experimento aumentou-se a taxa de redução do corante em 

6 vezes na presença do composto 2-naftaleno sulfonado (2NS), este funcionando 

como um mediador redox. Desde então vários compostos são apontados como 

possuidores de propriedades mediadoras, como as quinonas e flavinas, com a 

verificação de efeitos marcantes nas taxas de descoloração mesmo quando 

testados em concentrações catalíticas (DOS SANTOS et al., 2007; FIELD e 

BRADY, 2003; RAU et al., 2002; KUDLICH et al.,1997). 

 Na presença dos mediadores redox (MR), a redução anaeróbia do corante 

azo ocorre em duas fases, na primeira MR é reduzido por meio de elétrons 

gerados nos processos oxidativos. Na segunda fase, MR é oxidado em uma 

reação puramente química, e os elétrons são transferidos ao corante azo, que é 

então reduzido, dando origem às aminas aromáticas (KECK et al., 1997), 

conforme ilustrado na Figura 10. 

Mediadores redox modelos, como AQDS (CERVANTES et al., 2001; DOS 

SANTOS et al., 2003 ), riboflavina e AQS (DOS SANTOS et al., 2005), vem sendo 

testados com sucesso em experimentos com lodo anaeróbio, no aumento das 

taxas de descoloração. Os MRs modelos podem ser usados em concentrações 

catalíticas, pois são reciclados durante o processo. Eles também podem ser 

substituídos por compostos naturais, como substâncias húmicas, que são 
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abundantes na natureza e têm características inertes, baixando assim o custo do 

tratamento (CERVANTES et al., 2001). 

 

 
Figura 10 -  Reação co-metabólica envolvida na descoloração redutiva de corantes azo na 

presença de mediadores redox. Fonte:Adaptado de Dos Santos et al. (2007). 
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outros fatores, como as interações eletroquímicas entre o corante azo e o 

mediador redox, também interferem nas taxas de descoloração do sistema. 

Segundo Pearce et al. (2003), o pH e a temperatura também são parâmetros 

determinantes para uma eficiente taxa de descoloração, particularmente pH ótimo 

deve se situar próximo da neutralidade ou um valor ligeiramente alcalino, e a 

temperatura mesofílica ótima para a remoção de cor se situa entre 35-40ºC.  

 

Tabela 4 -  Valores de E0
´ para mediadores redox quinônicos e não quinônicos. 

Mediador redox E 0
` 

1,4-Benzoquinona +0,280 
1,2-naftaquinona-4-acido sulfonico +0,217 

2,6-diclorofenol indofenol +0,217 
1-naftol-2-indofenol sulfonato +0,135 

1,2-naftaquinona +0,135 
Tionina +0,060 

2-hidróxi-1,4-naftaquinona -0,137 
AQDS -0,184 

Riboflavina -0,208 
FAD/FMN -0,219 

AQS -0,225 
Antraquinona-2-acido carboxílico -0,260 

NAD(P)H -0,320 
Benzil viologen -0,360 
Metil viologen -0,440 

Fonte: Adaptado de Rau et al. (2002) e Dos Santos et al. (2007). 
 

 Estudos realizados por Dos Santos et al. (2004) mostraram o efeito 

marcante do tratamento termofílico quando comparado ao tratamento mesofílico, 

nas taxas de remoção de cor, em que a cinética da reação era aumentada em até 

uma ordem de magnitude sob condições termofílicas . Este autor ainda observou 

que em altas temperaturas, o efeito do mediador redox nas taxas de descoloração 

era diminuído, quando comparado a condições mesofílicas, justamente atribuído 

pela capacidade acelerada de redução sob condições termofílicas que acabavam 

mascarando o efeito do MR. 

Na Tabela 5 são mostrados exemplos de remoção de cor de diversos 

corantes sobre condições mesofílicas, e na Tabela 6 são mostrados exemplos de 

culturas anaeróbias que se mostraram aptas a descolorir corantes azo em 

condições anaeróbias. 
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Tabela 5 -  Remoção de cor por lodo granular anaeróbio em condições mesófilicas. 

Tipo Nome Descol.  
(%) 

Taxas de 
desc. Comentários 

Antraquinônico Reactive Blue 19 70 - Em torno de 50 mg/L de corante 

Antraquinônico Acid Blue 80 7 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Antraquinônico Acid Blue 25 67 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Antraquinônico Basic Blue 22 62 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Antraquinônico Reactive Blue 4 57 13,4 mg/L/h      Em torno de 50 mg/L (0,08 mM)   

de corante 
Antraquinônico 

Reactive Blue 19 99 14,6 mg/L/h 
     Em torno de 50 mg/L (0,08 mM)   
de corante 

Antraquinônico 
Reactive Blue 4 73 4,3 mg/L/h 

     Em torno de 50 mg/L (0,08 mM)   
de corante 

Antraquinônico 
Reactive Blue 19 90 13,0 mg/L/h 

     Em torno de 50 mg/L (0,08 mM)   
de corante 

Antraquinônico Reactive Blue 5 37 -  
Antraquinônico Reactive Blue 49 9 -  

Antraquinônico Acid Blue 25 68 -  
Antraquinônico Disperse Red 159 0 0  

Antraquinônico Disperse Blue 56 0 0  
Antraquinônico Reactive Blue 4 > 84 -   Em torno de 300 mg/L de corante 

Antraquinônico Reactive Blue 19 > 84 -   Em torno de 300 mg/L de corante 
Antraquinônico 

Reactive Blue 19 87 - 
    Em torno de 1032 mg/L de 

corante 

Azo Acid Orange 7 99 1,49 dia-1 Em torno de 0,3 mM de corante 

Azo Acid Red 266 95 0,20 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 
Azo Acid Yellow 137 95 0,35 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 

Azo Acid Yellow 159 97 0,72 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 
Azo Basic Red 23 99 10,00 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 

Azo Direct Black 19 99 3,00 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 
Azo Direct Blue 53 99 0,24 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 

Azo Direct Blue 71 100 0,61 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 
Azo Direct Red 79 97 16,60 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 

Azo Direct Red 81 99 7,80 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 
Azo Direct Yellow 4 95 1,03 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 

Azo Direct Yellow 12 86 1,17 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 
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Tipo Nome Descol.  
(%) 

Taxas de 
desc. Comentários 

Azo Direct Yellow 50 99 2,00 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 
Azo Mordant Orange 1 97 1,74 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 

Azo Mordant Yellow 10 95 1,86 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 
Azo Reactive Black 5 99 5,00 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 

Azo Reactive Orange 
14 

98 0,17 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 

Azo Reactive Orange 
16 97 2,10 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 

Azo Reactive Red 2 100 0,31 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 
Azo Reactive Red 4 99 0,45 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 
Azo Reactive Yellow 2 73 0,01 dia -1 Em torno de 0,3 mM de corante 
Azo Reactive Red 235 100 4,42 dia -1 Em torno de 50 mg/L de corante 

Azo Reactive Blue 235 100 23,5 dia -1       Em torno de 50 mg/L de corante 
Azo Reactive Yellow 

168 
100 23,4 dia -1 

      Em torno de 50 mg/L de corante 

Azo Reactive Red 198 95 11,6 mg/L/h Em torno de 50 mg/L de corante 
Azo Mordant Blue 13 83 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Azo Mordant Black 9 77 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Azo Basic Red 18 92 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Azo Acid Yellow 151 88 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Azo Direct Red 7 92 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Azo Acid Red 114 62 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Azo Direct Blue 15 83 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Azo Direct Yellow 12 75 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Azo Reactive Black 5 81 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Azo Acid Blue 113 94 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Azo Direct Black 19 51 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Azo Direct Black 22 61 - Em torno de 50 mg/L de corante 

Nitro Acid Orange 3 62 - Em torno de 50 mg/L de corante 

Ftalocianino Reactive Blue 21 80 8,6 mg/L/h Em torno de 300 mg/L de corante 
Ftalocianino Reactive Blue 21 36 - Em torno de 50 mg/L de corante 
Ftalocianino Reactive Blue 7 49-66  Em torno de 300 mg/L de corante 
Ftalocianino Reactive Blue 21 49-66  Em torno de 300 mg/L de corante 

Ftalocianino Reactive Blue 21 37  Em torno de 519 mg/L de corante 

Fonte: Dos Santos et al. (2007) 
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Tabela 6 -  Exemplos de culturas bacterianas estritas e facultativas, que são aptas a descolorir 
corantes azo sobre condições anaeróbias. 

   Organismo Corantes Atividade Descolorização 
(%)         Comentários 

 µ mol/mL/h  
Amaranth 0,74 - 
Methyl Orange 0,62 - 
Orange II 0,70 - 

Clostridium 
perfringens 
ATCC 3626 

Tartrazine 0,67 - 

Concentração do corante de 
0,033 mM 

 µ mol/mL/h  
Amaranth 0,30 66,0 
Orange II 0,20 37,0 

Bacteroides 
fragilis 

Tartrazine 0,08 9,0 

Após 6 h de incubação. 
Concentração do corante de 
0,1 mM 

   
Acid Violet 7 - 97,4 
Reactive Blue 2 - 18,3 
Acid Green 27 - 75,6 
Acid Red 183 - 20,1 

Pseudomonas 
GM3  

Indigo Carmine - 69,0 

Após 72 h de incubação, 
Concentração do corante de 
100 mg/L 

 µ mol/min/g 
Proteína 

 

Acid Red 27 0,10 - 
Acid Orange 20 0,10 - 
Acid Orange 7 0,30 - 
Acid Red 14 0,20 - 
Acid Yellow 23 0,10 - 

Sphingomonas 
xenophaga 
BN6 

Acid Black 1 0,30 - 

Concentração do corante de 
0,1 mM 

 
AU x 10-2 / mg 

proteína 
 

Methyl Red 1,81 99,4 
Orange II 1,39 95,1 
Orange G 1,20 64,1 

Enterococcus 
faecalis 

Amaranth 1,37 99,5 

 
 
Após 20 h de incubação. 
Concentração do corante de 
0,2 mM 

     
Tartrazine - 4,0 
Sunset Yellow - 22,0 
Methyl Orange - 79,0 
Orange II - 81,0 
Amaranth - 19,0 

Eubacterium 
biforme 

Allura Red 40 - 11,0 

Após 150 minutos de 
incubação. Concentração do 
corante de 2 mM 

Fonte: Dos Santos et al. (2007) 
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Remoção de cor em dois estágios anaeróbio/aeróbio 
Como mencionado anteriormente, a completa mineralização de corantes 

azo normalmente não ocorre em condições anaeróbias, mas somente a redução 

do corante e a formação de aminas aromáticas, com a subseqüente perda da cor 

(normalmente). Estudos revelam que a mineralização das aminas aromáticas pode 

ocorrer em condições aeróbias, o que sugere o uso de reatores seqüenciais 

anaeróbio/aeróbio nos processos de remoção de cor, além da remoção de DQO. 

Na Tabela 7 são mostrados resultados de trabalhos que usaram reatores 

seqüenciais para tratar efluentes têxteis contendo corantes azo. 
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Tabela 7 - Sistemas seqüenciais tratando efluente contendo corantes azo. 

Anaeróbio Aeróbio Característica do efluente Remoção de cor 
(%) 

Remoção de aminas 
aromáticas 

Tipo TDH (h) Tipo TDH 
(h) Corante Conc 

(mg/L) 
Subst. 

 Anaer. Aer. Anaer. Aer. 

Filtro anaeróbio 36 Tanque 
aeróbio 

36 

AO10 
ABk1 
DR2 

DR28 

5-100 
10-100 
25-200 
25-200 

Glicose 

90-100 
100 

95-100 
80-100 

 

- 25-50  

Digestor tubular inclinado 34-84 Tanque 
aeróbio 19 RR141 1500 Amido e 

acetato 62% -7% - - 

Disco rotatório anaeróbio 15 
Disco 

rotatório 
aeróbio 

7,5 RV5 650-
1300 

Acetato 
e extrato 

de 
fermento 

90-95 - 69-83 100 

UASB 8-20 Tanque 
aeróbio 

23 AY17 40 Glicose 20 13 - - 

Filtro anaeróbio 6 Filtro 
aeróbio 8,6 BR22 200 Amido e 

glicose 99% - - - 

UASB 25 Tanque 
aeróbio 10 MY10 100-200 Etanol 100% 0 100% 100% 

Filtro anaeróbio variável Filtro 
aeróbio 12-24 DisB79 25-150 Glicose e 

acetato 100 - 40 65 

Filtro anaeróbio - Filtro 
aeróbio - RR198 5000 Amido, cera

e acetato 97 - 2-3 100 

UASB 24-48 Tanque 
aeróbio - Efluente 

têxtil real   70-90 100 -  

UASB 15-16,5 Tanque 
aeróbio 55-60 DBK38 100-

3200 Glicose 80-100 - 85-95 50 

UASB 86,4 Tanque 
aeróbio 

432 DBK 38 3200 Glicose 81 13 74 81 

UASB 3-30 Tanque 
aeróbio 10-30 RBk5 100 Glicose 82-98 - - - 

UASB 2,5-19 Tanque 
aeróbio 9-67 DR28 100 Glicose 92-97 1-15 - - 

UASB 30 Tanque 
aeróbio 

108 
Efluente de 
fábrica de 

cotton 
  46-55 -10 a 25 - 35-90 
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Anaeróbio Aeróbio Característica do efluente Remoção de cor 
(%) 

Remoção de aminas 
aromáticas 

Tipo TDH (h) Tipo TDH 
(h) Corante Conc 

(mg/L) 
Subst. 

 Anaer. Aer. Anaer. Aer. 

Filtro anaeróbio 12-72 Tanque 
aeróbio 

10 RR195 50-400 Molasses 60-100 15 - - 

Filtro anaeróbio 12-72 Tanque 
aeróbio 10 

Efluente 
têxtil real, 

com adição 
de glicose e 
nutrientes 

  60-85 10 - - 

UASB 24 
Reator 

seqüenc. 
batelada 

21,5 AO7 60-300 Glicose+
peptona 

60-97 - - - 

Tanque de pré-
acidificação 15-18 Tanque 

aeróbio 15-18 Efluente 
real 10-150  50-70 -5 a +5 - - 

 
Fonte: Van der Zee e Villaverde (2005). 
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Como mostrado na Tabela 7, o uso de reatores seqüências para o 

tratamento de efluentes têxteis é uma alternativa promissora, contudo alguns 

problemas devem ser superados. Segundo Van der Zee e Villaverde (2005), a 

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

altas concentrações de doador de elétrons e baixas concentrações de corante. O 

uso de mediadores redox pode superar algumas dessas desvantagens (DOS 

SANTOS et al., 2003; FIELD et al., 2000).  

Libra et al. (2004) atenta para o fato de que muitos trabalhos não 

especificam exatamente o resultado e finalidade do tratamento empregado na 

remoção de cor de efluentes têxteis. Muitas vezes o termo degradação é usado 

incorretamente, quando na verdade ocorreu apenas descoloração, e não 

mineralização dos produtos de redução, compostos estes potencialmente 

cancerígenos (BROWN e DEVITO, 1993; WEISBURGER, 2002). É importante 

atentar também que o tratamento seqüencial anaeróbio/aeróbio para alguns 

corantes, por exemplo Reactive Black 5 e Reactive Violet 5, deixaram uma fração 

de compostos recalcitrantes no efluente final (VAN DER ZEE e VILLAVERDE, 

2005). 

 

2.4. Fundamentos do tratamento anaeróbio 
 

2.4.1. Aplicabilidade do tratamento anaeróbio 
 Os sistemas anaeróbios começaram a ganhar destaques no tratamento de 

efluentes, principalmente a partir dos anos setenta, quando foi criado na Holanda 

o reator de manta de lodo em fluxo ascendente, conhecido como UASB 

(LETTINGA, 1995).  

 Atualmente tratamento anaeróbio de efluentes domésticos e industriais é 

usado em larga escala no mundo todo. Segundo Kleerebezem e Macarie (2003), 

1600 instalações comerciais estão sendo atualmente operadas no mundo, sendo 

alguns exemplos mostrados na Tabela 8. 
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Tabela 8 -  Exemplos de estações de tratamento de esgotos anaeróbias industriais em escala real. 

Ano de 
const. Companhia e locação 

Fonte de geração 
do efluente Tipo de reator 

Carga 
orgânica 

(tonDQO/dia) 

Remoção 
de DQO 

(%) 
1989 K. Chemical, Hyogo, 

Japão 
Material corante Filtro anaeróbio 

ascendente 
4,8 80% 

1992 Undisclosed, Taiwan Polietileno UASB 6 - 
1992 Changzo worldbest 

Radici, China 
Polietileno Híbrido 1,7  

1992 Bp Amoco, Cooper 
River, SC, EUA 

Acido teraftalino 
purificado 

Filtro anaeróbio 
descendente 

- 80-85 

1994 Baek Hwa Co. Coréia 
do Sul 

Álcoois EGSB 2,5 75 

1996 Copenor, Brasil Formaldeído, 
Ácido fórmico, 

formato de sódio, 
hexametilaminas. 

EGSB 2,2 60 

1997 Hyosung, industries. 
Coréia do Sul 

Plásticos EGSB 0,9 75 

1997 Procter e Gamble. 
Indonésia 

Sabões e 
detergentes 

Híbrido 3 70 

1999 M. gas Chemical. 
Okayama, Japão 

Acído teraftalino 
purificado 

UASB 6 75 

2000 BP-Amoco Chem. 
Kuatan, Malásia 

Acído teraftalino 
purificado 

Circulação 
interna 

- - 

2000 SKW. Trotsberg, 
Alemanha 

Metalúrgico EGSB 6,7 80 

2000 Borsudchem Co. 
Hungria 

PU, PVC EGSB 10,7 80 

2000 Reliance Industries. 
Maharastra, Índia 

Acído teraftalino 
purificado 

EGSB 25,2 70 

2000 Sam Nam 
petrochemicals. Coréia 

do Sul 

Acído teraftalino 
purificado 

Híbrido 6 75 

2000 PT Bakrie Kasei Corp., 
Indonésia 

Acído terafálico 
purificado 

Híbrido 18,8 75 

2001 Getec. São Gonçalo, 
Brasil 

Sorbitol, Manitol, 
aditivos 

alimenticios 

Circulação 
interna 

7,5 80 

2001 Yizheng Chem. Fiber. 
China 

Acido terafálico 
purificado 

Filtro anaeróbio 
ascendente 

81,6 80 

2001 Interquisa, Canada Acido teraftalino 
purificado 

EGSB 26,3 75 

2002 Toray industries. Tokai, 
Japão 

Acido teraftalino 
purificado 

Circulação 
interna 

16,8 75 

2002 SUT IWWT. Singapura Vários químicos EGSB 20,8 60 
2002 Procter e Gamble. 

Tailândia 
Sabões, detergentes Híbrido 2,7 75 

2003 Celanesa. Cangrejera, 
México 

Álcoois, derivados 
de ácido acético, 

aminas, Getonas e 
acrilatos 

Híbrido 9,6 >90 

Fonte: Kleerebezem e Macarie (2003). PVC: Cloreto de polivinila; PU: Poliuretano. 
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Os sistemas anaeróbios trazem muitas vantagens (Tabela 9), 

principalmente em relação a custos de áreas e de implantação, fatores 

importantes no contexto da economia mundial atual. O tratamento anaeróbio não 

demanda tanta energia para seu funcionamento, comparado ao processo de lodos 

ativados (VON SPERLING, 2004), e pode até ser uma fonte de energia no futuro, 

com os promissores estudos do aproveitamento do biogás gerado 

(KLEEREBEZEM e MACARIE, 2003). Isso é possível porque na digestão 

anaeróbia, em torno de 70 a 90% da matéria orgânica é convertida em biogás 

(CHERNICHARO, 1997). Devido a esse fator, a produção de biomassa gerada é 

bem menor, diminuindo os custos com o tratamento do lodo que pode representar 

mais de 50% do custo total de tratamento (KLEEREBEZEM e MACARIE, 2003). 

Um balanço de massa da conversão da matéria orgânica sob condições aeróbias 

e anaeróbias é mostrado na Figura 11. 

 

Tabela 9 -  Vantagens e desvantagens do uso de sistemas anaeróbios de tratamento de esgoto. 

Fonte: Chernicharo (1997). 

Vantagens Desvantagens 
Baixa produção de sólidos; As bactérias anaeróbias são susceptíveis à 

inibição por um grande número de compostos ; 
Baixo consumo de energia, usualmente 
associado a uma elevatória de chegada; 

A partida do processo pode ser lenta na 
ausência de lodo de semeadura adaptado; 

Baixa demanda de área; Alguma forma de pós-tratamento é usualmente 
necessária; 

Baixos custos de implantação, da ordem de 20 
a 30 dolares per capita; 

A bioquímica e a microbiologia da digestão 
anaeróbia são complexas e ainda 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.  
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Anaeróbio 

85%
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Figura 11 -  Balanço de massa da conversão da matéria orgânica sob condições aeróbias e 

anaeróbias. Fonte: Kleerebezen e Macarie (2003). 
 
 
2.4.2. Microbiologia da digestão anaeróbia 
 A digestão anaeróbia ocorre em ecossistemas naturais como pântanos, 

lagos, sedimentos, bem como no aparelho digestivo de insetos e ruminantes 

(LETTINGA, 1995). Vários microrganismos participam da conversão da matéria 

orgânica sob condições anaeróbias. 

 A primeira etapa do processo de digestão anaeróbia consiste da hidrólise 

de compostos complexos (polímeros) a materiais dissolvidos mais simples 

(monômeros), para serem assimilados nas etapas posteriores (CHERNICHARO, 

1997). Esse processo é realizado por exo-enzimas excretadas por bactérias 

facultativas. Após hidrólise, proteínas, carboidratos e lipídeos dão origem a 

aminoácidos, açúcares solúveis, e ácidos graxos e glicerina, respectivamente 

(VAN HAANDEL e LETTINGA, 1994). 

 Os monômeros resultantes da hidrólise são assimilados pelas células de 

bactérias fermentativas, sendo então convertidos em compostos mais simples em 

uma fase chamada de acidogênese. Nesta fase são formados compostos como 

ácidos graxos voláteis (AGV), álcoois, acido lático, CO2, bem como novas células 

bacterianas. Os produtos finais da acidogênese podem variar bastante, 
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dependendo das condições de digestão, do material original e dos microrganismos 

ativos (LETTINGA, 1995). 

 A fase seguinte é a acetogênese, em que são formados os principais 

substratos precursores da metanogênese: acetato e H2/CO2 (VAN HAANDEL e 

LETTINGA, 1994). Os microrganismos metanogênicos podem ser divididos em 

dois grupos principais de acordo com sua afinidade por substrato e magnitude da 

produção de metano. São eles: microorganismos utilizadores de acetato, 

chamadas de metanogênicos acetoclásticos, responsáveis por cerca de 70% do 

metano formado, e microorganismos utilizadores de H2/CO2, ou metanogênicos 

hidrogenotróficos, responsáveis pelo restante do metano formado 

(CHERNICHARO, 1997).  

Devido ao fato das archaea metanogênicas hidrogenotróficas crescerem 

mais rápido do que as acetoclásticas, e ainda da importância da rota de formação 

de metano pelo acetato, esses últimos microrganismos são considerados os 

organismos limitantes do processo de digestão anaeróbia. 

 Na Figura 12 é mostrado um esquema da microbiologia da digestão 

anaeróbia. 
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Figura 12 -  Rotas da digestão anaeróbia. Fonte: Chernicharo (1997). 
 
 

2.4.3. Características dos reatores anaeróbios de m anta de lodo e fluxo 
ascendente 
 Os sistemas anaeróbios de manta de lodo são atualmente os sistemas 

anaeróbios de mais ampla aplicação prática. São utilizados principalmente em 

regiões tropicais e subtropicais, e são sistemas de alta taxa, permitindo a 

imobilização de uma grande quantidade de massa (VAN HAANDEL & LETTINGA, 

1994). A alta concentração de biomassa em reatores de manta de lodo pode ser 

atribuída à formação espontânea de densos conglomerados de biomassa no 

compartimento do reator, conhecido como processo de granulação, contribuindo 

para a alta retenção de biomassa (KLEEREBEZEM e MACARIE, 2003). O reator 

Polímeros complexos 
Proteínas,lipídeos,carboidratos 

Monômeros 
Aminoácidos, Peptídeos, açúcares 

Produtos intermediários 
(propionato, butirato,etc) 

Acetato 

CH4+CO2 

H2+CO2 

Archaea metanogênicas  
(metanogênese) 

Bactérias fermentativas  
(hidrólise) 

Bactérias fermentativas  
(acidogênese) 

   Bactérias acetogênicas  
(acetogênese) 

Bactérias acetogênicas produtoras de hidrogênio 

 
Bactérias acetogênicas consumidoras de hidrogênio 

Metanogênicas hidrogenotróficas Metanogênicas acetoclásticas 
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de manta de lodo mais usado e estudado é o sistema UASB (Upflow Anaerobic 

Sludge Bed) (LETTINGA, 1995). 

 Segundo Chernicharo (1997), o processo de funcionamento de um reator 

de manta lodo em fluxo ascendente (Figura 13) consiste de um fluxo ascendente 

do afluente através de uma manta de lodo anaeróbio. A manta de lodo é 

responsável pela estabilização da matéria orgânica, sendo que a mistura do 

sistema é promovida pelo fluxo ascensional do esgoto e das bolhas de gás. O 

afluente entra pelo fundo do reator e efluente deixa o reator através de um 

decantador interno localizado na parte superior do reator. Um sistema de 

separação trifásico (Sólido/líquido/gás) permite que as partículas que se 

desgarram da manta de lodo, retornem à câmara de digestão, garantindo assim a 

imobilização da biomassa no reator. Entretanto, uma parte das partículas é 

perdida, principalmente na presença de lodo floculento. Contudo, o tempo médio 

de residência de sólidos no reator é elevado o bastante para permitir que os 

microrganismos formadores de metano não sejam varridos do sistema. 

Efluente

Afluente

Saida
de
gás

Manta
de
lodo

Leito
de
lodo

 
Figura 13 -  Esquema de um Reator UASB. Fonte: Chernicharo (1997). 

 
 

 Em busca de maior superfície de contato entre o efluente a ser tratado e os 

microrganismos responsáveis pela estabilização da matéria orgânica foi criado em 

1983 na Holanda o reator EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) (LETTINGA, 
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1995). Para a obtenção desse maior contato, são aplicadas maiores velocidades 

ascendentes , tipicamente entre 5 e 20 m/h, de modo a expandir a manta de lodo. 

As altas velocidades ascensionais podem evitar caminhos preferenciais no leito de 

lodo, deixando a distribuição no fundo do reator menos crítica. 

Conseqüentemente, podem ser obtidas maiores eficiências de remoção de 

contaminantes quando comparados com os reatores UASB (KLEEREBEZEM e 

MACARIE, 2003). 

 Os sistemas EGSB (Figura 14) utilizam lodos granulares, que tem 

excepcional características de sedimentação, o que permite a utilização de 

grandes velocidades ascensionais (LETTINGA, 1995). Segundo Chernicharo 

(1997), os reatores EGSB são mais indicados ao tratamento de efluentes solúveis, 

uma vez que as altas velocidades não possibilitam uma remoção eficiente de 

materiais orgânicos particulados. Adicionalmente, a presença excessiva de sólidos 

suspensos no efluente pode ser um problema para a manutenção das boas 

características do lodo granular no reator. 

 

Efluente

Recirculação

Afluente

Saida
de
gás

Lodo
granular
expandido

 
 

Figura 14 – Esquema de um reator EGSB. Fonte: Chernicharo (1997). 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. Características dos reatores 
 O experimento em fluxo contínuo consistiu na operação de dois reatores 

anaeróbios do tipo EGSB (Expanded Anaerobic Sludge Blanket), um 

suplementado com mediador redox (R1) e o outro livre desse composto (R2), 

ambos utilizados no tratamento de um efluente sintético que buscava simular um 

efluente têxtil contendo corante azo. O experimento foi realizado no período de 6 

de abril de 2006 até 5 de setembro de 2006. 

Os reatores foram confeccionados em vidro, possuindo um volume útil de 

0,53 L. O fundo do reator era ocupado com esferas de vidro, a fim de propiciar 

uma melhor distribuição do afluente e evitar o surgimento de caminhos 

preferenciais, os quais podiam comprometer a eficiência do reator.  

Os reatores possuíam um dispositivo de entrada do afluente e duas saídas, 

sendo uma destinada a recirculação do efluente de forma a propiciar uma elevada 

velocidade ascensional. Os reatores foram operados com um tempo de detenção 

hidráulica de 10 h e taxa de carga orgânica de 2,5 KgDQO/m3.d. A velocidade de 

fluxo ascensional de 4 m/h foi conseguida com auxílio de uma bomba peristáltica 

(505 S, Watson Marlow, Cornwall, UK). Os reatores contavam em sua 

extremidade com um separador trifásico (gás/liquido/sólido). O gás coletado no 

separador trifásico era levado até um medidor de gás (Marca Ritter, Modelo TICO 

731). Na Figura 15 é mostrado um esquema dos reatores usados no experimento. 
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FIGURA 15 - Esquema dos reatores usados no experimento. 

   

Nas Figuras 16, 17, e 18 são mostradas algumas fotos do experimento em fluxo 

contínuo.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 -  Afluente aos reatores. Figura 16 -  Reator R2. 

Figura 18 -  Reator R1 e bomba de recirculação. 
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3.2. Reagentes 
 Foi usado o corante azo RR2 (Reactive Red 2, Procion Red MX-5B, Sigma-

Aldrich, UK) como composto modelo para esse estudo. O RR2 foi usado na forma 

analítica, sem adicional purificação ou hidrólise, conforme mostrado na Figura 19. 

N N

N

N

N

Cl

Cl

OH NH

SO3NaNaO3S

 
Figura 19 - Estrutura química do corante Reactive Red 2 (RR2) na forma não hidrolisada. 

 
 

 Para composto modelo de mediador redox foi usado o antraquinona-2,6-

disulfonato de sódio (AQDS) (Sigma-Aldrich, UK), cuja estrutura química é 

mostrada na Figura 20. Como fonte de nitrato foi usado o composto nitrato de 

sódio (NaNO3). Etanol (CH2OH) foi usado como doador de elétrons em todas as 

fases do tratamento. 
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Figura 20 – Estrutura química do mediador redox antraquinona-2,6-disulfonato de sódio (AQDS). 

 

3.3. Inoculação e partida do reator 
Os reatores foram instalados no Laboratório de Saneamento (LABOSAN), 

do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal 

do Ceará (DEHA-UFC). Após a verificação do seu perfeito funcionamento em 

termos de estanqueidade e ajuste de vazão, procedeu-se a inoculação do lodo. O 

lodo anaeróbio usado nos reatores foi coletado em um reator mesofílico do tipo 

UASB, o qual tratava águas residuárias de papel (Eerbeck, Países Baixos) e 
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misturado a um lodo floculento usado no tratamento de um efluente de uma 

indústria de cerveja (Fortaleza, Brasil). Os reatores foram preenchidos com a 

manta de lodo e água destilada em torno de 2/3 de sua altura útil, sendo 

aclimatado por aproximadamente um mês. 

O meio basal consistiu de (mg/L): NH4Cl (280), K2HPO4 (250), MgSO4.7H2O 

(100) e CaCl2.2H2O (10) e 1mL/L de elementos traços, o qual continham (mg/L): 

H3BO3 (50), FeCl2.4H2O (2000), ZnCl2 (50), MnCl2.4H2O (500), CuCl2.2H2O (38), 

(NH4)6Mo7O24.4H2O (50), AlCl3.6H2O (90), CoCl2.6H2O (2000), NiCl2.6H2O (92), 

Na2SeO3.5H2O (162), EDTA (1000) e HCl 36% (1). O meio foi tamponado com 2,5 

g/L de bicarbonato de sódio, de forma a manter o pH próximo da neutralidade. Os 

reatores foram operados na faixa mesofílica, com temperatura ambiente próxima 

de 25ºC. 

O afluente contendo meio basal, corante, doador primário de elétrons 

(etanol), mediador redox (AQDS) e nitrato (quando testado) foi armazenado em 

um refrigerador, a fim de se evitar contaminação por microrganismos aeróbios 

presentes no ar. 

 

3.4. Operação dos reatores 

Após a obtenção de condições estáveis de operação, as quais foram 

verificadas através de análises de pH e DQO, deu-se início ao experimento em 

fluxo contínuo, que foi dividido em três etapas principais conforme mudanças dos 

parâmetros operacionais (tabela 10).   

Na primeira etapa, iniciada logo após a obtenção de condições estáveis, os 

reatores receberam corante RR2, a fim de se estudar o processo de remoção de 

cor de corantes sob condições anaeróbias. Na segunda fase, o reator R1 foi 

suplementado com concentrações reduzidas do mediador redox AQDS, de modo 

a se avaliar o efeito deste composto nas taxas de descoloração. Na terceira etapa, 

os reatores foram suplementados com o composto nitrato nas concentrações de 3 

e 5 mM, de forma a avaliar o efeito de aceptores alternativos de elétrons, nas 

taxas de descoloração. 
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Tabela 10 –  Dados operacionais do experimento em fluxo contínuo. 

Etapa 1  2 3 
Período I II III IV V VI VII VIII 
Fim do período 
(dias) 35 48 63 78 92 113 134 152 

Co-substrato 
(gDQO/L) 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 

RR2 (mM) - 0.03 0.06 0.06 0.12 0.12 0.12 0.12 
Nitrato (mM) - - - - - - 3 5 
COV subst. 
(gDQO/L.dia) 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

COV RR2 
(gRR2/L.dia) - 0.04 0.08 0.08 0.16 0.16 0.16 0.16 

Co-sub./corante 
azo (gDQO/gRR2) - 62.5 31.25 31.25 15.6 15.6 15.6 15.6 

AQDS (µM) R1 - - - 12.5 12.5 25 25 25 

 COV é abreviatura de carga orgânica volumétrica. 

3.5. Experimento em batelada 

Um experimento em batelada também foi realizado no LABOSAN durante o 

período de 25 de outubro até 1 de novembro de 2006, a fim de  avaliar o efeito do 

gradiente de concentração do doador de elétrons etanol, nas taxas de remoção de 

cor do corante RR2.  

Para o experimento em batelada (Figura 21) foram utilizados os mesmos 

compostos e meio basal do experimento em fluxo contínuo. Usou-se uma 

concentração aproximada de lodo de 0,9 gSSV/L, o qual foi coletado no reator R2. 

As garrafas em série continham 50 mL de meio basal, e eram seladas com 

borrachas de butil e prendedores de alumínio. Condições anaeróbias foram 

obtidas fluxionando o headspace das garrafas com N2:CO2 (70/30%), durante um 

minuto, sendo em seguida adicionados o co-substrato (etanol), corante (RR2) e 

mediador redox (AQDS), de acordo com a Tabela 11.  
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Figura 21 – Garrafas em série usadas no experimento em batelada. 

 

Todas as configurações foram testadas em duplicata, sendo que o corante 

azo RR2 e o mediador redox AQDS foram testados nas concentrações de 0,06 

mM e 25 µM, respectivamente. As garrafas 3 e 4 (G3 e G4) foram autoclavadas 

por uma hora em uma temperatura de 120 ºC para funcionarem como controle 

abiótico. 

 

Tabela 11 –  Configuração das garrafas usadas no experimento em batelada. 

 
Garrafa 

 
Lodo 

 
Conc. Etanol 
(mgDQO/L) 

 
AQDS 

 
Comentário 

1 e 2 - - - Controle químico 
3 e 4 + - - Lodo autoclavado 
5 e 6 + - - Controle endógeno 
7 e 8 + 50 -  
9 e 10 + 100 -  
11 e 12 + 500 -  
13 e 14 + 1000 -  
15 e 16 + 100 +  
17 e 18 + 500 +  
19 e 20 + 1000 +  

 

 

Após a adição dos reagentes, as garrafas foram colocadas numa mesa 

agitadora (TECNAL, TE-140) a 100 rpm, como é mostrado na Figura 22A. Foram 

realizadas análises de cor diariamente, por um período total de 7 dias. As 
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amostras coletadas eram diluídas em uma solução tampão de fosfato em tubos de 

Eppendorff, e então centrifugadas por 3 minutos a 13.000 rpm (Centrifuga 

Ependorf, minispin, Figura 22B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Mesa agitadora (A) e centrífuga (B) usadas no experimento em batelada. 

 

Para a modelagem cinética do estudo utilizou-se uma reação de primeira 

ordem em relação à concentração do corante, na qual o coeficiente cinético (k) foi 

determinado usando a equação a seguir: 

 
kt

t eAA −= 0  

 

Onde: At é absorbância em relação ao tempo decorrido, A0 é a absorbância inicial no 

tempo (t =0), k é a constante de primeira ordem (por dia) e t é o tempo acumulado do 

experimento (dias). O valor de k foi estimado depois do experimento por regressão linear 

através da ferramenta solver do software Microsoft Excell. 

 

3.6. Análises 

Para o experimento de fluxo contínuo, o parâmetro cor foi analisada três 

vezes por semana, em dias alternados. As amostras de todos os experimentos 

(contínuo e em batelada) foram centrifugadas para evitar interferência devido à 

turbidez provocada pelo material em suspensão (lodo) a 13.000 rpm por 10 

minutos. As amostras foram diluídas com fator de diluição 2 usando uma solução 

 

 

 

 

A B 
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tampão de fosfato em tubos de Eppendorff, e depois lidas no comprimento 

máximo de onda do corante Reactive Red 2, ou seja 539 nm, em um 

espectrofotômetro (Hach, Dr2500) localizado no Laboratório  de Qualidade de 

Água do DEHA/UFC. 

As análises de DQO do experimento de fluxo contínuo foram realizadas em 

uma freqüência de dois dias por semana pelo método espectrofotométrico. 

Anteriormente as amostras eram filtradas a vácuo (Quimis, Q 355 B2) para se 

distinguir a fração solúvel e não solúvel da DQO. Além da DQO, foram realizadas 

análises periódicas de pH, cor, alcalinidade e ácidos graxos voláteis, todas 

seguindo o Standard Methods (APHA, 1998). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Experimento em fluxo contínuo 
 

4.1.1. Investigação após condições estáveis de oper ação 

 Após terem sido obtidas condições estáveis de operação (Período I), foi 

adicionado o corante RR2 em ambos os reatores na concentração de 0,02 g/L 

(Período II). Essa concentração de RR2 foi dobrada no Período III. A Tabela 12 

compila os parâmetros operacionais e resultados de eficiência dos reatores R1 e 

R2 nos três primeiros períodos iniciais da pesquisa. 

 

Tabela 12 -  Dados operacionais do experimento em fluxo contínuo nos três primeiros períodos da 

pesquisa, sem a presença de AQDS. 

Período I II III 
Fim do período (dias) 35 48 63 
Co-substrato (gDQO/L) 1,35 1,35 1,35 
RR2 (g/L) - 0,02 0,04 
Nitrato (mM) - - - 
COV subst. (gDQO/L.dia) 2,5 2,5 2,5 
COV RR2 (gRR2/L.dia) - 0,04 0,08 
Co-sub./corante azo (gDQO/gRR2) - 62,5 31,25 

AQDS (µM) R1 - - - 

Performance dos reatores  

Remoção DQO R1(%) 89 (9,30) 92 (2,97)  87 (2,28)  
Remoção DQO R2 (%)  83 (11,45) 91 (4,80)  88 (2,19) 
Remoção cor R1 (%) - 80 (5,42)  74 (8,48)  
Remoção cor R2 (%) - 84 (4,16)  69 (7,33) 

COV é a abreviatura de carga orgânica volumétrica. Desvio padrão é mostrado entre parêntese. 

  

Cor 

A eficiência de remoção de cor após a obtenção de condições estáveis de 

operação é mostrada na Figura 23. 
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Figura 23 -  Eficiência de remoção de cor após a obtenção de condições estáveis de operação. 

 

Os resultados claramente mostraram que os reatores se mostraram 

eficientes na redução de cor do corante azo RR2. No período II houve mais de 

80% em média de remoção de cor do afluente contendo corante para ambos os 

reatores. O reator R2 se mostrou pouco melhor do que o R1 no Período II (84% a 

80%). Essas elevadas taxas podem ter sido decorrentes da adsorção inicial de 

parte do corante na manta de lodo nos primeiros dias de experimento. Após a 

duplicação da concentração do corante (Período III), houve uma queda na 

eficiência dos reatores, que se mantiveram com médias similares de redução, 74% 

e 69% para R1 e R2, respectivamente.  

Os resultados da presente investigação são melhores do que os obtidos por 

Dos Santos (2005), em que fora verificado taxas de remoção de cor de 56% em 

um reator EGSB operado sob condições mesofílicas com um TDH de 10 horas, e 

COV do corante RR2 igual a 1,25 gRR2/L.dia. É interessante observar que, o 
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autor utiliza uma mistura de glicose e ácidos graxos voláteis como doador de 

elétrons, e no presente trabalho, se empregou o etanol. Dos Santos (2005) mostra 

que etanol é um doador de elétrons mais eficiente para sustentar o processo de 

remoção de cor quando comparado com uma mistura de glicose/AGV. Uma outra 

possibilidade está relacionada à baixa concentração de corante utilizado no 

presente estudo, que juntamente com a alta concentração de biomassa no reator, 

desenvolvem uma cinética de ordem zero e, conseqüentemente, maiores valores 

de eficiência.  

Outros autores atribuem a diminuição da eficiência de remoção de cor em 

reatores a problemas de toxicidade do corante à biomassa anaeróbia. Por 

exemplo, Carliell et al. (1995) estudaram a toxicidade que altas concentrações 

(superiores a 200 mg/L) do corante azo Reactive Red 141 traziam aos 

microrganismos anaeróbios, principalmente os metanogênicos. Estudos realizados 

por Razo Flores (1997) mostram que corantes azo são muito mais tóxicos à 

biomassa anaeróbia do que os produtos de sua quebra, as aminas aromáticas. 

Muitos estudos que relatam inibição do processo de descoloração em relação à 

concentração do corante utilizaram concentrações muito elevadas de corante, que 

excedem em muito os valores comumente encontrados no efluente das indústrias 

têxteis, entre 10 e 250 mg/L (VAN DER ZEE e VILLAVERDE, 2005). Entretanto, 

devido às baixas concentrações testadas no presente experimento, não se 

verificou qualquer problema aparente de toxicidade. 

 

DQO 

 Segundo Von Sperling (2004) o teste de DQO retrata de maneira indireta o 

teor de matéria orgânica nos esgotos ou corpos d’água, já que indica o consumo 

de oxigênio durante a oxidação química da matéria orgânica. 

 A eficiência de remoção de co-substrato (DQO) nos períodos I, II e III é 

mostrada na Figura 24. 
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Figura 24 -  Eficiência de remoção de DQO após a obtenção de condições estáveis de operação. 

 

Durante o período I, ainda sem a presença de corante, os reatores se 

mostraram eficientes na remoção do co-substrato, com eficiências médias de 89% 

e 83% para os reatores R1 e R2, respectivamente. A adição de corante nos 

Períodos II e III não influenciou as taxas de remoção de DQO.  Remoções de cor e 

de DQO ocorreram simultaneamente com eficiências elevadas.  

A não existência de efeitos negativos decorrentes do aumento de 

concentração de corante nas taxas de remoção de DQO estão de acordo com as 

observações de Dos Santos (2005). Libra et al. (2004) ao utilizarem um sistema 

seqüencial anaeróbio/aeróbio para descolorir o corante azo Reactive Black 5 com 

concentração de 50 g/L obtiveram 85% de eficiência média na remoção do 

substrato auxiliar (extrato de levedura e acetato) no estágio anaeróbio. Singh et al. 

(2006) obtiveram apenas 46 % de eficiência na remoção de DQO em experimento 

com corante azo Acid Orange na concentração de 200 mg/L. Ao aumentar a 
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concentração do corante para 300 mg/L houve redução para 35 % na remoção de 

DQO.  

 Sponza e Isik (2005) obtiveram taxas altíssimas de remoção de DQO, 76%, 

em um experimento com reator UASB tratando o corante azo Direct Red 28 na 

concentração de 3200 mg/L com o doador de elétrons glicose na concentração de 

3000 mg/L, resultando em uma concentração de DQO do afluente de 5377 mg/L. 

Kapdan e Ozturk (2005) relatam ligeira queda de eficiência na remoção de DQO 

ao aumentar a concentração do corante azo Remazol Red.  

 

4.1.2. Avaliação do efeito do mediador redox nas ta xas de remoção de cor 

 A segunda etapa da pesquisa constou da verificação do efeito do mediador 

redox AQDS nas taxas de remoção de cor e remoção de DQO (Tabela 13).  

 

Tabela 13 -  Dados operacionais do experimento em fluxo contínuo na presença do mediador redox 

AQDS. O reator R1 era suplementado com AQDS. 

Período IV V VI 
Fim do período (dias) 78 92 113 
Co-substrato (gDQO/L) 1,35 1,35 1,35 
RR2 (g/L) 0,04 0,08 0,08 
Nitrato (mM) - - - 
COV subst, (gDQO/L.dia) 2,5 2,5 2,5 
COV RR2 (gRR2/L.dia) 0,08 0,16 0,16 
Co-sub./corante azo 
(gDQO/gRR2) 31,25 15,6 15,6 

AQDS (µM) R1 12,5 12,5 25 

Performance dos reatores  
Remoção DQO R1(%) 83 (2,91) 81 (3,31) 84 (6,14) 
Remoção DQO R2 (%) 83 (1,28) 81(5,67) 82 (5,67) 
Remoção cor R1 (%) 79 (5,41) 83 (2,15) 83 (2,64) 
Remoção cor R2 (%) 66 (6,84) 75 (2,24) 72 (5,50) 

COV é a abreviatura de carga orgânica volumétrica. Desvio padrão é mostrado em parêntese. 

Assim, o reator R1 foi inoculado com AQDS na concentração inicial de 12,5 

µM (Período IV). No período V, dobrou-se novamente a concentração do corante 

azo RR2, mantendo-se a mesma concentração de AQDS do período IV. No 
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Período VI, dobrou-se a concentração de AQDS de maneira a evidenciar ainda 

mais o efeito catalisador do mediador redox.  

 

COR 

Na Figura 25 é mostrada a eficiência de remoção de cor nos períodos 

correspondentes a avaliação do efeito do AQDS na remoção de cor. 

Após a adição do mediador redox AQDS, correspondente ao Período IV, o 

reator R1 se mostrou mais eficiente do que o reator R2, com eficiências médias de 

descoloração de 79% e 66%, respectivamente. Quando se dobrou a concentração 

de corante no Período V, verifica-se um pequeno aumento das taxas de 

descoloração em ambos os reatores. No período VI, quando a concentração de 

AQDS era dobrada, não foi verificado nenhum aumento nas taxas de remoção de 

cor, mantendo-se as eficiências próximas de 83% e 72%, para os reatores R1 e 

R2, respectivamente.  

O efeito do AQDS nas taxas de descoloração está de acordo com os 

experimentos conduzidos por Dos Santos et al. (2005), operando dois reatores 

mesofílicos (sendo um deles suplementado com AQDS), com TDH de 10 horas, 

concentração de RR2 de 0,3 mM e concentração de AQDS de 25 µM. Foram 

obtidas diferenças de até 32 % nas taxas de descoloração entre os dois reatores. 

O autor usou uma razão corante/AQDS de 12, valor mais alto do que o usado na 

presente pesquisa (4,8), o que em teoria é contraditório, pois se verifica um maior 

impacto de AQDS para menores valores da relação corante/AQDS. 

Uma possibilidade que pode explicar as baixas propriedades catalíticas do 

AQDS é relacionada à baixa concentração testada do corante aliada à alta 

concentração de biomassa no reator, que pode ter produzido uma cinética de 

ordem zero, logo mascarando o efeito do AQDS. Uma outra possibilidade pode ser 

atribuída ao doador primário de elétrons testado, já que Dos Santos et al. (2005) 

usou uma mistura de glicose e ácidos graxos voláteis, enquanto etanol foi usado 

no presente estudo. O último composto tem provado ser um melhor substrato para 

suprir a redução do corante comparada à mistura de glicose e AGV (Dos Santos, 
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2005). Logo, o tipo de doador de elétrons também desempenha um importante 

papel no impacto do AQDS em aumentar as taxas de redução do corante.  

Kudlich et al. (1997) obtiveram em batelada, taxas de descoloração do 

corante azo Amaranth proporcionais a concentração do mediador redox AQS na 

presença do microrganismo Sphingomonas sp. variedade BN6 com glicose como 

substrato. Contudo, em concentrações acima de 0,6 mM de AQS, não houve 

aumento nas taxas de descoloração. Em um outro experimento, Field e Brady 

(2003) usaram riboflavina como mediador redox em temperatura mesofilica para a 

redução do corante azo Mordant Yellow 10 e relataram pequenas variações das 

taxas de remoção de cor para concentrações de riboflavina maiores do que 0,055 

mM, o que foi atribuído à cinética de saturação da redução enzimática da 

riboflavina.  
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Figura 25 -  Eficiência de remoção de cor dos reatores R1 e R2 quando AQDS era introduzido no 

sistema. 
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Já Cervantes et al. (2001) obtiveram efeitos muito mais evidentes do uso de 

mediadores redox em processos de descoloração redutiva de corantes azo. Por 

exemplo, ao operarem um reator UASB mesofílico com um TDH de 6 horas, 5,3 

gDQO/L.dia de uma mistura de ácidos graxos voláteis como substrato e 100 mg/L 

do corante azo Acid Orange 7, obtiveram 80% de remoção de cor. Essa eficiência 

foi elevada para 97-99% após a adição de apenas 3 µM de AQDS no meio. 

Na presença de AQDS há uma reação bioquímica espontânea, em que a 

molécula da quinona recebe dois elétrons e se converte da forma reduzida 

AH2QDS, em um processo biológico (Figura 26). Uma vez formada, AH2QDS pode 

transferir quimicamente esses elétrons para o corante, voltando em seguida para a 

sua forma oxidada. Esse é o motivo pelo qual o AQDS é conservado e pode ser 

usado em concentrações catalíticas. Como o corante RR2 é o aceptor final de 

elétrons, este é reduzido e forma duas aminas aromáticas. BB BCDEFEF BF GEHB IB IEHGFJB

B B BB BCDCDEF BF GE HB IB IEHG
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L RL
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bRcQbLd

ef gK

e Rdf gK Q

hhd

ei TZP^P VWi P` TUP ^KLMNOPQ
 

Figura 26 -  Mecanismos proposto para a redução microbiana anaeróbia do RR2 na presença do 

AQDS. Fonte: Adaptado de Keck et al. (1997). 

Somente em baixas concentrações o AQDS torna-se atrativo para ser 

dosado continuamente em biorreatores, pois seu uso em grandes quantidades 

certamente representaria um custo proibitivo para o tratamento de efluentes 

têxteis. Uma outra forma de se trabalhar com altas doses de mediadores redox 
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seria através da sua imobilização em biorreatores ou mediante capacidade de 

regeneração dentro ou fora do sistema. 

 

DQO 

 As eficiências de remoção de DQO obtidas nos períodos IV, V e VI são 

mostradas na Figura 27. 
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Figura 27 -  Performance dos reatores R1 e R2 em termos de remoção de DQO. 

 

Durante os períodos IV, V e VI, a eficiência de remoção do co-substrato se 

manteve em altas taxas, entre 81 e 84% para ambos os reatores. Observou-se 

ainda uma redução da eficiência de remoção de DQO com a adição de AQDS no 

reator R1. Os resultados estão de acordo com os obtidos por dos Santos (2005) 

que obteve altas taxas de remoção de DQO na presença de AQDS em reatores 

termofílicos e mesofílicos com o corante RR2. O autor relatou quedas da eficiência 

de remoção de DQO ao aumentar a concentração inicial do corante azo. Contudo 
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no experimento realizado aqui, as baixas concentrações de corante usadas não 

causaram inibição da biomassa metanogênica.  

Cervantes et al. (2001) também obtiveram altas taxas de remoção de DQO 

na presença de AQDS, ao tratar um efluente contendo 100mg/L do corante azo 

Acid Orange 7 em um reator UASB alimentado com uma mistura de ácidos graxos 

voláteis como co-substrato para uma COV de 5,3 gDQO/L.dia e TDH de 6 horas. 

A adição de AQDS em concentrações variadas manteve mais de 80% de remoção 

de DQO, e na concentração mais alta de AQDS usada, 30 µM, a remoção de DQO 

ficou em torno de 86%.  

Já 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.  

  

4.1.3. Avaliação do efeito do nitrato nas taxas de remoção de cor 
 Na terceira etapa da pesquisa (Tabela 14) ambos os reatores receberam 

afluente com nitrato, um suposto receptor preferencial de elétrons em relação ao 

corante e ao AQDS, nas concentrações de 3 mM (Período VII) e 5mM (Período 

VIII). 
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Tabela 14 -  Dados operacionais do experimento em fluxo contínuo na presença do mediador redox 

AQDS. R1 e R2 são reatores suplementados e livres de AQDS respectivamente. 

 

 

 

COV é a abreviatura de carga orgânica volumétrica. Desvio padrão é mostrado entre parêntese. 

 

COR 

 Na Figura 28 é mostrada a eficiência de remoção de cor nos períodos 

relativos a avaliação do efeito do nitrato nas taxas de remoção de cor. 

Considerando a presença do nitrato as hipóteses levantadas eram: 1) 

nitrato modificaria o potencial redox do meio e 2) devido à atividade desnitrificante 

haveria uma competição entre os microrganismos redutores de corantes e 

desnitrificantes pelos equivalentes reduzidos disponíveis. Assim, o nitrato poderia 

interferir nas taxas de remoção de cor e na capacidade do mediador redox 

funcionar como um catalisador da reação.  

Para a concentração de 3 mM (Período VII) não foi observado diminuição 

das taxas de remoção de cor em ambos os reatores, haja visto que as eficiências 

médias de remoção de cor mantiveram-se em 83% e 72%, para os reatores R1 e 

R2, respectivamente. O aumento da concentração de nitrato para 5 mM (Período 

VIII), novamente não influenciou nem a cinética de descoloração, nem alterou a 

atividade do mediador redox AQDS.  

Período VII VIII 
Fim do período (dias) 134 152 
Co-substrato (gDQO/L) 1,35 1,35 
RR2 (g/L) 0,08 0,08 
Nitrato (mM) 3 5 
COV subst, (gDQO/L.dia) 2,5 2,5 
 COV RR2 (g/L.dia) 0,16 0,16 
Co-sub,/corante azo (gDQO/gRR2) 15,6 15,6 

AQDS (µM) R1 25 25 

Performance dos reatores  
Remoção DQO R1(%) 83 (1,98) 79 (1,02) 
Remoção DQO R2 (%) 87 (0,95) 74 (6,27) 
Remoção cor R1 (%) 83 (4,12) 83 (3,45) 
Remoção cor R2 (%) 74 (5,04) 71 (4,60) 
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Figura 28 -  Eficiência de remoção de cor obtida pelos reatores R1 e R2 na presença de nitrato. 

 

Os resultados da presente investigação estão em desacordo com o 

experimento realizado por Carliell et al. (1995) que estudaram em batelada a 

remoção do corante azo Reactive Red 141 (100, 150 e 200 mg/L) em um meio 

suplementado com nitrato nas concentrações de 1, 5 e 10 mM. Os autores 

observaram no experimento uma fase lag, a qual aumentava com a concentração 

de nitrato. Tal fato foi atribuído tanto a melhor preferência do nitrato pelos elétrons 

gerados nos processos oxidativos comparado ao corante azo, quanto pela 

observação de que quando nitrato era consumido, uma maior taxa de remoção de 

cor era obtida. Neste estudo, a presença de sulfato nas concentrações de 5 e 10 

mM não resultou em decaimento das taxas de descoloração. 

Panswad e Luangdilok (2000) também encontraram um efeito inibitório do 

nitrato nas taxas de remoção de cor, no tratamento de um esgoto colorido 

contendo 20 mg/L do corante azo Reactive Black 5 em um Reator em Batelada 



 70 

Seqüencial (RBS) com glicose como doador de elétrons na concentração de 860 

mg/L. Nesta investigação, as concentrações de nitrato testadas foram 5 e 10 mM, 

em que a inibição do processo de remoção de cor era proporcional à concentração 

testada.  

Em oposição às supracitadas pesquisas com nitrato, Pearce et al. (2006) 

não encontraram em experimentos em batelada, qualquer inibição ou diminuição 

das taxas de redução do corante (Remazol Black B na concentração de 50µM), 

mesmo tendo utilizado uma concentração mais elevada de nitrato de sódio (20 

mM) com formiato como doador de elétrons. Remazol Black B era reduzido 

preferencialmente, muito embora a concentração de nitrato fosse 800 vezes maior 

do que a concentração de corante. 

Relativo à competição entre redução do corante e outros aceptores de 

elétrons, a literatura também mostra efeitos contraditórios da presença de sulfato. 

Cervantes et al. (2007) estudaram em experimentos em batelada, o efeito de altas 

concentrações de sulfato na descoloração redutiva de diferentes corantes azo por 

lodo anaeróbio. Os autores encontraram pouco ou nenhum efeito do sulfato (5–10 

g sulfato/L) nas taxas de descoloração do corante Reactive Orange 14 (RO14), 

Direct Blue 53 (DB53) e Direct Blue 71 (DB71) na ausência do mediador redox 

riboflavina, entretanto um aumento na concentração de sulfato nas amostras que 

continham riboflavina (20 µM) proporcionou um aumento na descoloração de 

todos os corantes em até 3,6 vezes, comparado com os controles que não 

possuíam sulfato, mas que continham riboflavina. No decorrer destes 

experimentos, a redução de sulfato não ocorreu durante a fase de redução do 

corante, mas somente antes de o corante ser introduzido no sistema e após a 

redução do corante. Tal observação suferiu que a redução do corante azo supera 

a redução do sulfato pelos equivalentes reduzidos disponíveis. Outras 

investigações revelaram um efeito inibitório do sulfato na redução de diferentes 

corantes (ALBUQUERQUE et al. 2005; CERVANTES et al. 2006) devido à 

preferência deste composto como aceptor final de elétrons. 
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DQO 

Na Figura 29 é mostrada a eficiência de remoção de DQO nos períodos 

correspondentes a avaliação do efeito do nitrato. 
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Figura 29 -  Performance dos reatores R1 e R2 em termos de remoção de DQO na presença de 

nitrato. 

 

Durante o período VII a eficiência de remoção do co-substrato se manteve 

com uma eficiência alta (83% no R1 e 87% no R2). Após o aumento da 

concentração de nitrato de 3 mM para 5 mM (Período VIII) ouve uma pequena 

queda na eficiência de remoção de DQO, 79% no R1 e 74% no R2.  Esta redução 

nas taxas de remoção de DQO não era esperada, já que a desnitrificação favorece 

a remoção da matéria orgânica, como mostram estudos relacionados à remoção 

integrada de nitrogênio e carbono em reatores anaeróbios (HENDRIKSEN e 

AHRING, 1996), entretanto o nitrato testado pode ter sido tóxico para alguns 

microrganismos anaeróbios, principalmente as archaea metanogênicas.  
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 Nas Figuras 30 e 31 são mostradas as eficiências de remoção de cor e 

DQO para os reatores R1 e R2 em todas as etapas do experimento em fluxo 

contínuo.  
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Figura 30 – Eficiência de remoção de cor de R1 e R2 durante todas as fases do experimento em 

fluxo contínuo. 
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Figura 31 –  Eficiência de remoção de DQO de R1 e R2 durante todas as fases do experimento em 

fluxo contínuo. 

 

4.1.4. Alcalinidade, AGV e pH no experimento em flu xo contínuo 
Foram realizadas análises de monitoramento do sistema como pH, 

alcalinidade e ácidos graxos voláteis oportunamente ao longo do estudo. A 

alcalinidade representa a quantidade de íons presente na água que reagirão para 

neutralizar íons hidrogênio, ou seja, é a capacidade da água de neutralizar os 

ácidos livres e de resistir a mudança de pH (VON SPERLING, 2005). A verificação 

da alcalinidade e ácidos graxos voláteis dos reatores foi iniciada após 50 dias de 

pesquisa, conforme mostrado na Figura 32. 

A alcalinidade total média nos reatores R1 e R2 foi de 1152 e 1530 

mgCaCO3/L para os reatores R1 e R2, respectivamente. Os altos valores 

encontrados se devem à adição de bicarbonato de sódio ao meio basal, medida 

que favorecia a segurança do reator para evitar possíveis choques ácidos, 

principalmente devido a formação de ácidos graxos voláteis. Estes são formados 
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como produtos intermediários durante a degradação de carboidratos, proteínas e 

lipídeos sob condições anaeróbias. Sponza e Isik (2005) trabalharam com valores 

mais altos ainda e isso não significou problemas em relação a remoção de cor e 

de DQO. Em um outro estudo sobre a relação entre a alcalinidade e a remoção de 

cor de cor de um efluente contendo o corante Congo Red em um reator UASB, Isik 

e Sponza (2005) não encontraram evidências da relação entre alcalinidade e 

remoção de cor do corante. 
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Figura 32 –  Alcalinidade presente nos reatores R1 e R2 durante o experimento de fluxo contínuo. 

 

 A variação temporal dos ácidos graxos voláteis do efluente dos reatores R1 

e R2 é mostrada na Figura 33. Os valores médios de AGV encontrados nos 

reatores R1 e R2 foram de 281 e 359 mgHAc/L, respectivamente. A relação 

AGV/AT nas amostras de efluente dos reatores R1 e R2 é mostrado na Figura 34. 
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Figura 33 –  Ácidos Graxos Voláteis (AGV) nos reatores R1 e R2 durante o experimento de fluxo 

contínuo. 
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Figura 34 – Razão AGV/AT nos reatores R1 e R2 durante o experimento de fluxo contínuo. 
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 A relação AGV/AT teve um valor médio de 0,24 para R1 e 0,28 no R2, 

contudo foram verificados alguns valores acima de 0,4, que poderiam ter 

acarretado instabilidade aos reatores, fato que não ocorreu na prática (BEHLING 

et al., 1997).  

 

O potencial hidrogeniônico representa a concentração de íons hidrogênio 

H+ (em escala logarítmica), dando uma indicação sobre a condição de acidez, 

neutralidade ou alcalinidade da água ou esgoto (VON SPERLING, 2005). A 

variação temporal do pH ao longo do experimento é mostrado na Figura 35.  
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Figura 35 –  Valores de pH do efluente dos reatores R1 e R2 durante o experimento em fluxo 

contínuo. 

 

Os valores médios de pH foram 7,5 para ambos os reatores, assim próximo 

da faixa ótima de pH de 6,6 e 7,4 para os microrganismos metanogênicos 

(CHERNICHARO, 1997). Valores de pH acima de 8 e abaixo de 6 podem inibir por 
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completo microrganismos formadores de metano (VAN HAANDEL e LETTIGA, 

1994). Segundo Pearce et al. (2003), o pH ótimo para remoção de cor é 

freqüentemente um valor neutro ou ligeiramente alcalino e as taxas de remoção de 

cor tendem a decrescer rapidamente em pHs muito ácidos ou muito alcalinos, 

sendo necessário sempre que o efluente têxtil seja tamponado para melhorar a 

performance de remoção de cor por culturas celulares. 

 

4.2. Efeito do efeito de um gradiente de concentraç ão de doador de elétrons 
nas taxas de remoção de cor 

Foi estudado em batelada o efeito da concentração do doador de elétrons 

etanol nas taxas de redução do corante azo RR2 testado na concentração de 0,06 

mM. O mediador redox AQDS estava presente em algumas garrafas na 

concentração de 25 µM, e o doador de elétrons etanol foi testado em várias 

concentrações. 

 

A remoção de cor do experimento em batelada na presença de lodo e 

corante azo RR2 seguiu uma reação de primeira ordem em relação à 

concentração do corante azo. A constante de primeira ordem k1 (dia-1) foi 

determinada através de regressão linear. Na Tabela 15 são mostrados os valores 

calculados de k1 normalizados pela concentração de SSV das garrafas. 

 

Tabela 15 -  Constante de primeira ordem (k1) na remoção de cor  do corante azo modelo RR2 em 
lodo granular mesofilico na ausência e presença do mediador redox AQDS com concentrações 

variadas do doador de elétrons etanol. 
 
Amostra k1/SSV (dia-1g-1L) 
50 mgDQO/L 0,187 (0,01) 
100 mgDQO/L 0,211 (0,02)   
500 mgDQO/L 0,449 (0,02)  
1000 mgDQO/L 0,556 (0,04) 
100 mgDQO/L + AQDS  0,604 (0,01) 
500 mgDQO/L + AQDS 0,943 (0,08) 
1000 mgDQO/L + AQDS 1,512 (0,03) 
 
Obs.: Os resultados são médias de duplicatas, com o desvio padrão mostrado entre parênteses. 
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As taxas de descoloração foram aumentadas com a inclusão do doador de 

elétrons etanol e mostraram-se proporcionais a sua concentração. Por exemplo, 

as taxas de descoloração das garrafas com 1000 mgDQO/L de etanol foram 3 

vezes maiores do que os valores para uma concentração de 50mgDQO/L, ambos 

na ausência de AQDS. As garrafas que continham AQDS também tiveram 

desempenho proporcional ao gradiente de concentração do co-substrato. Por 

exemplo, as taxas de descoloração das garrafas com 1000 mgDQO/L de etanol 

foram 2,5 vezes maiores do que os valores para uma concentração de 

100mgDQO/L de etanol.  

 

Os valores de absorbância das amostras contendo o corante RR2 e 

concentrações variadas de etanol, na ausência e presença de AQDS, são 

mostrados nas Figuras 36 e 37, respectivamente. 
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Figura 36 –  Remoção de cor do corante RR2 (0,06mM) na presença de etanol em diferentes 

concentrações. 
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Figura 37 –  Remoção de cor do corante RR2 (0,06mM) na presença de etanol em diferentes 

concentrações e 25 µM de AQDS. 

 

Na ausência de lodo granular (controle químico), ocorreu uma remoção de 

cor insignificante, retratada pelo baixo valor da relação k1/SSV igual a 0,022. O 

valor da relação k1/SSV para as garrafas com lodo granular autoclavado (controle 

abiótico), foi igual a 0,136, valor bem próximo do encontrado para o controle 

endógeno (garrafas contendo lodo granular, corante e meio basal) igual a 0,123.  

 

A Figura 38 mostra o impacto do mediador redox AQDS na cinética de 

remoção de cor do RR2, nas diferentes concentrações de etanol testadas. 

Conforme se pode perceber, o impacto do AQDS aumentou com o aumento da 

concentração de etanol, o que sugeriu que os elétrons gerados na oxidação do 

etanol eram canalizados mais eficientemente quando AQDS estava presente. 
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Figura 38 –  Redução do RR2 em diferentes concentrações de etanol em incubações livres e 

suplementadas com AQDS. Os resultados são médias de duplicatas e as barras indicam o desvio 

padrão. 

 

Os resultados em batelada mostraram claramente que a redução do 

corante é principalmente decorrente da contribuição biológica, e que a 

concentração do doador de elétrons ou DQO é um fator primordial na 

descoloração de efluentes têxteis contendo corantes azo. Após a completa 

redução do RR2, as amostras passaram da cor vermelha para amarela, indicando 

a formação de aminas aromáticas (Figura 39). 
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Figura 39  – Cor do corante RR2 no início do experimento (vermelho) e após a sua redução 

(amarelo). 

 

Percebe-se que para baixas concentrações de lodo, como as usadas no 

experimento em batelada, o impacto do AQDS é mais evidente quando 

comparado aos experimentos em fluxo contínuo. Isso está de acordo com os 

experimentos de Dos Santos (2005), que concluíram que possivelmente 

componentes celulares com propriedades mediadoras eram lançados no meio 

com a adição de biomassa. Compostos com propriedades mediadoras, por 

exemplo à base de quinonas e flavinas, podem ser naturalmente produzidos em 

sistemas biológicos. Keck et al. (2002) verificou a produção de mediadores redox 

na degradação do composto químico naftaleno-2-sulfonado (2NS) pelo 

microrganismo aeróbio Sphingomonas xenophaga espécie BN6, que aumentavam 

a taxa de redução do corante azo sob condições anaeróbias. Em um outro 

experimento testando o efeito de diferentes mediadores redox na taxa de 

descoloração de corantes azo, Dos Santos et al. (2004) verificaram que o 

mediador redox riboflavina aumentava em 8,1 vezes as taxas de redução do 

corante RR2 quando comparado ao mediador redox antraquinona-2-sulfonado 

(AQS), sendo que para o corante azo Acid Orange 7 (AO7), ambos os mediadores 

redox aumentaram as taxas de redução do AO7 am 1,7 vez. Os últimos autores 

concluíram que o efeito do mediador redox dependerá da interação eletroquímica 

entre este e os corantes. 
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O gradiente de concentração do doador de elétrons pode melhorar 

substancialmente as taxas de redução de cor, como mostram os estudos de O’Neil 

et al. (2000), que ao tratarem um efluente contendo 0,75 g/L do corante azo Red 

H-E7B com duas concentrações diferentes de amido, 1,9 e 3,8 g/L, fez aumentar 

substancialmente a capacidade de descoloração do sistema. Brás et al. (2001) 

constataram aumento na remoção de cor do corante azo Acid Orange 7 (100 

mg/L) ao aumentar a concentração do co-substrato, glicose e sucrose de 300 até 

3000 mgDQO/L, em sistemas com culturas metanogênicas em batelada. 

Contrariamente, Isik e Sponza (2005) acharam em seus estudos com o corante 

Congo Red taxas de descoloração muito elevadas, em torno de 100% para 

concentrações entre 100 e 500 mg/L de glicose em um reator UASB contendo 100 

mg/L de corante. Mesmo após eliminar a DQO do efluente, eles obtiveram quase 

99% de remoção de cor.  

 

Razo-Flores (1997) obteve remoção do corante azo Mordant Orange 1 em 

torno de 60%, testado em concentrações de 12 mg/L por 20 dias, em reatores 

UASB sem a presença de co-substrato. Contudo, após elevar a concentração do 

corante para 75 mg/L, as taxas de remoção caíram para 10%, ao contrário de 

outros dois reatores testados. Um dos reatores recebeu glicose na concentração 

de 1,3 gDQO/L e o outro recebeu uma mistura de AGV na concentração de 1,5 

gDQO/L. Ambos os reatores alcançaram valores de descoloração superiores a 

90%. Segundo o autor, até um certo ponto, o substrato endógeno presente no 

reator pode fornecer os equivalentes reduzidos para reduzir o corante azo, mas 

que depois há a necessidade de um co-substrato para doar os elétrons 

necessários para a quebra da ligação azo. Na presente investigação, o controle 

endógeno foi 1,8 vez menor do que as garrafas contendo 100mg/L de etanol, o 

que indicou que os equivalentes reduzidos gerados pela respiração endógena 

eram insuficientes para a promoção da redução do corante, provavelmente pela 

baixa concentração de biomassa do nosso experimento em batelada em 

comparação com experimento em fluxo contínuo dos supracitados autores. 

 



 83 

5. CONCLUSÕES 
Com base nos resultados obtidos nessa pesquisa pode-se então concluir 

que: 

� Os reatores anaeróbios mesofílicos tiveram altas taxas de descoloração de 

corantes, em que o composto etanol mostrou-se um doador de elétrons 

efetivo para o processo de descoloração.  

 

� O efeito do mediador redox, AQDS, como catalisador do processo de 

redução do corante não foi tão marcante devido às baixas concentrações 

de RR2 testadas, aliada à alta concentração de biomassa. 

 

� Contrária às hipóteses de que a adição de nitrato poderia diminuir as taxas 

de remoção de cor e propriedades catalíticas do mediador redox, nenhum 

efeito foi observado nos bioreatores, sugerindo que a presença de nitrato 

em efluentes têxteis não diminuirá a capacidade de reatores anaeróbios, 

suplementados ou não com mediadores redox, em descolorir corantes azo. 

 

� O experimento em batelada mostrou que as taxas de remoção de cor 

aumentaram com a concentração do doador de elétrons etanol, assim como 

o impacto do mediador redox AQDS. 

 

 

 

 

 



 84 

6. RECOMENDAÇÕES 
 Com base nos resultados obtidos durante toda a pesquisa, são feitas as 

seguintes recomendações: 

 

• Deve ser investigado detalhadamente o efeito do nitrato e outros aceptores 

preferenciais de elétrons, por exemplo sulfato e ferro, nas taxas de 

descoloração, tanto na presença como na ausência de diferentes 

mediadores redox. É importante também a condução de experimentos com 

maiores concentrações de corantes. 

 

• Sugere-se também a condução de experimentos em fluxo contínuo que 

avaliem o efeito de um gradiente de concentração de um doador de 

elétrons nas taxas de remoção de cor. 

 

• Avaliação de uma seqüência de tratamento termofílico composto de 

reatores anaeróbios seguidos de reatores aeróbios, para a avaliação do 

efeito da temperatura na remoção de cor e mineralização biológica das 

aminas aromáticas.  

 

• A pesquisa mostrou que mediadores redox como AQDS podem acelerar as 

taxas de remoção de cor, contudo para algumas estações de tratamento de 

esgoto o uso de mediadores redox sintéticos pode ter um custo proibitivo. 

Pesquisas deveriam enfocar em formas de imobilização de mediadores 

redox nos biorreatores, por exemplo através de carvão ativado ou húmus. 
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