
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL 
MESTRADO EM SANEAMENTO AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULO IGOR MILEN FIRMINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMOÇÃO DE COR DE CORANTES DE EFLUENTES SINTÉTICO E REAL EM 

SISTEMAS ANAERÓBIOS DE UM E DOIS ESTÁGIOS SUPLEMENTADOS OU 

NÃO COM DOADOR DE ELÉTRONS E MEDIADOR REDOX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2009 



 

PAULO IGOR MILEN FIRMINO 
 
 
 
 
 
 

REMOÇÃO DE COR DE CORANTES DE EFLUENTES SINTÉTICO E REAL EM 
SISTEMAS ANAERÓBIOS DE UM E DOIS ESTÁGIOS SUPLEMENTADOS OU 

NÃO COM DOADOR DE ELÉTRONS E MEDIADOR REDOX 
 
 
 
 
 
 
Dissertação submetida à Coordenação do 
Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil, 
da Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial para a obtenção do grau de 
Mestre em Engenharia Civil. 
 
Área de concentração: Saneamento Ambiental 
 
Orientador: Prof. Dr. André Bezerra dos 
Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2009 



 

PAULO IGOR MILEN FIRMINO 
 
 
 

REMOÇÃO DE COR DE CORANTES DE EFLUENTES SINTÉTICO E REAL EM 
SISTEMAS ANAERÓBIOS DE UM E DOIS ESTÁGIOS SUPLEMENTADOS OU 

NÃO COM DOADOR DE ELÉTRONS E MEDIADOR REDOX 
 
 
 
 

Dissertação submetida à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil, da 
Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em 
Engenharia Civil, na área de concentração em Saneamento Ambiental. 

 
 
 
 

Aprovada em 01/06/2009. 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Prof. Dr. André Bezerra dos Santos (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Prof. Dr. José Capelo Neto 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Prof. Dr. André Luis Calado Araújo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais Paulo e Nazira e 
meus irmãos Yuri e Andrei. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus pelo dom da vida, por dar-me força e serenidade diante das dificuldades e 

por sempre derramar bênçãos sobre mim. 

Aos meus pais Paulo e Nazira por terem me proporcionado a educação de que 

disponho, por serem exemplos de dedicação, responsabilidade e caráter e por sempre estarem 

presentes na minha vida como verdadeiros amigos. 

Aos meus irmãos Yuri e Andrei pela grande amizade, compreensão e apoio. 

Ao Prof. Dr. André Bezerra dos Santos pela excelente orientação, confiança, 

compreensão e apoio. 

Ao Prof. Dr. José Capelo Neto e ao Prof. Dr. André Luis Calado Araújo por 

aceitarem participar de banca examinadora. 

Aos colegas do curso de pós-graduação Roger, Cleto, Ada, Francione, Ari, 

Roberto, Socorro, Eliézer, Neyliane, Márcio Botto, Rannyêr, Mayara, Suianne e Vinícius 

pelos bons momentos compartilhados. 

Ao colega de projeto e amigo Marcos Erick pela ajuda indispensável nos 

experimentos e pela amizade. 

Às colegas e amigas Elisângela e Germana pela companhia sempre agradável, 

ajudas e conselhos. 

Aos companheiros do LABOSAN Franklin, Daniel, Gabriela, Ivens e Patrícia pela 

ajuda nas análises. 

Às amigas Eloneide e Teresa, que me incentivaram a fazer o mestrado. 

Aos meus grandes amigos Davi e Maria Di Maria pela amizade, companheirismo, 

compreensão, apoio, conselhos e momentos felizes e divertidos. 

Aos professores do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental pelo 

conhecimento transmitido. 

Aos funcionários do Departamento de Engenharia Hidráulica Erivelton, Xavier, 

Bete e Júnior pela ajuda durante o curso de mestrado. 

À Vicunha Têxtil, na pessoa do Engenheiro Químico Macilon Siebra, por permitir 

a coleta do efluente e aos demais funcionários da empresa pela ajuda. 

Ao Pe. Francisco pelos conselhos e orientação espiritual. 

Ao CNPq pela concessão da bolsa de mestrado e apoio financeiro (Processo 

470310/2007-3 do Edital Universal). 

E a todos que contribuíram direta ou indiretamente para realização deste trabalho. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“O Senhor é a minha força e o meu escudo! 
Nele confiou meu coração e fui socorrido; por 
isso meu coração exulta e o louvo com meu 
cântico.” 

Salmo 27:7 



 

RESUMO 
 

O descarte de efluentes têxteis em águas superficiais representa um sério 
problema ambiental e de saúde pública devido, principalmente, à presença de corantes na sua 
composição, muitos dos quais são potencialmente tóxicos e carcinogênicos. A remoção de cor 
desses compostos ainda é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas estações de 
tratamento de efluentes das indústrias desse segmento. Dentre os métodos de descoloração, o 
tratamento anaeróbio tem merecido bastante destaque por ser economicamente atraente. Nesta 
pesquisa, foram realizados dois experimentos acerca da remoção de cor de corantes de 
efluentes têxteis. O primeiro objetivou, inicialmente, avaliar e comparar a remoção de cor de 
efluente têxtil sintético, contendo o corante azo Congo Red (CR), em sistemas anaeróbios de 
um estágio, composto por um único reator UASB (R1), e de dois estágios (R2), composto por 
um reator UASB acidogênico (R2,A) seguido de um outro metanogênico (R2,M). Os reatores 
foram submetidos a diferentes condições operacionais, variando-se as concentrações iniciais 
do corante e do substrato doador de elétrons (etanol) assim como o tempo de detenção 
hidráulica (TDH) dos reatores. Constatou-se que, com o aumento gradual da concentração de 
CR de 0,3 para 1,2 mM, a eficiência média total de remoção de cor do R1 diminuiu de 97,8 
para 95,1%, enquanto a do R2 não apresentou variação relevante, sendo o R2,A responsável por 
grande parte da descoloração total alcançada (98,5%). Em relação à concentração inicial de 
etanol, observou-se queda de menos de 2% na eficiência média do R1 contra quase 6% na do 
R2 ao se reduzir a concentração do substrato de 1,0 para apenas 0,2 g DQO/L. E, ao se reduzir 
o TDH total dos sistemas de 24 para 12 horas, as eficiências médias de R1 e R2 passaram de, 
aproximadamente, 98% para 96,6 e 97,7%, respectivamente. Posteriormente, esses mesmos 
sistemas ainda foram alimentados com efluente têxtil real, e, apesar de ambos terem 
apresentado eficiências de remoção de cor menores do que as obtidas com o CR, o R1 atingiu 
um valor médio 7% maior do que o do R2. O segundo experimento buscou avaliar e comparar 
a remoção de cor de efluente têxtil real em sistemas anaeróbios de um estágio (TDH = 12 h) 
suplementados ou não com doador de elétrons (etanol) e mediador redox (AQDS). Não se 
observou nenhuma diferença entre os valores médios de eficiência de descoloração obtidos 
pelo reator suplementado com AQDS (R3) e pelo reator livre desse composto (R4). Entretanto, 
na ausência de etanol, embora ambos os reatores tenham apresentado menores valores de 
eficiência de remoção de cor, o R3 obteve uma eficiência média 5% maior do que a do R4. 
Concluiu-se que os sistemas anaeróbios empregados foram capazes de remover a cor de 
corantes de efluentes sintético e real sob diferentes condições operacionais. O impacto do 
mediador redox não foi evidente no tratamento do efluente real a um TDH de 12 horas, e a 
ausência de doador de elétrons adicional reduziu a eficiência de remoção de cor dos reatores. 
 
Palavras-chave: tratamento anaeróbio; remoção de cor; Congo Red; efluente têxtil real; 
mediador redox 



 

ABSTRACT 
 

The release of textile effluents into superficial water bodies represents a serious 
environmental problem and a public health concern because lots of dyes from wastewater and 
their breakdown products are potentially toxic and carcinogenic. Colour removal of dyes is 
still a challenge for textile industry wastewater treatment plants. Amongst the decolourisation 
methods, the anaerobic treatment has called attention for being economically attractive. This 
work reports two textile wastewater colour removal experiments. The first one aimed, 
primarily, to assess and compare colour removal of synthetic textile effluent, which contained 
the azo dye Congo Red (CR), in an one-stage anaerobic system, consisted of only a UASB 
reactor (R1), and in a two-stage anaerobic system (R2), consisted of an acidogenic (R2,A) 
followed by  a methanogenic reactor (R2,M). The reactors were run under different operational 
conditions by varying the initial dye and electron donor (ethanol) concentrations as well as the 
hydraulic retention time (HRT) of the reactors. It was observed that, with gradual increase of 
CR concentration from 0.3 to 1.2 mM, R1 total average colour removal efficiency decreased 
from 97.8 to 95.1%, while R2 did not present remarkable variation, and R2,A was responsible 
for the major part of total decolourisation reached (98.5%). Concerning the initial ethanol 
concentration, a less than 2% drop was observed at R1 average efficiency against an almost 
6% one at R2 by reducing the substrate concentration from 1.0 to only 0.2 g COD/L. And, by 
reducing the systems total HRT from 24 for 12 hours, the R1 and R2 average efficiencies 
changed from, approximately, 98% to 96.6 and 97.7%, respectively. Afterwards, those same 
systems were fed with real textile wastewater, and, although both have presented lower colour 
removal efficiencies than the ones achieved with CR, R1 reached a 7% average value higher 
than R2. The second experiment aimed to assess and compare the real textile wastewater 
colour removal in one-stage anaerobic systems (HRT = 12 h) supplemented or not with 
electron donor (ethanol) and redox mediator (AQDS). No difference was observed between 
decolourisation efficiency average values achieved by the reactor supplemented with AQDS 
(R3) and by the reactor free of this compound (R4). However, in the absence of ethanol, both 
reactors have presented lower colour removal efficiency values, the R3 reached a 5% average 
efficiency higher than R4 one. It can be concluded that the used anaerobic systems achieved 
good decolourisation efficiencies with both synthetic and real textile wastewaters under the 
different operational conditions studied. The redox mediator impact was not evident in the 
treatment of the real effluent at HRT of 12 hours, and the absence of an external electron 
donor reduced the reactors colour removal efficiency. 
 
Keywords: anaerobic treatment; colour removal; Congo Red; real textile wastewater; redox 
mediator 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Distribuição das exportações mundiais por produto, 2007 ..................................... 18 

Figura 2 – Etapas mais comuns do processo têxtil e seus principais poluentes ....................... 21 

Figura 3 – Esquema simplificado dos sistemas anaeróbios 

de um estágio (R1, R3 e R4) ..................................................................................... 54 

Figura 4 – Esquema simplificado do sistema anaeróbio de dois estágios (R2) ........................ 55 

Figura 5 – Sistema anaeróbio de um estágio (R1) .................................................................... 55 

Figura 6 – Sistema anaeróbio de dois estágios (R2) ................................................................. 56 

Figura 7 – Sistema anaeróbio de um estágio (R3) .................................................................... 56 

Figura 8 – Sistema anaeróbio de um estágio (R4) .................................................................... 57 

Figura 9 – Lodo de inóculo ...................................................................................................... 57 

Figura 10 – Estrutura molecular do corante diazo Congo Red (CR) ........................................ 58 

Figura 11 – Estrutura molecular do mediador redox 

antraquinona-2,6-dissulfonato de sódio (AQDS) .................................................. 59 

Figura 12 – Eficiência de remoção de cor para diferentes concentrações de CR ..................... 64 

Figura 13 – Eficiência de remoção de cor para diferentes concentrações de etanol ................ 68 

Figura 14 – Eficiência de remoção de cor para diferentes TDH .............................................. 71 

Figura 15 – Eficiência de remoção de cor de efluente têxtil real ............................................. 74 

Figura 16 – Eficiência de remoção de cor de efluente têxtil real ............................................. 77 

Figura 17 – Espectros de luz visível afluente e efluente .......................................................... 79 

Figura 18 – Cor afluente e efluente .......................................................................................... 79 

Figura 19 – Eficiência de remoção de cor de efluente têxtil real ............................................. 80 

Figura 20 – Eficiência de remoção de cor de efluente têxtil real ............................................. 83 

Figura 21 – Valores médios de AT, AGV, pH e AGV/AT do reator R1 .................................. 84 

Figura 22 – Valores médios de AT, AGV, pH e AGV/AT do reator R2,A ............................... 84 

Figura 23 – Valores médios de AT, AGV, pH e AGV/AT do reator R2,M ............................... 85 

Figura 24 – Valores médios de AT, AGV, pH e AGV/AT do reator R3 .................................. 85 

Figura 25 – Valores médios de AT, AGV, pH e AGV/AT do reator R4 .................................. 86 

Figura 26 – Valores médios de DQO afluente e efluente (eixo y esquerdo) 

e eficiência média de remoção (eixo y direito) do reator R1 ................................. 87 

Figura 27 – Valores médios de DQO afluente e efluente (eixo y esquerdo) 

e eficiência média de remoção (eixo y direito) do reator R2 ................................. 88 

 



 

Figura 28 – Valores médios de DQO afluente e efluente (eixo y esquerdo) 

e eficiência média de remoção (eixo y direito) do reator R3 ................................. 96 

Figura 29 – Valores médios de DQO afluente e efluente (eixo y esquerdo) 

e eficiência média de remoção (eixo y direito) do reator R4 ................................ 97 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Características de efluentes gerados nas etapas do processo têxtil......................... 28 

Tabela 2 – Características de efluentes têxteis mistos .............................................................. 29 

Tabela 3 – Sistemas de reatores anaeróbios tratando efluentes 

têxteis sintéticos e reais .......................................................................................... 40 

Tabela 4 – Dimensões dos reatores .......................................................................................... 53 

Tabela 5 – Solução de macronutrientes .................................................................................... 58 

Tabela 6 – Solução de micronutrientes (elementos traço) ........................................................ 58 

Tabela 7 – Parâmetros operacionais dos reatores R1 e R2 ........................................................ 60 

Tabela 8 – Parâmetros operacionais dos reatores R3 e R4 ........................................................ 61 

Tabela 9 – Desempenho dos sistemas de um e dois estágios durante a aclimatação ............... 63 

Tabela 10 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor.............................................. 65 

Tabela 11 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor.............................................. 68 

Tabela 12 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor.............................................. 71 

Tabela 13 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor.............................................. 74 

Tabela 14 – Desempenho dos sistemas de um estágio durante a aclimatação ......................... 76 

Tabela 15 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor.............................................. 78 

Tabela 16 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor.............................................. 80 

Tabela 17 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor.............................................. 82 

Tabela 18 – DQO média convertida em metano (DQOCH4) ..................................................... 88 

Tabela 19 – Balanço de DQO do reator R1 .............................................................................. 89 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AGV Ácidos graxos voláteis 

AQDS Antraquinona-2,6-dissulfonato 

AT Alcalinidade total 

CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente 

CR Congo Red 

DEHA Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental 

DQO Demanda química de oxigênio 

EGSB Expanded granular sludge bed (reator de leito granular expandido) 

LABOSAN Laboratório de Saneamento 

pH Potencial hidrogeniônico 

RBS Reator em batelada seqüencial 

RLF Reator de leito fluidificado 

TDH Tempo de detenção hidráulica 

UASB Upflow anaerobic sludge blanket (reator de manta de lodo) 

UFC Universidade Federal do Ceará 



 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 14 

2. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 16 

2.1. Objetivo geral ................................................................................................................... 16 

2.2. Objetivos específicos ........................................................................................................ 16 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .......................................................................................... 17 

3.1. A indústria têxtil e o meio ambiente .............................................................................. 17 

3.2. Características dos efluentes têxteis ............................................................................... 20 

3.2.1. Engomagem .................................................................................................................... 21 

3.2.2. Desengomagem .............................................................................................................. 22 

3.2.3. Purga ............................................................................................................................... 23 

3.2.4. Branqueamento ............................................................................................................... 24 

3.2.5. Mercerização .................................................................................................................. 24 

3.2.6. Tingimento ..................................................................................................................... 25 

3.2.7. Estampagem ................................................................................................................... 26 

3.2.8. Acabamento .................................................................................................................... 27 

3.2.9. Enxágüe .......................................................................................................................... 27 

3.2.10. Resumo das características dos efluentes têxteis .......................................................... 28 

3.2.11. Métodos de caracterização e comparação de dados ..................................................... 29 

3.3. Processos de remoção de cor de efluentes têxteis ......................................................... 29 

3.3.1. Métodos não biológicos de descoloração de efluentes têxteis ....................................... 30 

3.3.2. Métodos biológicos de descoloração de efluentes têxteis .............................................. 35 

3.4. Tratamento de efluentes têxteis em reatores 

anaeróbios: estado da arte .............................................................................................. 39 

3.4.1. Estrutura do corante ........................................................................................................ 45 

3.4.2. Concentração de corante ................................................................................................. 45 

3.4.3. Tempo de detenção hidráulica (TDH) ............................................................................ 45 

3.4.4. Concentração de biomassa.............................................................................................. 46 

3.4.5. Tipo de substrato (doador de elétrons) ........................................................................... 46 

3.4.6. Concentração do substrato (doador de elétrons) ............................................................. 47 

3.4.7. Receptores alternativos de elétrons ................................................................................ 47 

3.4.8. Mediadores redox (MR) ................................................................................................. 49 

3.4.9. Temperatura .................................................................................................................... 49 



 

3.4.10. Toxicidade do corante .................................................................................................. 50 

3.5. Opções de pós-tratamento de efluentes têxteis provenientes 

de reatores anaeróbios .................................................................................................... 51 

4. MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................... 53 

4.1. Reatores ............................................................................................................................ 53 

4.2. Lodo de inóculo ................................................................................................................ 57 

4.3. Efluente sintético ............................................................................................................. 58 

4.4. Efluente real ..................................................................................................................... 59 

4.5. Procedimento experimental ............................................................................................ 60 

4.6. Análises ............................................................................................................................. 61 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 63 

5.1. Remoção de cor de efluentes têxteis sintético e real 

em sistemas anaeróbios de um e dois estágios ............................................................... 63 

5.1.1. Aclimatação .................................................................................................................... 63 

5.1.2. Efeito da concentração do corante na remoção de cor 

de efluente têxtil sintético .............................................................................................. 64 

5.1.3. Efeito da concentração do doador de elétrons na remoção 

de cor de efluente têxtil sintético .................................................................................... 67 

5.1.4. Efeito do TDH na remoção de cor de efluente têxtil sintético ....................................... 70 

5.1.5. Remoção de cor de efluente têxtil real ........................................................................... 73 

5.2. Remoção de cor de efluente têxtil real em sistemas 

anaeróbios de um estágio ................................................................................................ 76 

5.2.1. Aclimatação .................................................................................................................... 76 

5.2.2. Remoção de cor de efluente têxtil real ........................................................................... 77 

5.2.3. Efeito do mediador redox AQDS na remoção de cor 

de efluente têxtil real ...................................................................................................... 79 

5.2.4. Efeito da ausência de doador de elétrons extra na remoção 

de cor de efluente têxtil real ........................................................................................... 81 

5.3. Remoção de DQO e estabilidade operacional dos sistemas 

anaeróbios de um e dois estágios .................................................................................... 83 

6. CONCLUSÕES ................................................................................................................. 100 

7. RECOMENDAÇÕES ....................................................................................................... 102 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 103 

 



14 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria têxtil representa um importante setor econômico no mundo 

(FORGIARINI; SOUZA; SOUZA, 2006), tendo sido responsável por 1,7% das exportações 

mundiais em 2007, o que correspondeu ao montante de US$ 238,1 bilhões (WTO, 2008). No 

Brasil, essa indústria tem sido bastante relevante no desenvolvimento do país, sendo o Ceará o 

Estado nordestino que mais tem atraído empresas têxteis (VIANA, 2005). 

Assim, com a crescente demanda por produtos têxteis nas últimas décadas, 

observou-se um crescimento proporcional na geração de efluentes, por meio dos quais 

grandes quantidades de corantes e outros produtos químicos são descartados nas águas 

superficiais (DOS SANTOS, 2005b; DOS SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006; 

DOS SANTOS; CERVANTES; VAN LIER, 2007b). 

O descarte desses efluentes coloridos representa um sério problema ambiental e de 

saúde pública, pois, além de afetar a estética, a transparência e a solubilidade de gases dos 

corpos hídricos, muitos corantes e seus subprodutos são tóxicos, mutagênicos ou 

carcinogênicos (BANAT et al., 1996; WEISBURGER, 2002). 

A remoção de cor desses compostos ainda é uma das maiores dificuldades 

enfrentadas pelas estações de tratamento de efluentes das indústrias têxteis, já que os corantes 

e pigmentos são fabricados para serem resistentes à biodegradação, podendo permanecer no 

meio ambiente por longos períodos de tempo. Por exemplo, segundo Hao, Kim e Chiang 

(2000), o tempo médio de degradação do corante hidrolisado Reactive Blue 19 é cerca de 46 

anos a pH 7 e 25ºC. 

Dentre os diferentes métodos de descoloração de efluentes contendo corantes, o 

tratamento biológico tem merecido bastante destaque por ser economicamente atraente. 

Entretanto, a remoção de cor de corantes por bactérias aeróbias, como, por exemplo, no 

sistema de lodos ativados, é normalmente baixa (FORGIARINI; SOUZA; SOUZA, 2006), a 

qual é associada principalmente à adsorção do corante no lodo (ALINSAFI et al., 2006). Por 

outro lado, sob condições anaeróbias, a descoloração efetiva dos corantes pode ser alcançada 

(VAN DER ZEE; LETTINGA; FIELD, 2001). 

Contudo, a descoloração de corantes recalcitrantes, em reatores anaeróbios, é, em 

geral, um processo lento, sendo necessário o emprego de elevados tempos de detenção 

hidráulica. Logo, a aplicação de mediadores redox, como, por exemplo, vitaminas baseadas 

em flavinas e quinonas presentes em húmus, no tratamento anaeróbio de efluentes contendo 
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corantes, pode aumentar as taxas de descoloração (CERVANTES et al., 2001; DOS SANTOS 

et al., 2004; VAN DER ZEE et al., 2001). 

Por fim, a maioria dos estudos sobre descoloração de efluentes têxteis com 

reatores anaeróbios tem sido realizada com efluentes sintéticos (VAN DER ZEE; 

VILLAVERDE, 2005). Logo, é importante a realização de experimentos com efluentes reais 

de forma a se investigar o comportamento real dos reatores no tratamento desses despejos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a remoção de cor de corantes de efluentes têxteis sintético e real em 

sistemas anaeróbios de um e dois estágios suplementados ou não com doador de elétrons e 

mediador redox. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Realizar estudo comparativo da descoloração do corante azo Congo Red (CR) em 

sistemas anaeróbios de um e dois estágios; 

Avaliar o efeito da concentração do corante CR na eficiência de descoloração; 

Avaliar o efeito da concentração do doador de elétrons etanol na eficiência de 

descoloração; 

Avaliar o efeito do tempo de detenção hidráulica (TDH) na eficiência de 

descoloração; 

Realizar estudo comparativo da descoloração de efluente têxtil real em sistemas 

anaeróbios de um e dois estágios; 

Avaliar o efeito do mediador redox AQDS na descoloração de efluente têxtil real 

em sistemas anaeróbios de um estágio; 

Avaliar o efeito da ausência de doador de elétrons extra na descoloração de 

efluente têxtil real em sistemas de um estágio; 

Avaliar desempenho dos sistemas anaeróbios de um e dois estágios quanto à 

remoção de DQO e a outros parâmetros operacionais. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. A indústria têxtil e o meio ambiente 

 

A indústria têxtil é um dos segmentos industriais de grande importância na 

maioria dos países (FORGIARINI; SOUZA; SOUZA, 2006). Tradicionalmente, o setor têxtil 

auxiliou o processo de industrialização de vários deles. Foi, por exemplo, o impulsionador da 

revolução industrial inglesa nos séculos XVIII e XIX (MOUTINHO; CAMPOS, 2000). 

Atualmente, esse setor tem um papel de destaque na economia dos países desenvolvidos e é 

considerado o carro-chefe em muitos países em desenvolvimento (VIANA, 2005). 

Em 2000, a indústria têxtil européia era composta de aproximadamente 114 mil 

empresas, movimentando, em média, € 198 milhões por ano. A Itália, líder europeu em 

produção de tecidos, juntamente com a Alemanha, o Reino Unido, a França e a Espanha eram 

responsáveis por mais de 80% da produção da União Européia, que se tornou o líder mundial 

em exportações de tecidos e o terceiro maior exportador de vestuário (IPPC, 2003). 

Nos países em desenvolvimento que se tornaram grandes exportadores de 

produtos têxteis e de vestuário, como a China e a Índia, o percentual das exportações desses 

produtos, em relação ao total das suas exportações, chega a 20 e 27%, respectivamente, 

enfatizando a importância do setor têxtil (VIANA, 2005). 

Em 2007, o setor têxtil e o de vestuário contribuíram, respectivamente, com 1,7 e 

2,5% nas exportações mundiais (Figura 1), correspondentes aos montantes de US$ 238,1 

bilhões e US$ 345,3 bilhões (WTO, 2008). 

Nesse mesmo ano, a União Européia foi o líder em exportações de produtos 

têxteis, sendo responsável por 33,9% (US$ 80,62 bilhões) das exportações mundiais. A China 

ficou em segundo lugar, com 23,5 % (US$ 55,97 bilhões), seguida pelos Estados Unidos, com 

5,2% (US$ 12,39 bilhões). Quanto às importações, a União Européia liderou com 33,7% 

(US$ 84,21 bilhões), seguida pelos Estados Unidos, com 9,6% (US$ 24,09 bilhões), e, em 

terceiro lugar, pela China, que contribuiu com 5,4% (US$ 16,64 bilhões) (WTO, 2008). 

Em relação ao setor de vestuário, no ano de 2007, os três maiores exportadores 

foram a China, a União Européia e a Turquia, que responderam, respectivamente, por 33,4% 

(US$ 115,2 bilhões), 29,9% (US$ 103,4 bilhões) e 4,1% ($14,0 bilhões) do total mundial. Os 

três maiores importadores foram a União Européia, contribuindo com 45,5% (US$ 162,8 

bilhões) nas importações mundiais, seguido pelos Estados Unidos, com 23,7% (US$ 84,9 

bilhões), e pelo Japão, com 6,7% (US$ 24,0 bilhões) (WTO, 2008). 
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Outros  

Figura 1 – Distribuição das exportações mundiais por produto, 2007 (WTO, 2008). 

 

Em 2000, estima-se que foram produzidos 5·1010 kg de fibras no mundo, 

consumindo aproximadamente 8·108 kg de diversos corantes e pigmentos (BROADBENT, 

2001). Dos diferentes tipos de fibras processados, o algodão representa a maior fração (45%), 

seguido pelo poliéster (14%), pela viscose (12%), pela lã (8%) e pelo acrílico (4%) (DOS 

SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006). 

No Brasil, a indústria têxtil também tem grande relevância no desenvolvimento do 

país (VIANA, 2005). Historicamente, apesar da ênfase à indústria de base na década de 50 e 

da introdução da indústria automobilística na década de 60, essa indústria contribuiu de forma 

significativa para a industrialização brasileira desde períodos anteriores à década de 50 

(MOUTINHO; CAMPOS, 2000). 

Em 1997, o Brasil estava entre os dez maiores produtores mundiais de 

fios/filamentos, tecidos e malhas, especialmente de algodão. Nesse último segmento, de 

malhas com predominância de algodão, o Brasil era o terceiro maior produtor mundial, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia (GORINI, 2000). 

Em 1999, passou a ocupar a sétima posição na produção de fios e tecidos planos e 

permaneceu na terceira posição na produção de tecidos de malha. Entretanto, no comércio 

internacional, o Brasil era apenas um dos vinte maiores comerciantes têxteis do mundo 

(MONTEIRO FILHA; SANTOS, 2002). Quanto à geração de empregos na indústria nacional, 

o setor têxtil e de confecção respondeu por 14% (GORINI, 2000). 

Em 2002, a indústria têxtil brasileira obteve um faturamento total equivalente a 

4,0% do PIB nacional e 10,6% do PIB industrial e empregou cerca de 1,7% da população 
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ativa, que correspondia a 11,2% do total de trabalhadores do setor industrial do país (VIANA, 

2005). 

Em 2004, ano de grande crescimento das exportações brasileiras, no setor têxtil e 

de confecções, o valor total das exportações chegou a US$ 2,08 bilhões, superando em 26% o 

desempenho alcançado em 2003 (VIANA, 2005). 

Em 2007, o Brasil não fazia parte dos quinze maiores exportadores mundiais de 

produtos têxteis, mas ocupava o décimo terceiro lugar em importação, respondendo por 0,9% 

(US$ 2,28 bilhões) do total de importações mundiais. Em relação à economia nacional, as 

exportações, nesse setor, corresponderam a 0,9%, enquanto que as importações 

corresponderam a 1,9% (WTO, 2008). 

A indústria têxtil brasileira e, particularmente, a nordestina são 

predominantemente produtoras de fios, tecidos e malhas de fibras naturais, especialmente o 

algodão. O Ceará é o Estado nordestino que mais tem atraído empresas têxteis, aumentando a 

importância desse setor, que tem tradição, especialmente, no segmento de fiação (VIANA, 

2005). 

Principal produtor têxtil do Nordeste, o Ceará tem seu setor basicamente formado 

por médias e grandes empresas, ocupando o segundo lugar no Brasil. A indústria têxtil 

responde por 16,5% do PIB estadual e gera 18 mil empregos, cerca de 30,0% dos empregos 

do setor nordestino. A indústria têxtil do Ceará está concentrada espacialmente na Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF), possuindo grandes empresas com ênfase na produção de 

fios de algodão e tecido denim, destacando-se a Vicunha, maior indústria têxtil da América 

Latina, que concentra quatro de suas unidades produtivas brasileiras na RMF (VIANA; 

ROCHA; NUNES, 2008). 

Com a crescente demanda por produtos têxteis nas últimas décadas, observou-se 

um crescimento proporcional na geração de efluentes. Processos têxteis, como 

branqueamento, tingimento, impressão e acabamento, que dão aos tecidos suas propriedades 

visuais, físicas e estéticas, liberam, por meio das águas residuárias, um enorme número de 

produtos químicos que tem um efeito negativo sobre o meio ambiente e a saúde pública (DOS 

SANTOS, 2005b; DOS SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006; DOS SANTOS; 

CERVANTES; VAN LIER, 2007b). 

Produtos químicos como os alquis fenóis etoxilados (presentes em detergentes e 

agentes umectantes), reportados como causadores de distúrbios na reprodução de espécies 

aquáticas; os agentes seqüestrantes, como os ácidos etilenodiaminotetracético (EDTA) e 

dietilenotriaminopentacético (DTPA), capazes de formar complexos com metais, afetando sua 
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biodisponibilidade; e, finalmente, os corantes e pigmentos, fabricados para serem resistentes à 

degradação por métodos comuns de tratamento, são exemplos de compostos perigosos em 

efluentes têxteis (DEPA, 1997). 

Em particular, o descarte de efluentes coloridos no meio ambiente é indesejável 

não somente por afetar a estética, a transparência e a solubilidade de gases dos corpos 

hídricos, mas também por muitos corantes e seus subprodutos serem tóxicos, mutagênicos ou 

carcinogênicos (BANAT et al., 1996; WEISBURGER, 2002). 

Em adição ao problema ambiental, a indústria têxtil consome grandes quantidades 

de água potável, sendo responsável por até 15% do consumo industrial (DOS SANTOS; 

CERVANTES; VAN LIER, 2007b; TWARDOKUS; SOUZA; SOUZA, 2005). Em muitos 

países onde a água potável é escassa, esse grande consumo de água tem se tornado intolerável, 

e a reciclagem da água residuária tem sido recomendada, de forma a diminuir a demanda do 

recurso água (BALAN, 2002; DOS SANTOS; CERVANTES; VAN LIER, 2007b). 

 

3.2. Características dos efluentes têxteis 

 

O processo têxtil envolve diferentes etapas, que geram os efluentes. A quantidade 

e a composição desses efluentes dependem de diversos fatores, como o tipo de tecido, o tipo 

de processo, e os produtos químicos utilizados (BISSCHOPS; SPANJERS, 2003; DOS 

SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006). Resultantes das várias etapas, neles se 

encontram compostos como gomas, corantes, ácidos, álcalis, detergentes, agentes umectantes, 

assistentes de tingimento, agentes dispersantes e emulsificantes, lubrificantes e amaciantes 

(BALAN, 2002; BROADBENT, 2001). Muitos desses compostos, como mencionado 

previamente, são perigosos. 

Conhecer a origem e a composição dos efluentes gerados nas diferentes etapas do 

processo industrial é necessário não somente para o projeto e para a eficiente operação da 

estação de tratamento, mas também para o estudo de impacto ambiental da indústria têxtil e o 

cumprimento dos padrões de lançamento. Logo, a caracterização adequada dos efluentes 

têxteis é importante (DOS SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006). 

As etapas mais comuns do processo têxtil (Figura 2) são: engomagem, 

desengomagem, purga, branqueamento, mercerização, tingimento, estampagem e acabamento 

(BISSCHOPS; SPANJERS, 2003; DEPA, 1997; DOS SANTOS; BISSCHOPS; 

CERVANTES, 2006; EPA, 1997; WALTERS; SANTILLO; JOHNSTON, 2005). 
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Figura 2 – Etapas mais comuns do processo têxtil e seus principais poluentes (adaptado de 

DOS SANTOS; CERVANTES; VAN LIER, 2007b; EPA, 1997) 

 

3.2.1. Engomagem 

 

De forma a proteger o algodão e outros fios durante a fiação ou a tecelagem, são 

aplicados agentes engomantes, na forma de soluções e dispersões aquosas. A goma forma um 

filme, deixando o fio mais escorregadio, mais flexível e mais forte. Logo, o processo de 

engomagem reduz a fricção, o número de pontas soltas, que podem interferir no processo de 

tecelagem, e a quebra dos fios (BISSCHOPS; SPANJERS, 2003; DOS SANTOS; 

BISSCHOPS; CERVANTES, 2006; IPPC, 2003; WALTERS; SANTILLO; JOHNSTON, 

2005). 

Segundo o IPPC (2003), os principais agentes engomantes podem ser agrupados 

em duas classes: 

 Agentes engomantes à base de polissacarídeos naturais: 

Engomagem 

Desengomagem 

Purga 

Branqueamento 

Tingimento 

Mercerização 

Estampagem 

Acabamento 

Metais, resíduos 
de limpeza, goma 

Resíduos de inseticidas e 
desinfetantes, NaOH, 

detergentes, gorduras, óleos, 
pectina, cera, solventes 

Alto pH, NaOH 
e outros sais 

Sólidos suspensos, uréia, 
solventes, cor, metais 

Gomas, enzimas, 
lubrificantes, biocidas 

H2O2, AOX, silicato de 
sódio ou estabilizante 

orgânico, alto pH 

Metais, sais, surfactantes, 
cor, sulfeto, assistentes 

orgânicos 

Sólidos suspensos, 
compostos tóxicos, solventes 
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 Amido; 

 Derivados de amido; 

 Derivados de celulose, especialmente a carboximetil celulose (CMC); 

 Galactomananas; 

 Derivados de proteínas. 

 Polímeros completamente sintéticos: 

 Álcoois polivinílicos (PVA); 

 Poliacrilatos; 

 Acetato polivinílico; 

 Poliéster. 

Esses polímeros e outros componentes utilizados na engomagem têm significativo 

poder poluidor. O efluente dessa etapa, geralmente em pequenos volumes, contém altos níveis 

de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), carbono 

orgânico total (COT) e sólidos suspensos (SS) (BISSCHOPS; SPANJERS, 2003; DEPA, 

1997; DOS SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006). O uso de gomas sintéticas 

diminui a carga de DBO, e o reaproveitamento de gomas recicláveis, como o PVA, pode 

reduzir em até 90% a carga orgânica total (DELÉE et al., 1998). Lubrificantes e conservantes, 

como o pentaclorofenol, também presentes nesse despejo, geram grandes problemas de 

poluição ambiental (DEPA, 1997). 

 

3.2.2. Desengomagem 

 

Como os agentes engomantes deixam o tecido repelente a água, eles devem ser 

removidos antes das etapas de tingimento, estampagem e acabamento (DEPA, 1997). 

O processo de desengomagem depende do tipo de goma utilizada. Em fibras 

sintéticas, geralmente são empregadas gomas solúveis em água, como PVA e CMC. Em 

fibras naturais, como o algodão, freqüentemente se utilizam amido ou seus derivados, que são 

insolúveis em água. Enquanto estes necessitam de enzimas (amilases) para os decomporem 

em açúcares solúveis e, então, serem removidos por meio de lavagens, aqueles são facilmente 

removidos apenas com água quente, auxiliados ou não por surfactantes, ou, posteriormente, 

na etapa de purga (BISSCHOPS; SPANJERS, 2003; DEPA, 1997; DOS SANTOS; 

BISSCHOPS; CERVANTES, 2006; EPA; 1997; WALTERS; SANTILLO; JOHNSTON, 

2005). Em alguns casos especiais, a lavagem de gomas pode requerer o uso de ácidos ou 
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álcalis. Ao final do processo, os tecidos são enxaguados rigorosamente (BISSCHOPS; 

SPANJERS, 2003; DOS SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006). 

As características da água residuária variam de acordo com os processos de 

engomagem e desengomagem empregados, pois nela estão contidas as gomas e os agentes 

desengomantes usados em ambas as etapas (BISSCHOPS; SPANJERS, 2003). A água de 

lavagem da desengomagem de algodão ou tecidos mistos pode contribuir com até 70% da 

DQO total do efluente final, especialmente no caso de gomas naturais (DEPA, 1997; IPPC, 

2003; WALTERS; SANTILLO; JOHNSTON, 2005). O fator de emissão pode ser da ordem 

de 95 g DQO/kg de tecido, com concentrações de DQO geralmente acima de 20.000 mg 

DQO/L (IPPC, 2003). 

 

3.2.3. Purga 

 

As fibras, fios e tecidos contêm diferentes impurezas que podem interferir no 

tingimento e no acabamento, como óleos, gorduras, ceras, proteínas, pectinas, matéria vegetal, 

e, até mesmo, pesticidas remanescentes do cultivo do algodão (DEPA, 2007; DOS SANTOS; 

BISSCHOPS; CERVANTES, 2006; EPA, 1997; WALTERS; SANTILLO; JOHNSTON, 

2005). A purga ou cozinhamento é um processo de limpeza, em elevados valores de pH e 

temperatura, que remove essas impurezas através de lavagens sucessivas (DEPA 1997, 2007). 

Embora solventes possam ser empregados na etapa de purga, normalmente, 

utilizam-se soluções alcalinas de hidróxido de sódio ou carbonato de sódio, em conjunto com 

agentes umectantes, detergentes e seqüestrantes, como o EDTA e o NTA (ácido 

nitrilotriacético) (DEPA, 1997; IPPC, 2003). Após a purga, o material é rigorosamente 

enxaguado (ou lavado) para remover os agentes em excesso (DOS SANTOS; BISSCHOPS; 

CERVANTES, 2006). 

Devido aos produtos químicos usados e aos compostos liberados pelo material 

durante o processo, o efluente gerado é quimicamente agressivo e pode ser tóxico. Suas 

características são altas DQO e concentração de sólidos, podendo também apresentar DBO 

elevada (BISSCHOPS; SPANJERS, 2003; DOS SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 

2006). 
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3.2.4. Branqueamento 

 

O branqueamento é um processo químico que elimina a cor original indesejável 

das fibras, fios ou tecidos, e é responsável por descolorir impurezas que não são removidas na 

etapa de purga, preparando o tecido para os processos de tingimento ou estampagem (DEPA, 

1997; EPA, 1997; WALTERS; SANTILLO; JOHNSTON, 2005). Caso o material seja tingido 

em tons escuros, esse processo pode ser omitido ou aplicado com menor intensidade (DEPA, 

1997). 

Diversos tipos de produtos químicos são utilizados como agentes branqueadores. 

A sua seleção depende do tipo de fibra do tecido e do processo de acabamento pelo qual o 

material têxtil passará posteriormente (EPA, 1997). Para materiais celulósicos, como o 

algodão, o branqueamento é normalmente obtido com o uso de clorito de sódio (NaClO2), 

hipoclorito de sódio (NaOCl) ou peróxido de hidrogênio (H2O2) em meio alcalino (DEPA, 

1997; WALTERS; SANTILLO; JOHNSTON, 2005). 

O problema de se utilizar agentes branqueadores à base de cloro é que podem 

reagir com compostos orgânicos, formando compostos perigosos denominados 

organohalogenados adsorvíveis (AOX), como o triclorometano e o ácido cloroacético. Esses 

AOX podem, então, causar danos ao meio ambiente ao serem descartados (DEPA, 2007; 

IPPC, 2003). 

O peróxido de hidrogênio não gera descargas de AOX, já que sua decomposição, 

durante as reações de branqueamento, forma somente água e oxigênio. Entretanto, os 

problemas ambientais estão associados com os estabilizantes utilizados no processo. Esses 

produtos podem conter agentes complexantes, como o EDTA e o DPTA, que não são 

degradados através dos sistemas de tratamento de águas residuárias. A sua capacidade de 

formar complexos muito estáveis com os metais torna o problema muito mais sério, pois 

podem mobilizar os metais presentes no efluente e liberá-los no corpo hídrico receptor (IPPC, 

2003). 

Os níveis de DBO do efluente de branqueamento são baixos, mas o teor de sólidos 

pode ser alto (CORREIA; STEPHENSON; JUDD, 1994). 

 

3.2.5. Mercerização 

 

A mercerização é um processo químico usado em materiais celulósicos, 

principalmente tecidos de algodão e de algodão/poliéster, cujo objetivo é melhorar o lustro, a 
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aparência, a resistência à tensão e a estabilidade dimensional, além de garantir maior 

uniformidade e eficiência no processo de tingimento (DEPA, 1997; EPA, 1997). 

A técnica mais comumente aplicada é o tratamento do tecido, sob tensão, com 

uma solução fria e concentrada de hidróxido de sódio por 40 a 50 segundos. Como a reação 

entre a soda e a celulose é exotérmica, sistemas de resfriamento são utilizados para manter 

baixa a temperatura do banho (IPPC, 2003). 

Após o tratamento, o hidróxido de sódio é removido por várias lavagens. Os 

álcalis remanescentes são neutralizados com um tratamento ácido frio seguido de mais 

enxágües (EPA, 1997). Logo, o efluente, ao ser descartado, libera grandes quantidades de sal 

(WALTERS; SANTILLO; JOHNSTON, 2005). 

É importante mencionar que, em muitos casos, prevê-se a recuperação da soda 

cáustica nessa etapa de forma a minimizar seu consumo e o impacto ambiental. Entretanto, 

uma análise de custo benefício deve ser realizada (IPPC, 2003; BUSCHLE-DILLER, 2006). 

As águas residuárias geradas pela etapa de mercerização apresentam, além de pH 

elevado, baixos valores de DBO e SS (DEPA, 1997; EPA, 1997). 

 

3.2.6. Tingimento 

 

O objetivo da etapa de tingimento é adicionar cor e complexidade aos produtos 

têxteis, aumentando o seu valor comercial. Para isso, utiliza-se uma grande variedade de 

corantes, técnicas e equipamentos (EPA, 1997). 

Grandes quantidades de água são usadas tanto no próprio tingimento quanto nas 

várias etapas de enxágüe posteriores, que removem os corantes não fixados ao tecido 

(BISSCHOPS; SPANJERS, 2003; DEPA, 1997). A fração que esses corantes não fixados 

representam é considerável, podendo chegar a 40% para alguns tipos (DEPA, 1997). 

O lançamento de águas residuárias contendo corantes causa muitos problemas 

ambientais. Quantidades muito pequenas de corante são facilmente percebidas na água, 

diminuindo a sua transparência. Isso dificulta a penetração da luz solar, prejudicando a 

fotossíntese (BISSCHOPS; SPANJERS, 2003). Adicionalmente, muitos corantes e seus 

produtos de degradação são tóxicos e carcinogênicos, como, por exemplo, corantes baseados 

em benzidina ou com metais pesados na sua estrutura (BISSCHOPS; SPANJERS, 2003; 

DEPA, 1997, 2005, 2007). 

Juntamente com os corantes não aderidos, diferentes produtos químicos auxiliares 

aplicados também terminam no efluente (DEPA, 1997, IPPC, 2003). Exemplos desse 
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auxiliares são ácidos orgânicos, álcalis, sais, fixadores, surfactantes, anti-espumantes, 

oxidantes, redutores e diluentes. A quantidade exata e os tipos de poluentes dependem 

principalmente dos tipos de corante e do processo de tingimento empregado (BISSCHOPS; 

SPANJERS, 2003; DEPA, 2005; EPA, 1997; SHUKLA, 2007). Em alguns casos, até 75% 

dos sais usados podem terminar no efluente (DEPA 1997). 

Os níveis de DQO do efluente variam com o tipo de tingimento. No processo em 

batelada, as maiores concentrações podem superar 5 g DQO/L, enquanto, no tingimento 

contínuo ou semi-contínuo, variam de 2 a 200 g DQO/L (IPPC, 2003). 

 

3.2.7. Estampagem 

 

Nessa etapa, a cor é aplicada somente em algumas partes específicas dos tecidos. 

As estampas podem ser de uma ou várias cores, que podem ser obtidas com o uso de 

pigmentos ou corantes. Pigmentos são particulados insolúveis que pode ser dispersos em 

pastas. A maioria deles é orgânica, similar aos corantes, mas pigmentos inorgânicos também 

podem ser utilizados (DEPA, 1997). Os auxiliares são similares àqueles usados no tingimento 

(DOS SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006). 

A pasta de impressão é um importante componente da estampagem têxtil e 

consiste de ingredientes, como água, espessantes, corantes, uréia e vários outros produtos 

químicos, como surfactantes e solventes (BISSCHOPS; SPANJERS, 2003; EPA, 1997). 

Ligantes de resina são tipicamente usados para garantir a adesão dos pigmentos aos 

substratos. Os solventes são usados como veículos para transportar a mistura de pigmento e 

resina ao substrato, deixando uma camada dura opaca após sua evaporação (EPA, 1997). 

As fontes típicas dos despejos da etapa de estampagem são pastas de impressão 

residuais, águas de lavagem e limpeza, e compostos orgânicos voláteis (IPPC, 2003). Exceto 

pela presença dos sólidos e solventes, os efluentes da estampagem têxtil lembram os efluentes 

do tingimento têxtil (BISSCHOPS; SPANJERS, 2003). 

Um método comum de disposição desses efluentes é a diluição das pastas 

residuais em outros despejos, que têm aumentadas consideravelmente suas cargas de DQO, 

nitrogênio e corantes (MALPEI et al., 1998). 
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3.2.8. Acabamento 

 

Na etapa de acabamento, são modificadas algumas propriedades das fibras, dos 

fios ou dos tecidos, como aparência, conforto, desempenho, durabilidade ou segurança 

(DEPA, 1997; EPA, 1997). Os tratamentos aplicados podem ser químicos ou físicos. 

Enquanto estes envolvem procedimentos que aumentam o lustro e a sensação tátil dos 

produtos têxteis, por exemplo, aqueles podem garantir várias propriedades como a redução da 

carga estática e aumento da resistência a chamas (DEPA, 2007; EPA, 1997). 

O acabamento mecânico não gera nenhum efluente, e o acabamento químico gera 

apenas pequenos volumes (DOS SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006). Os produtos 

químicos auxiliares do processo geralmente têm muitas propriedades indesejáveis, tanto para 

o ambiente quanto para saúde e segurança dos trabalhadores, já que não são biodegradáveis 

nem bioelimináveis, podendo ser, até mesmo, tóxicos (por exemplo, os biocidas) (DEPA, 

2007; IPPC, 2003). A concentração de DQO do despejo varia de 130 a 200 g/L (IPPC, 2003). 

 

3.2.9. Enxágüe 

 

Embora o enxágüe não seja de fato um processo têxtil separado, é interessante 

observar os efluentes gerados separadamente. Como são muito menos poluídos do que os 

gerados pelos banhos precedentes do mesmo processo, há a possibilidade de seu reúso (DOS 

SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006). 

Os processos podem utilizar água fria, morna ou quente, sendo auxiliados ou não 

por detergentes. O enxágüe tem o objetivo de remover substâncias dos tecidos que podem 

influir nos processos seguintes e o de remover os corantes não fixados ao tecido após o 

tingimento e a estampagem. Dependendo dos processos empregados, o enxágüe pode contar 

com 50% do uso total da água (DEPA 1997). Em alguns processos de tingimento, a 

quantidade de água utilizada nos enxágües pode representar de 70 a 80% da água total 

consumida (BISSCHOPS; SPANJERS, 2003). 
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3.2.10. Resumo das características dos efluentes têxteis 

 

A tabela 1 apresenta alguns dos parâmetros mais importantes da caracterização de 

efluentes gerados em cada etapa do processo têxtil, sendo possível a observação de grandes 

flutuações nos seus valores. 

 

Tabela 1 – Características de efluentes gerados nas etapas do processo têxtil 

Etapa 
DQO 

(g/L) 

DBO 

(g/L) 

ST 

(g/L) 
pH 

Cor 

(ADMI) 

Consumo de 

água (L/kg) 

D 1,0-20,0 0,2-5,2 7,6-42,9 6-9,2 64-1900 12,5-35 

P 3,2-90,0 0,1-60,0 11,0-49,3 7,2-14 694-2000 4-77,5 

B 0,3-13,5 0,08-1,7 0,9-14,4 4,9-13,5 153 3-124 

M 1,6 0,05-0,1 0,6-1,9 5,5-9,5 - 232-308 

T 0,6-8,0 0,01-2,0 0,2-14,1 3,5-14 1450-4750 8-300 

E 0,6-49,2 0,1-1,8 0,2-0,3 5-10,8 1450 20 - 520 

D, desengomagem; P, purga; B, branqueamento; M, mercerização; T, tingimento; E, estampagem; 
DQO, demanda química de oxigênio; DBO, demanda bioquímica de oxigênio; ST, sólidos totais; 
ADMI, American Dye Manufacturer Institute. 
Fonte: adaptado de BISSCHOPS; SPANJERS, 2003; DOS SANTOS, BISSCHOPS; CERVANTES, 
2006; DOS SANTOS; CERVANTES; VAN LIER, 2007b; NOSHEEN; NAWAZ; REHMAN, 2000 

 

A tabela 2 exibe faixas de valores de algumas características de efluentes têxteis 

mistos. Constata-se que esses despejos geralmente contêm altos níveis de DQO e cor, e 

elevado pH. Como a sua composição depende dos tipos de processos e tecidos utilizados na 

fábrica, a faixa de valores é bem ampla. 
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Tabela 2 – Características de efluentes têxteis mistos 

Parâmetro Faixa de valores 

Vazão (m3/dia) 20 – 35000 

T (°C) 26,7 – 41,1 

Cor (UC) 230 – 4637 

Sólidos totais (mg/L) 3428 

Sólidos suspensos (mg/L) 35 – 1200 

Sólidos dissolvidos (mg/L) 250 – 4102 

pH 9,25 – 14 

DQO (mg/L) 100 – 6480 

DBO (mg/L) 35 – 1595 

Condutividade (μS/cm) 5,18 – 9,78 

Fonte: adaptado de NOSHEEN; NAWAZ; REHMAN, 2000; OKE; OKUOFU; 
OTUN, 2006; SPONZA, 2002; TÜFEKCI; SIVRI; TOROZ, 2007; YUSUFF; 
SONIBARE, 2004; ZGAJNAR GOTVAJN; ZAGORC-KONCAN, 2004 

 

3.2.11. Métodos de caracterização e comparação de dados  

 

Nas publicações sobre efluentes têxteis, observa-se que, aparentemente, os 

parâmetros mais comumente utilizados na sua caracterização são a DQO, o pH e a cor, sendo 

esta uma característica específica desses efluentes (DOS SANTOS; BISSCHOPS; 

CERVANTES, 2006). 

A comparação de dados, principalmente os relacionados à cor, entre os vários 

estudos publicados ainda é, geralmente, uma tarefa difícil, pois os autores não especificam 

exatamente que tipo de efluente e quais dos vários métodos de determinação de parâmetros de 

caracterização foram utilizados nos seus experimentos. Então, é importante certificar que tipo 

de efluente foi estudado e que métodos foram usados para caracterizá-lo antes de usar os 

dados reportados para a seleção de um tratamento específico (BISSCHOPS; SPANJERS; 

2003; DOS SANTOS, BISSCHOPS; CERVANTES, 2006). 

 

3.3. Processos de remoção de cor de efluentes têxteis 

 

A cor é uma característica facilmente reconhecida nos efluentes têxteis, devendo 

ser removida antes do descarte nos corpos receptores (BANAT et al., 1996). As etapas de 

tingimento e enxágüe são as que mais contribuem com a cor, já que podem conter grandes 
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quantidades de corantes (DOS SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006). Dependendo 

da classe do corante em uso, a porcentagem não fixada à fibra, durante o processo de 

tingimento, e descartada no efluente, pode variar de 5 a 50% (HARDIN, 2007). 

A molécula dos corantes pode conter um ou mais cromóforos, que são grupos 

funcionais responsáveis pela sua cor, assim como grupos substituintes retiradores ou doadores 

de elétrons que modificam ou intensificam essa característica, denominados auxocromos 

(CHRISTIE, 2001; INGAMELLS, 1993). Os cromóforos mais importantes são o azo 

(–N=N–), a carbonila (–C=O), o meteno (–CH=), o nitro (=NO2) e os grupos quinóides. Os 

auxocromos mais importantes são os grupos amina (–NH3), carboxila (–COOH), sulfonato 

(–SO3H) e hidroxila (–OH) (DOS SANTOS, 2005b; DOS SANTOS; BISSCHOPS; 

CERVANTES, 2006; DOS SANTOS; CERVANTES; VAN LIER, 2007b). 

Os corantes mais importantes do mundo são os azo, que contribuem com mais de 

50% no consumo mundial, seguidos pelos antraquinônicos e pelos ftalocianinos (contêm 

metal na sua estrutura) (HUNGER, 2003; INGAMELLS, 1993). 

Atualmente, existem diferentes métodos de descoloração de efluentes têxteis, que 

serão a seguir descritos. 

 

3.3.1. Métodos não biológicos de descoloração de efluentes têxteis 

 

A) Físico-químicos 

 

Coagulação-floculação 

 

É um dos métodos de tratamento de águas residuárias mais comuns e tem sido 

largamente utilizado no tratamento de efluentes têxteis para a remoção de cor 

(BROADBENT, 2001; HARDIN, 2007). Pode ser usado como pré-tratamento, pós-

tratamento ou como sistema de tratamento principal (VANDEVIVERE; BIANCHI; 

VERSTRAETE, 1998). 

A tecnologia é simples e consiste da adição de espécies inorgânicas, na maioria 

dos casos, ou orgânicas, em pH controlado, que formam flocos com os corantes, sendo 

posteriormente removidos por flotação, sedimentação, filtração ou outras técnicas físicas 

(HARDIN, 2007; SOUTHERN, 1995; VANDEVIVERE; BIANCHI; VERSTRAETE, 1998). 

Os coagulantes mais utilizados são o sulfato de alumínio e o cloreto férrico, 

capazes de remover matéria coloidal e vários corantes aniônicos (BROADBENT, 2001). Para 
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aumentar a capacidade de sedimentação dos flocos, polieletrólitos podem também ser dosados 

durante a fase de floculação (VANDEVIVERE; BIANCHI; VERSTRAETE, 1998). 

Polímeros catiônicos são capazes de se agregar, até mesmo, a corantes reativos 

(BROADBENT, 2001). 

Embora a técnica possua vantagens como simplicidade, capacidade de remoção de 

cor relativamente rápida e redução significativa de DQO (SOUTHERN, 1995), algumas 

desvantagens podem ser apresentadas. O processo é caro, já que os produtos químicos, 

adicionados continuamente, têm o único propósito de serem descartados, na forma de lodo. 

Isso aumenta a quantidade de resíduos sólidos gerados pela estação de tratamento, que devem 

receber tratamento e disposição adequados (GONÇALVES et al., 2008; HARDIN, 2007). 

Além disso, os corantes com alta solubilidade em água resistem ao processo, demandando 

maior quantidade de coagulantes para se obter remoção de cor razoável (HARDIN, 2007; 

ROBINSON et al., 2001). 

Métodos de coagulação-floculação foram aplicados com sucesso na remoção de 

corantes de enxofre e dispersos, enquanto corantes ácidos, diretos, reativos e à cuba (vat) 

apresentaram capacidade de coagulação-floculação muito baixa (MARMAGNE; COSTE, 

1996). 

 

Eletrocoagulação 

 

O processo utiliza corrente elétrica que passa através de eletrodos de sacrifício, 

geralmente de alumínio ou ferro, gerando íons que coagulam, floculam e precipitam ou flotam 

as moléculas de corante aglomeradas (HARDIN, 2007). 

Uma das vantagens do método é que a adição de coagulantes em excesso pode ser 

evitada, já que são gerados à medida que são necessários ao invés de serem dosados sem o 

conhecimento real da quantidade requerida (HARDIN, 2007). A eletrocoagulação também 

possibilita a recuperação de corantes, como, por exemplo, o índigo blue, presente em 

efluentes da manufatura do jeans, sendo recomendada como uma etapa posterior ao 

tratamento biológico (PASCHOAL; TREMILIOSI FILHO, 2005). 

Entretanto, além dos altos custos envolvidos no processo, o método parece não ser 

satisfatório na descoloração de efluentes têxteis reais com elevadas condutividade e 

concentração de corantes, sendo necessário um pré-tratamento (PESSOA, 2008). 

 

 



32 
 
B) Químicos 

 

Oxidação 

 

A oxidação química envolve tipicamente o uso de um agente oxidante como 

ozônio (O3), hipoclorito de sódio (NaOCl), peróxido de hidrogênio (H2O2), permanganato 

(MnO4) e, até mesmo, ácidos, que decomporão os corantes em moléculas menores, 

geralmente incolores (HARDIN, 2007; METCALF & EDDY, 2003). Entretanto, caso a 

oxidação seja apenas parcial, não havendo a completa mineralização dos corantes, os 

subprodutos gerados podem ser tóxicos (HARDIN, 2007). 

O peróxido de hidrogênio é um dos principais agentes oxidantes e não é agressivo 

ao meio ambiente, já que os produtos da sua redução são á água (H2O) e o oxigênio (O2) 

(GEMEAY et al., 2003; ROBINSON et al., 2001). Embora possua baixo custo e seja capaz de 

remover a cor e reduzir a DQO dos efluentes têxteis, um longo tempo de reação é necessário 

para garantir sua eficiência, logo esse agente necessita ser ativado de alguma forma, como, 

por exemplo, por irradiação com luz ultravioleta (UV) (HARDIN, 2007; ROBINSON et al., 

2001). 

O hipoclorito de sódio também é um poderoso oxidante que tem sido usado na 

descoloração dos resíduos de indústrias têxteis, curtumes e tinturarias. Como pré-tratamento, 

ele pode aumentar a biodegradabilidade dos compostos biologicamente resistentes (HAO; 

KIM; CHIANG, 2000). Entretanto, o seu uso deve ser evitado pelo fato de produzir 

compostos organoclorados potencialmente perigosos (HARDIN, 2007). Além disso, esse 

método não é adequado para corantes dispersos (ROBINSON et al., 2001). 

O ozônio é o oxidante mais largamente utilizado por ser capaz de reagir com 

muitos corantes, garantindo, geralmente, boas eficiências de remoção de cor (ALATON; 

BALCIOGLU; BAHNEMANN, 2002). Na descoloração de corantes antraquinônicos, por 

exemplo, o processo pode alcançar eficiências superiores a 85% (LIU; LUO; WEI, 2007). 

Entretanto, em alguns casos, para se obter eficiência de remoção de cor mais alta e 

mineralizar os compostos intermediários tóxicos, períodos de ozonização mais longos e doses 

elevadas de ozônio podem ser necessários (ISIK; SPONZA, 2004). Além disso, os corantes 

dispersos e os insolúveis em água representam um inconveniente para o processo, assim como 

o alto custo do ozônio (HAO; KIM; CHIANG, 2000). 
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Processos de oxidação avançados (POA) 

 

Os processos de oxidação avançados (POA) foram desenvolvidos com o objetivo 

de superar as baixas eficiências usuais de remoção de cor e DQO das técnicas de oxidação 

química convencionais. Nos POA, agentes oxidantes, como O3 e H2O2, são usados com 

catalisadores (Fe, Mn e TiO2), na presença ou não de uma fonte de irradiação, produzindo 

radicais hidroxila (OH•), cujo potencial de oxidação é mais alto do que os dos oxidantes 

comuns (ALATON; BALCIOGLU; BAHNEMANN, 2002; HARDIN, 2007). 

Um dos POA mais usados no tratamento de águas residuárias é o processo Fenton. 

A reação Fenton usa peróxido de hidrogênio e sal ferroso, numa solução ácida (pH 2-3), para 

gerar os radicais hidroxila (BANDALA et al., 2008; DOS SANTOS; CERVANTES; VAN 

LIER, 2007b): 

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH• + OH– 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + OOH• + H+ 

 

O ferro, agindo como catalisador, é conservado, e os radicais hidroxila são 

produzidos (HARDIN, 2007). 

Em comparação com a ozonização, esse método é relativamente barato e 

apresenta altas eficiências de remoção de DQO e cor (VAN DER ZEE, 2002), entretanto, há 

alta geração de lodo devido à floculação dos reagentes com as moléculas de corante 

(ALATON; BALCIOGLU; BAHNEMANN, 2002). 

Nos processos H2O2/UV, os radicais hidroxila são formados quando o H2O2, em 

solução aquosa, é exposto à luz UV, normalmente na faixa de 200-280 nm (METCALF & 

EDDY, 2003): 

 

H2O2 + UV (ou hv, λ ≈ 200-280 nm) → OH• + OH• 

 

Esses processos têm sido aplicados com sucesso na remoção de cor. Por exemplo, 

eficiências de descoloração superiores a 97% foram obtidas no tratamento de corantes 

reativos (ARAÚJO; YOKOYAMA; TEIXEIRA, 2006). Em um estudo comparativo entre 

ozônio e H2O2/UV feito no tratamento de um banho reativo concentrado de uma fábrica têxtil, 

o sistema H2O2/UV apresentou eficiência de remoção de cor próxima ao de ozônio, mas a 

menores custos (ALATON; BALCIOGLU; BAHNEMANN, 2002). Em alguns casos, 
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entretanto, o processo H2O2/UV apresenta baixa remoção de cor e DQO devido ao uso 

ineficiente da luz UV, principalmente para efluentes altamente coloridos (MORAES; 

FREIRE; DURAN, 2000). 

Métodos baseados em UV na presença de um catalisador como, por exemplo, 

TiO2, um material semicondutor, também têm mostrado a capacidade de aumentar 

distintamente a remoção de cor (SO et al., 2002). Recentemente, a utilização de tecnologias 

solares ao invés de métodos UV também tem atraído atenção (BANDALA et al., 2008; 

WANG, 2000; WANG et al., 2008). 

 

C) Físicos 

 

Filtração 

 

O uso de métodos de filtração por membranas, como microfiltração (MF), 

ultrafiltração (UF), nanofiltração (NF) e osmose reversa (OR), tem aumentado no tratamento 

avançado de efluentes industriais, possibilitando o reúso da água e a recuperação de produtos 

químicos (AL-REKABI; QIANG; QIANG, 2007; DOS SANTOS, 2005b). A ultrafiltração, 

por exemplo, tem se mostrado adequada na recuperação de hidróxido de sódio, na etapa de 

mercerização, e do corante índigo, no tingimento, possibilitando o seu reúso e, logo, 

diminuindo o consumo desses produtos (SÓJKA-LEDAKOWICZ et al., 1998). 

Embora tenha desvantagens, como altos custos de investimento e operação, 

colmatação (fouling) potencial da membrana e produção de um rejeito altamente concentrado 

que precisa de tratamento e destino adequados (SOUTHERN, 1995; ROBINSON et al., 

2001), a tecnologia de membranas é altamente eficiente no tratamento de efluentes têxteis, 

principalmente quando se visa ao reúso de água. 

Por exemplo, eficiências de remoção de cor próximas a 100% foram obtidas para 

soluções de corantes ácidos, dispersos, reativos e diretos ao se utilizar um sistema de 

nanofiltração precedida de duas unidades de microfiltração (HASSANI et al., 2008). 

Adicionalmente, o reúso de água de efluentes de tingimento é possível pelo uso de osmose 

reversa, apesar da necessidade de um pré-tratamento de coagulação e microfiltração para 

evitar a colmatação da membrana (VANDEVIVERE; BIANCHI; VERSTRAETE, 1998). 

 

 

 



35 
 
Adsorção 

 

O processo de adsorção é um dos métodos mais efetivos na remoção de corantes 

de soluções aquosas (ÖZACAR; SENGIL, 2005). Um adsorvente adequado deve possuir altas 

afinidade e capacidade de adsorção em relação aos compostos a serem removidos, além de 

sua regeneração ser possível (KARCHER; KORNMÜLLER; JEKEL, 2001). 

Entretanto, um adsorvente específico é somente aplicável a uma classe particular 

de corante. Logo, usar somente um tipo de adsorvente é difícil no tratamento de resíduos 

coloridos de composição complicada. Além disso, a disposição dos adsorventes utilizados 

apresenta um problema adicional. Um pré-tratamento ácido/base pode aperfeiçoar a remoção 

de cor, mas se torna proibitivo por causa das grandes vazões de efluente (HAO; KIM; 

CHIANG, 2000). 

O carvão ativado (CA), granular ou em pó, conhecido por sua excelente 

capacidade de adsorver vários contaminantes aquosos e gasosos, tem sido o adsorvente mais 

utilizado na remoção de cor (HAO; KIM; CHIANG, 2000; FIGUEIREDO; LOUREIRO; 

BOAVENTURA, 2005). Entretanto, devido aos seus altos custos, à grande quantidade de 

efluentes produzidos pela indústria têxtil e à inexistência de unidades de regeneração em 

alguns lugares (FIGUEIREDO; LOUREIRO; BOAVENTURA, 2005), pesquisas têm sido 

direcionadas para a utilização de adsorventes alternativos de baixo custo, como, por exemplo, 

materiais naturais que contêm quitina (FIGUEIREDO; BOAVENTURA; LOUREIRO, 2000) 

e serragem de pinheiro (ÖZACAR; SENGIL, 2005), que mostrou considerável potencial na 

remoção de corantes com complexos metálicos. 

 

3.3.2. Métodos biológicos de descoloração de efluentes têxteis 

 

A) Aeróbios 

 

Bactérias 

 

Compostos aromáticos são susceptíveis à degradação biológica sob condições 

aeróbias e anaeróbias (FIELD et al., 1995). Embora os corantes sejam, em sua maioria, 

compostos aromáticos, como os do tipo azo, eles são resistentes à degradação por bactérias 

aeróbias, principalmente quando contêm substituintes nitrosos e sulfônicos em sua estrutura 

(CLAUS; FABER; KÖNIG, 2002). Entretanto, a literatura reporta que algumas bactérias 
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aeróbias são capazes de reduzir compostos do tipo azo, por meio de enzimas específicas 

chamadas de azo-redutases, produzindo aminas aromáticas (STOLZ, 2001). 

Dentre os processos de tratamento aeróbio, o sistema de lodos ativados é um dos 

mais empregados na indústria têxtil, pois apresenta boa estabilidade e alta eficiência de 

remoção de carga orgânica (BALAN, 2002; TUNUSSI; ALEM SOBRINHO, 2003). 

Entretanto, como grande parte dos corantes é recalcitrante à degradação aeróbia, esse sistema 

apresenta baixa eficiência de remoção de cor (FORGIARINI; SOUZA; SOUZA, 2006; 

GONÇALVES et al., 2008), cujo principal mecanismo é a adsorção dos corantes no lodo 

(ALINSAFI et al., 2006). 

Quanto mais grupos sulfônicos na sua estrutura, mais solúveis e, logo, menos 

passíveis ao tratamento por lodos ativados são os corantes. Enquanto os corantes básicos e 

diretos respondem bem a esse tipo de tratamento, os corantes reativos e alguns corantes ácidos 

são muito pouco removidos. Corantes insolúveis, como os dispersos e os à cuba (vat), podem 

ser removidos, em grande parte, pelo decantador primário (KANDELBAUER; CAVACO-

PAULO; GÜBITZ, 2007). 

Por fim, o lodo excedente descartado deve receber destino adequado, como 

incineração ou disposição em aterro sanitário. Sua utilização na agricultura como fertilizante, 

proibida por lei em muitos países, deve ser evitada devido à presença de metais pesados nos 

corantes (KANDELBAUER; CAVACO-PAULO; GÜBITZ, 2007). 

 

Fungos 

 

Os fungos basidiomicetos ou fungos da podridão branca são um grupo 

heterogêneo de organismos capazes de degradar compostos lenhosos complexos como 

lignina, celulose e hemicelulose, sendo fundamentais para o fluxo de carbono nos 

ecossistemas (CIULLINI et al., 2008; DELLAMATRICE, 2005). Esses microrganismos 

também são capazes de degradar uma extensa variedade de poluentes orgânicos, como 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e corantes sintéticos (NILSSON et al., 2006; 

VERMA; MADAMWAR, 2005), sendo largamente estudados nos processos de descoloração 

(McMULLAN et al., 2001). 

A capacidade do fungo de degradar os corantes está relacionada com a produção 

de enzimas extracelulares, que apresentam baixa especificidade em relação ao substrato e são 

produzidas em meios contendo fontes limitadas de carbono e nitrogênio (DELLAMATRICE, 
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2005; KUNZ et al., 2002). As principais enzimas envolvidas no processo são as lacases, as 

manganês peroxidases e as lignina peroxidases (DELLAMATRICE, 2005). 

As culturas lignolíticas de vários fungos da podridão branca têm sido 

documentadas pela sua capacidade de degradar e descolorir vários corantes. Entretanto, é 

esperado que os fungos difiram nessa habilidade baseado nas diferenças qualitativas e 

quantitativas da sua produção enzimática (BALAN; MONTEIRO, 2001). A adição de 

mediadores redox é capaz de aumentar e facilitar a descoloração de vários tipos de corantes 

(CLAUS; FABER; KÖNIG, 2002). 

Uma desvantagem das culturas fúngicas é que elas requerem longas fases de 

crescimento antes de realmente produzirem grandes quantidades de enzimas ativas 

(KANDELBAUER; CAVACO-PAULO; GÜBITZ, 2007). Além disso, como os efluentes não 

são o seu ambiente natural, essa produção de enzimas pode não ser confiável (ROBINSON et 

al., 2001). 

Adicionalmente, uma aplicação eficiente para a descoloração de corantes em uma 

escala industrial requer o desempenho de um sistema contínuo. Entretanto, o inconveniente da 

aplicação de fungos na remoção contínua de cor é que eles tendem a se ramificar formando 

emaranhados espessos de micélio, o que impede o desempenho apropriado do reator, sendo 

necessários cuidados especiais como limitação de nutrientes e controle da aeração (COUTO; 

ROSALES; SANROMÁN, 2006). 

Por fim, embora a utilização de suportes inertes assegure a retenção da biomassa 

no reator e proporcione maior tempo de retenção celular, aumentando a eficiência do sistema 

(FREITAS NETO, 2007), a imobilização dos fungos nos reatores ainda é problemática, já que 

suas células são relativamente frágeis e possuem pequena diferença de densidade em relação à 

água. Esse é o motivo de os experimentos com reatores fúngicos ainda não terem passado da 

escala de laboratório (GADD, 2001). 

 

B) Anaeróbios 

 

Sob condições anaeróbias, a descoloração efetiva dos corantes pode ser alcançada 

(VAN DER ZEE; LETTINGA; FIELD, 2001). Tal processo é também conhecido como 

redução de corante, sendo reportada, na literatura, principalmente, a bioquímica da redução 

dos corantes azo (DOS SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006). A quebra da ligação 

azo (–N=N–) envolve a transferência de dois pares de elétrons (equivalentes redutores) em 

dois estágios. Em cada estágio, um par de elétrons é transferido para o corante azo, que atua 
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como receptor final de elétrons, dando origem às aminas aromáticas (DOS SANTOS; 

CERVANTES; VAN LIER, 2007b): 

 

R1–N=N–R2 + 2e- → R1–HN–NH–R2 (Hidrazo intermediário) 

R1–HN–NH–R2 + 2e- → R1–NH2 + R2–NH2 (Aminas aromáticas) 

 

A redução de corantes sob condições anaeróbias é uma combinação de 

mecanismos biológicos e químicos. A contribuição biológica pode ser atribuída a azo-

redutases – enzimas especializadas produzidas por bactérias capazes de crescer usando os 

corantes como única fonte de carbono e energia – ou a enzimas sem especificidade que 

catalisam a redução de vários contaminantes, incluindo os corantes azo. Como ainda não foi 

encontrada nenhuma evidência de azo-redutases anaeróbias, uma reação co-metabólica é, 

provavelmente, o principal mecanismo de redução do corante (STOLZ, 2001). Ou seja, os 

microrganismos responsáveis crescem utilizando outros substratos, e, nesse processo, há a 

remoção da cor e produção das aminas aromáticas, no caso dos corantes do tipo azo 

(REINEKE, 2001). 

A contribuição química na redução de corantes azo e subseqüente descoloração 

sob condições anaeróbias pode ser atribuída a redutores biogênicos como sulfeto, cisteína, 

ascorbato e Fe+2 (STOLZ, 2001; VAN DER ZEE et al., 2003; YOO, 2002). 

Como a degradação de corantes é atribuída a caminhos metabólicos secundários, 

condições de crescimento microbiano apropriadas devem ser garantidas pela adição de 

quantidades suficientes de nutrientes (nitrogênio e fósforo) (KANDELBAUER; CAVACO-

PAULO; GÜBITZ, 2007) e de fonte de carbono (doador de elétrons), que tem papel muito 

importante no processo de descoloração redutiva. Enquanto acetato e outros ácidos graxos 

voláteis são usualmente pobres doadores de elétrons, etanol, glicose, H2/CO2 e formiato são 

doadores mais efetivos na redução de corantes azo (DOS SANTOS, 2005a; DOS SANTOS et 

al., 2003). 

Embora a descoloração possa ser alcançada com diferentes microrganismos, ainda 

não foi encontrada nenhuma espécie capaz de remover a cor de uma grande variedade de 

corantes. Logo, o uso de populações mistas, como o lodo granular anaeróbio, parece ser uma 

alternativa mais viável no tratamento de efluentes têxteis, os quais são compostos de vários 

tipos de corantes (DOS SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006). Além de apresentar 

relativas robustez e versatilidade contra compostos xenobióticos, essas populações são mais 
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resistentes a mudanças ambientais súbitas (KANDELBAUER; CAVACO-PAULO; GÜBITZ, 

2007). 

A aplicação de mediadores redox (melhor descrito no item 3.4.8), como, por 

exemplo, vitaminas baseadas em flavinas e quinonas presentes em húmus, no tratamento 

anaeróbio de efluentes contendo corantes, pode aumentar as taxas de descoloração, já que 

acelera o processo de transferência de elétrons do doador primário (substrato) ao receptor 

final (corante) (CERVANTES et al., 2001; DOS SANTOS et al., 2004; VAN DER ZEE et 

al., 2001). Essa transferência e, logo, a eficiência de remoção de cor também podem ser 

aumentadas aplicando-se tratamento a alta temperatura (55°C) (DOS SANTOS et al., 2005). 

Como geralmente os efluentes têxteis são descartados a altas temperaturas, reatores 

termofílicos bastante compactos podem ser utilizados como unidade de pré-tratamento desses 

despejos (DOS SANTOS; BISSCHOPS; CERVANTES, 2006). 

 

3.4. Tratamento de efluentes têxteis em reatores anaeróbios: estado da arte 

 

O tratamento anaeróbio de efluentes têxteis tem o principal objetivo de remover 

os altos níveis de cor desses despejos. Vários estudos têm investigado o processo de remoção 

de cor utilizando efluentes sintéticos ou reais por meio de reatores anaeróbios em escala de 

laboratório (Tabela 3). A maioria dos experimentos estuda a descoloração dos corantes azo, já 

que são os corantes mais consumidos mundialmente. 

As eficiências de descoloração obtidas pelos sistemas anaeróbios dos estudos 

listados na tabela 3 foram, em sua maioria, superiores a 70% e, em vários casos, bem 

próximas a 100%. Eficiências muito baixas geralmente refletem condições operacionais 

inadequadas como, por exemplo, baixos tempos de detenção hidráulica, baixas concentrações 

de substrato doador de elétrons e níveis tóxicos de corantes ou outros compostos químicos. 

A seguir, serão apresentados alguns fatores que podem ser importantes para o 

processo anaeróbio de remoção de cor. 

 



 

Tabela 3 – Sistemas de reatores anaeróbios tratando efluentes têxteis sintéticos e reais 

Reator Efluente Remoção 

de cor (%) 

Referência 

Tipoa TDHb (h) Tc (°C) Coranted C (mg/L) Substratoe MRf C (μM) 

RLF 1-24 25 AO7 

AO8 

AO10 

AR14 

5 

5-15 

5-15 

5 

EC, peptona, EL e 

ração de truta 

- - 60-91 

80-98 

17-82 

15-86 

Seshadri, Bishop e Agha (1994) 

RLF 24-50 

24 

50 

35 Efluente têxtil de algodão 

Efluente têxtil de algodão + glicose 

Efluente têxtil de algodão + esgoto doméstico sintético 

0-37 

40-62 

0-12 

Sen e Demirer (2003) 

RLF 6-24 

6 

37 Mistura de corantes azo reativos (20 mg/L cada) + acetato 

Efluente de processamento de algodão e algodão-poliéster + acetato 

66-95 

68-85 

Georgiou e Aivasidis (2006) 

UASB 8-20 25-30 AY17 

BB3 

BR2 

40 

40 

40 

Glicose - - 20 

72 

78 

An et al. (1996) 

 6-10  Efluente têxtil + esgoto doméstico sintético 70-80  

UASB ~8 30 MO1 2,8-75 

2,8-75 

2,8-100 

- 

AGV 

Glicose 

- - 10-60g 

55-98 

56-100 

Donlon et al. (1997) 

UASB 24-48 35 RR141 1500 Amido e acetato - - ~78% O’Neill et al. (1999a) 

(RA) (12) 29-32 Efluente de tingimento preto + tapioca 

Efluente de tingimento vermelho + tapioca 

Efluente de tingimento azul + tapioca 

Efluente sintético azul (mistura de 3 corantes) + tapioca 

(41-47) 

(5-14) 

(6-22) 

(0-39) 

Chinwetkitvanich, Tuntoolvest e Panswad 

(2000) 

      

40



 

UASB 12 67-71 

39-58 

48-56 

36-63 

UASB 24 35 RR141 150-750 Amido e acetato - - 38-59 O’Neill et al. (2000a) 

UASB 24 35 RR141 450 Amido e acetato - - 64 O’Neill et al. (2000b) 

UASB 18 35 RY175 

RB235 

RR235 

RR141 

RY168 

320 

320 

64-635 

320 

320 

Amido - - 96 

92 

57-92 

77 

43 

Willets et al. (2000) 

  55      100 

100 

99-100 

90 

63 

 

UASB 2-6 30 AO7 200 AGV AQDS 0-30 70-99 Cervantes et al. (2001) 

UASB 6 n.m. RR2 200 AGV AQDS 0-155 5-98 Van der Zee et al. (2001) 

UASB 3-30 n.m. RBk5 100 Glicose - - 82-98 Sponza e Isik (2002) 

UASB 9,4 27-35 Efluente de tinturaria têxtil (700-2000 mg Pt/L) 78-92 Tunussi e Alem Sobrinho (2003) 

UASB 5-5,5 n.m. RR2 100 AGV - - 32-36 Van der Zee et al. (2003) 

UASB 20 37 Mistura de corantes azo (250 mg/L) + CMC, amido, acetato e glicose 100 Isik (2004) 

UASB 86,4 n.m. DBk38 3200 Glicose - - 81 Isik e Sponza (2004) 

UASB 8-24 37 AO7 

DR254 

60-300 

60-300 

Acetato - - 56-92 

82-92 

Brás et al. (2005) 

UASB 16-22 37 DR28 100 Glicose - - ~100 Isik e Sponza (2005a) 41



 

UASB 6-100 37 Mistura de corantes azo (250 mg/L) + CMC, amido, acetato e glicose 90-95 Isik e Sponza (2005b) 

UASB 9,6-79,2 37 AO7 100-200 Glicose - - 78-98 Méndez-Paz, Omil e Lema (2005) 

UASB 24-48 16-30 AO7 60-300 Bacto-peptona e 

sucrose 

- - 58-97 Ong et al. (2005a) 

UASB 15-16,5 37 DBk38 100-3200 Glicose - - 80-100 Sponza e Isik (2005) 

UASB 17 n.m. Efluente de processamento de lã + glicose + corantes azo (200 mg/L) 81-96 Isik e Sponza (2006) 

UASB 24 35 Mistura de corantes ácidos (10-300 mg/L) + glicose 73-94 Somasiri et al. (2006) 

UASB 8 28 DR28  Etanol - 

AQDS 

- 

50 

95-99 

98-99 

Costa et al. (2008) 

UASB 8 n.m. DR28 400-800 Etanol - 

AQDS 

- 

50 

94-97 

98-99 

Monteiro et al. (2008) 

UASB 6-100 n.m. Mistura de corantes azo (250 mg/L) + CMC, amido, acetato e glicose 90-94 Isik e Sponza (2008) 

UASB 24 35 Efluente têxtil + esgoto sintético + glicose 90-95 Somasiri et al. (2008) 

FA 26-90 37 Efluente de tingimento + efluente de desengomagem (amido e PVA) 89-95 Minke e Rott (1999) 

FA 36 n.m AO10 

ABk1 

DR28 

DR2 

5-100 

10-100 

25-200 

25-200 

Glicose - - 90-100 

100 

95-100 

80-100 

Rajaguru et al. (2000) 

(RA) (24) 37 Mistura de corantes básicos (250-1200 mg/L) + soro do leite em pó (~40) Talarposhti, Donnelly e Anderson (2001) 

FA 48-96   73-98  

FA 12-72 n.m. Efluente têxtil + glicose 20-95 Kapdan e Alparslan (2005) 

FA 12 20-45 AR88 100 Glicose e extrato 

de levedura 

- - 98 Khehra et al. (2006) 

FA 9-23 30 Efluente têxtil + glicose e EL 55-94 Sandhya e Swaminathan (2006) 
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FA 3,6-10 30 RmR 

RmB 

GdY 

50 

50 

50 

Glicose, EL - - 72-82 

86-94 

83-85 

Sandhya, Swaminathan e Kaul (2005) 

DTI 34-84 35 RR141 1500 Amido e acetato - - Máx. 62% O’Neill et al. (1999a) 

RBS 13 22-27 RV5 60-100 Amido - - 30-90 Lourenço, Novais e Pinheiro (2000) 

RBS 18 30 RBk5 

RB19 

RB5 

RB198 

20-100 

20-100 

20-100 

20-100 

Glicose e acetato - - 57-62 

32-57 

37-68 

8-44 

Luangdilok e Panswad (2000) 

RBS 9-13 

11 

n.m. RV5 

RBk5 

60-100 

30 

Amido - - 20-90 

65 

Lourenço, Novais e Pinheiro (2001) 

RBS 18,5 37 RBk5 533 Amido, CMC e 

PVA 

- - 86-96 Shaw, Carliell e Wheatley (2002) 

RBS 12 28 RmR RR 50-500 Glicose - - 57-95 Kapdan e Ozturk (2005) 

RBS 21,5 25 AO7 50-100 Bacto-peptona e 

sucrose 

- - 33-80 Ong et al. (2005b) 

RBS 21,5 n.m. AO7 100 Bacto-peptona e 

sucrose 

- - 80-96 Ong et al. (2005c) 

RBS 2-19 28 RmR RR 60 Glicose - - 40-95 Kapdan e Oztekin (2006) 

RBS 6-24 25 RV5 100 Glicose   72-89 Çinar et al. (2008) 

EGSB 10 55 RR2 100-1350 Glicose, AGV - 

AQDS 

- 

6-24 

46-93 

54-98 

Dos Santos et al. (2003) 

EGSB 10 30 RR2 600 Glicose, AGV - 

AQDS 

- 

25 

56 

88 

Dos Santos (2005a) 

  55      95 

95 
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EGSB 2,5-10 30 RR2 600 Glicose, AGV - 

AQDS 

- 

25 

13-56 

47-88 

Dos Santos et al. (2005) 

  55      69-95 

79-95 

 

EGSB 10 n.m. RR2 18-74 Etanol - 

AQDS 

- 

12,5-25 

66-84 

74-83 

Braúna (2007) 

EGSB 10 30 RR2 600 Glicose, AGV - 

AQDS 

- 

25 

56 

88 

Dos Santos, Cervantes e van Lier (2007a) 

  55      95 

95 

 

FAB 21,5 30-35 AO6 

AO7 

50-300 

100-300 

Glicose - - 94-95 

96-98 

Singh et al. (2007) 

aTipo de reator: RLF, reator de leito fluidificado; UASB, upflow anaerobic sludge blanket (reator de manta de lodo); (RA), reator de pré-acidificação; FA, filtro 

anaeróbio; DTI, digestor tubular inclinado; RBS, reator em batelada seqüencial; EGSB, expanded granular sludge bed (reator de leito granular expandido); FAB, filtro 

anaeróbio em batelada. 
bTempo de detenção hidráulica: para os RSB, o TDH corresponde à duração da fase de reação anaeróbia. 
cTemperatura: n.m., não mencionada, entretanto são consideradas condições mesofílicas. 
dCorante: A: acid; B, basic; D, direct; Gd, golden; M, mordant; R, reactive; Rm, remazol; B, blue; Bk, black; O, orange; R, red; V, violet; Y, yellow. 
eSubstrato: EC, extrato de carne; EL, extrato de levedura; AGV, ácidos graxos voláteis (acetato, propionato e butirato); PVA, álcool polivinílico; CMC, carboximetil 

celulose. 
fMediador redox: AQDS, antraquinona-2,6-dissulfonato. 
gFalha do reator após 50 dias. 
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3.4.1. Estrutura do corante 

 

O processo de descoloração é bastante afetado pela estrutura dos corantes que 

compõem os efluentes têxteis. Sob mesmas condições operacionais, diferentes eficiências de 

remoção de cor são obtidas quando diferentes corantes são testados. Normalmente, maiores 

eficiências são alcançadas no tratamento de corantes azo, enquanto outros, como os 

antraquinônicos e os ftalocianinos, por serem mais recalcitrantes, têm eficiências menores 

(AN et al., 1996; BRÁS et al., 2005; LOURENÇO; NOVAIS; PINHEIRO, 2001; 

LUANGDILOK; PANSWAD, 2000; RAJAGURU et al., 2000; SANDHYA, 

SWAMINATHAN; KAUL, 2005; SESHADRI; BISHOP; AGHA, 1994; SINGH et al., 2007; 

WILLETS et al., 2000). 

 

3.4.2. Concentração de corante 

 

Outro fator importante no processo de remoção de cor é a concentração de 

corante. Essas concentrações, nos efluentes têxteis reais, variam normalmente de 10 a 250 

mg/L (O’NEILL et al., 1999b). Em alguns experimentos apresentados na tabela 3, as 

concentrações aplicadas excedem bastante essa faixa de valores. Segundo Van der Zee e 

Villaverde (2005), altas concentrações de corante podem afetar negativamente a eficiência de 

descoloração, tanto por exceder a capacidade de redução biológica do reator quanto por 

causar toxicidade à biomassa microbiana aeróbia ou anaeróbia. 

Experimentos que estudaram a influência da variação da concentração de corante 

no processo de remoção de cor mostram que eficiências mais altas são obtidas quando 

concentrações mais baixas são aplicadas (BRÁS et al., 2005; BRAÚNA, 2007; COSTA et al., 

2008; DOS SANTOS et al., 2003; KAPDAN; OZTURK, 2005; LUANGDILOK; 

PANSWAD, 2000; MÉNDEZ-PAZ; OMIL; LEMA, 2005; O’NEILL et al., 2000a; ONG et 

al., 2005a; RAJAGURU et al., 2000; SESHADRI; BISHOP; AGHA, 1994; SPONZA; ISIK, 

2005; WILLETS et al., 2000). 

 

3.4.3. Tempo de detenção hidráulica (TDH) 

 

Vários estudos mostram que, geralmente, a eficiência de remoção de cor é 

diretamente proporcional ao tempo de detenção hidráulica (AN et al., 1996; BRÁS et al., 

2005; DOS SANTOS et al., 2005; KAPDAN; OZTEKIN, 2006; MÉNDEZ-PAZ; OMIL; 
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LEMA, 2005; MINKE; ROTT, 1999; ONG et al., 2005a; SANDHYA; SWAMINATHAN, 

2006; SESHADRI; BISHOP; AGHA, 1994; SPONZA; ISIK, 2002; TALARPOSHTI; 

DONNELLY; ANDERSON, 2001). Tal fato indica que o processo de transferência de 

elétrons, responsável pela redução e conseqüente descoloração do corante, é relativamente 

lento para alguns tipos de corantes. 

 

3.4.4. Concentração de biomassa 

 

A concentração de biomassa também tem papel relevante na descoloração de 

corantes. Por exemplo, em um reator em batelada seqüencial (RBS) tratando efluente têxtil 

sintético contendo o corante Reactive Violet 5 (RV5), ao se reduzir sua concentração de 

biomassa de 2 para 1,2 g SSV/L, observa-se um decréscimo considerável da eficiência de 

remoção de cor de 90% para 30% (LOURENÇO; NOVAIS; PINHEIRO, 2000). 

Sistemas com maior capacidade de retenção de biomassa, como os reatores 

anaeróbios de fluxo ascendente, podem, então, ser mais eficientes na descoloração de corantes 

do que sistemas em batelada seqüencial, que possuem menor capacidade de retenção de 

biomassa (VAN DER ZEE; VILLAVERDE, 2005). Isso pode ser constatado pelo fato de que, 

para o corante Reactive Black 5 (RBk 5), uma maior eficiência de remoção de cor foi obtida 

em um reator UASB (SPONZA; ISIK, 2002) em comparação à fase anaeróbia de reatores em 

batelada seqüencial operados com concentrações de corante e tempos de reação similares 

(LOURENÇO; NOVAIS; PINHEIRO, 2001; LUANGDILOK; PANSWAD, 2001). 

 

3.4.5. Tipo de substrato (doador de elétrons) 

 

Nos estudos listados na tabela 3, os doadores de elétrons utilizados variaram de 

simples substratos, como ácidos graxos voláteis (AGV), etanol e glicose, a substratos mais 

complexos, incluindo constituintes relevantes de efluentes têxteis, como amido, álcool 

polivinílico (PVA) e carboximetil celulose (CMC). 

Embora o processo de descoloração seja relativamente não específico em relação 

ao doador de elétrons, alguns substratos podem ser mais adequados na transferência de 

equivalentes redutores para os corantes, devido tanto ao próprio substrato quanto aos 

microrganismos envolvidos (VAN DER ZEE; VILLAVERDE, 2005). 

Tal fato pode ser evidenciado em um estudo realizado com o corante Mordant 

Orange 1 (MO1), em que um reator UASB utilizando glicose como doador de elétrons 
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tolerou uma carga de corante quase duas vezes maior do que outro reator UASB que utilizou 

uma mistura de AGV (acetato, propionato e butirato), indicando a glicose como um substrato 

mais eficiente para a redução do corante em questão (DONLON et al., 1997). 

 

3.4.6. Concentração do substrato (doador de elétrons) 

 

A presença de um doador de elétrons é um pré-requisito para a redução do 

corante. Estudos mostram que a ausência de substrato reduz significativamente a eficiência de 

remoção de cor (DOS SANTOS et al., 2003), podendo, até mesmo, ocasionar falha do reator 

(DONLON et al., 1997). 

No caso dos corantes azo, a quantidade teórica necessária de substrato doador de 

elétrons é pequena, quatro equivalentes redutores por ligação azo (–N=N–), o que equivale a 

32 mg DQO por mmol de corante monoazo. Entretanto, essa quantidade requerida de 

substrato aumenta devido à competição com outras reações por equivalentes redutores. Além 

disso, a cinética da redução do corante azo pode aumentar com uma concentração maior de 

doador de elétrons (VAN DER ZEE; VILLAVERDE, 2005). 

Alguns estudos mostram que, apesar de a concentração de substrato exceder de 

100 a 600 vezes a quantidade estequiométrica necessária, maiores eficiência de remoção de 

cor foram obtidas quando a concentração foi dobrada (O’NEILL et al., 2000a; ONG et al., 

2005b, 2005c). 

 

3.4.7. Receptores alternativos de elétrons 

 

A redução de corantes é uma reação redox em que o corante é o receptor de 

elétrons. Logo, receptores alternativos normalmente presentes nos efluentes têxteis, como o 

nitrato e o sulfato, por terem potencial redox mais alto, podem interferir no processo, 

competindo pelos equivalentes redutores (VAN DER ZEE; VILLAVERDE, 2005). 

 

A) Nitrato 

 

Em um RBS operando com um tempo de reação anaeróbio de 13 horas, observou-

se que a presença de nitrato diminuiu a eficiência de remoção de cor do corante RV5 de 90 

para 70% (LOURENÇO, NOVAIS; PINHEIRO, 2000). Esses resultados estão de acordo com 

dados de experimentos em batelada para a descoloração de corantes azo na presença de 
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nitrato, em que as eficiências de remoção cor foram consideravelmente reduzidas 

(CARLIELL et al., 1995; YU; WANG; YUE, 2001). 

Outro estudo, utilizando um filtro anaeróbio em batelada (FAB), também mostrou 

comportamento similar na presença de nitrato. Após 8 horas de operação, a eficiência de 

descoloração do corante Acid Orange 6 (AO6) foi reduzida de 90 para 60%. Entretanto, após 

18 horas, nenhuma mudança significativa na eficiência foi observada, o que indica que 

tempos de reação mais longos são necessários para haja tanto a remoção de nitrato quanto a 

descoloração dos efluentes têxteis (SINGH et al., 2007). 

Em contraste, Braúna (2007), operando reatores EGSB a TDH de 10 horas, não 

observou nenhuma mudança na eficiência de remoção de cor de efluente sintético contendo 

0,12 mM do corante Reactive Red 2 (RR2) na presença de concentrações de 3 e 5 mM de 

nitrato. Tal fato pode ser explicado pela alta concentração de DQO de substrato (1350 mg/L) 

no efluente sintético. Como a redução de 5 mM de nitrato requer aproximadamente 240 mg de 

DQO (SINGH et al., 2007), havia substrato suficiente para a redução do nitrato e do corante. 

Pearce et al. (2006), em ensaios em batelada, também não observaram nenhum 

efeito do nitrato nas taxas de remoção de cor do corante azo RBk5 pelo microrganismo 

facultativo Shewanella do tipo J18 143, em que a concentração de nitrato era cerca de 800 

vezes superior à concentração do corante. 

 

B) Sulfato 

 

Dependendo da sua concentração no efluente e da capacidade do inóculo do reator 

de reduzi-lo (presença de bactérias redutoras de sulfato), o sulfato pode afetar de forma 

ambígua a remoção de cor dos corantes. Embora possa competir pelos elétrons disponíveis, 

sua redução gera sulfeto, que pode, então, contribuir com a redução dos corantes 

(CERVANTES et al., 2007). 

Estudos mostram que a presença de sulfato não afetou de forma significativa a 

remoção de cor (CHINWEKITVANICH; TUNTOOLVEST; PANSWAD, 2000; VAN DER 

ZEE et al., 2003), estando de acordo com dados de experimentos em batelada de descoloração 

de corantes azo na presença de sulfato (CARLIELL et al., 1995; VAN DER ZEE et al., 2003). 

Isso pode ser explicado pelo fato de que, em reatores anaeróbios de alta taxa, onde se tem alta 

concentração de biomassa, a redução biológica é muito mais importante do que a redução 

química pelo sulfeto formado a partir do sulfato (VAN DER ZEE et al., 2003). 
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3.4.8. Mediadores redox (MR) 

 

Nos estudos listados na tabela 3, observa-se que, geralmente, maiores eficiências 

de remoção de cor são obtidas em reatores com tempos de detenção hidráulica mais longos, 

com maiores concentrações de biomassa e de substrato doador de elétrons, e com menores 

concentrações de corante, apontando a transferência de equivalentes redutores como a etapa 

limitante da redução anaeróbia dos corantes. 

Esse problema pode ser normalmente contornado pelo uso de compostos 

mediadores redox, que tem a capacidade de transportar equivalentes redutores de um doador 

de elétrons para o corante, aumentando a cinética da reação de redução e, logo, as taxas de 

descoloração (FIELD et al, 2000). 

Experimentos com reatores anaeróbios mostraram que a dosagem contínua de 

concentrações catalíticas de quinonas solúveis aumentava consideravelmente a eficiência de 

redução de corantes azo, inclusive quando operados a um TDH de apenas 2 horas (BRAÚNA, 

2007; CERVANTES et al., 2001; DOS SANTOS, 2005a; DOS SANTOS; CERVANTES; 

VAN LIER, 2007a; DOS SANTOS et al., 2003, 2005; VAN DER ZEE et al., 2001). 

 

3.4.9. Temperatura 

 

A redução dos corantes é composta de uma parte biológica e de uma química, ou 

seja, os equivalentes redutores biologicamente gerados reduzem quimicamente os corantes. 

Em geral, essa reação química segue a equação de Arrhenius, logo, um aumento na 

temperatura pode aumentar a freqüência de colisão dos reagentes, melhorando a cinética da 

reação (DOS SANTOS, 2005b). 

Essa hipótese parece estar de acordo com dados encontrados por Ong et al. 

(2005a), que mostraram aumentos nas taxas de remoção de cor do corante AO7, em reator 

UASB mesofílico, com a variação da temperatura de 16 para 22 e, depois, para 35°C. 

Entretanto, é importante lembrar que o aumento da temperatura também aumenta o 

metabolismo dos microrganismos responsáveis pela geração dos equivalentes redutores, o que 

contribui para a melhora da eficiência de descoloração observada. Logo, nesse estudo, não se 

pode atribuir, certamente, o aumento das taxas de remoção de cor apenas à elevação da 

temperatura. 

Outros estudos, entretanto, ao comparar reatores mesofílicos com termofílicos, 

mostraram que temperaturas mais altas, realmente, aumentam as eficiências de remoção de 
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cor de corantes azo (DOS SANTOS, 2005a; DOS SANTOS; CERVANTES; VAN LIER, 

2007a; DOS SANTOS et al., 2005; WILLETS et al., 2000). Então, como a maioria das águas 

residuárias têxteis, principalmente as provenientes da etapa de tingimento, são descartadas a 

altas temperaturas, o uso de tratamento anaeróbio termofílico pode ser vantajoso na 

descoloração de efluentes têxteis (DOS SANTOS, 2005b). 

Embora o uso de mediadores redox na remoção de cor de corantes sob condições 

termofílicas possa ser vantajoso, estudos em fluxo contínuo mostraram que o seu impacto é 

mínimo ou, até mesmo, irrelevante sob tais condições, pois foi mascarado pelo grande efeito 

da temperatura nas taxas de descoloração (DOS SANTOS, 2005a; DOS SANTOS; 

CERVANTES; VAN LIER, 2007a; DOS SANTOS et al., 2003, 2005). 

 

3.4.10. Toxicidade do corante 

 

A toxicidade dos corantes à biomassa anaeróbia está geralmente associada às altas 

concentrações, à presença de metais pesados (corantes ftalocianinos) ou à presença de grupos 

reativos não hidrolisados (corantes reativos) (VAN DER ZEE; VILLAVERDE, 2005). 

Embora corantes contendo grupos nitro possam ser mais tóxicos (DONLON et al., 

1997), ensaios anaeróbios de toxicidade, em batelada, geralmente não apresentam inibição 

severa da metanogênese quando são aplicadas concentrações de corantes abaixo de 100 mg/L 

(BEYDILLI et al., 1998; CARLIELL et al., 1995). 

Entretanto, Seshadri et al. (1994), estudando o efeito da variação da concentração 

de corantes azo na remoção de DQO e cor em reatores de leito fluidificado, constataram que 

os corantes Acid Orange 10 (AO10) e Acid Orange 8 (AO8), ambos na concentração de 15 

mg/L, causaram, respectivamente, inibição significativa nos processo de descoloração e 

remoção de DQO. 

Em contraste, um experimento em fluxo contínuo, utilizando reator UASB no 

tratamento do corante azo à base de benzidina Direct Black 38 (DBk38), mostrou que, 

somente em concentrações muito altas (3200 mg/L) de corante, houve redução da eficiência 

de remoção anaeróbia de DQO, enquanto que, para concentrações não superiores a 1600 

mg/L, o processo não foi seriamente inibido (SPONZA; ISIK, 2005). 

Em relação à toxicidade dos corantes reativos, a sua hidrólise parece ter bastante 

importância. Por exemplo, a atividade metanogênica de um reator UASB foi quase totalmente 

inibida ao tratar o corante reativo RR2 não hidrolisado. Tal fenômeno está de acordo com os 
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ensaios de toxicidade em batelada do mesmo estudo, que utilizaram o RR2 não hidrolisado e 

pré-hidrolisado (VAN DER ZEE et al., 2001a). 

Em geral, devido às altas temperatura e alcalinidade da etapa de tingimento, uma 

hidrólise significativa dos corantes reativos pode ser esperada, reduzindo o risco de corantes 

não hidrolisados tóxicos em efluentes têxteis. Entretanto, para efluentes de processo de 

tingimento à baixa temperatura, uma etapa de hidrólise anterior ao tratamento anaeróbio pode 

ser necessária (VAN DER ZEE; VILLAVERDE, 2005). 

 

3.5. Opções de pós-tratamento de efluentes têxteis provenientes de reatores anaeróbios 

 

O tratamento anaeróbio é importante tanto para a descoloração redutiva de 

corantes azo quanto para a remoção de cor, às vezes parcial, de outros tipos de corantes, como 

os antraquinônicos e os ftalocianinos (DELÉE et al., 1998). 

No caso dos corantes azo, o processo anaeróbio de remoção de cor envolve a 

quebra redutiva das ligações azo dos corantes, resultando na formação das – geralmente 

incolores, mas potencialmente perigosas – aminas aromáticas, que são anaerobicamente 

recalcitrantes (VAN DER ZEE; VILLAVERDE, 2005). Então, métodos eficientes de pós-

tratamento são necessários para a completa mineralização dessas aminas aromáticas (DOS 

SANTOS, 2005b) e de outros compostos formados no tratamento anaeróbio, removendo, 

assim, a DQO residual do efluente. 

Muitos métodos podem ser utilizados como pós-tratamento de efluentes 

industriais têxteis (ANJANEYULU; CHARY; RAJ, 2005; VANDEVIVERE; BIANCHI; 

VERSTRAETE, 1998). Embora, fungos possam ser utilizados para tal fim (PALMA et al., 

1999), a opção de pós-tratamento biológico mais estudada é o tratamento por bactérias 

aeróbias, que poderiam utilizar as aminas aromáticas como fonte de carbono e nitrogênio 

(ISIK; SPONZA, 2008; KHERA et al., 2006; O’NEILL et al., 2000a; SPONZA; ISIK, 2002, 

2005; TAN, 2001). Entretanto, não há certeza de que todas as aminas aromáticas serão 

degradadas sob tais condições (VAN DER ZEE; VILLAVERDE, 2005). 

Devido a essas limitações, outras técnicas, como coagulação-floculação, adsorção 

e processos de oxidação avançados (POA), têm sido cada vez mais pesquisadas como opção 

de pós-tratamento de efluentes têxteis provenientes de sistemas anaeróbios (HARRELKAS et 

al., 2008). No entanto, embora pós-tratamentos alternativos como ozonização, processo foto-

Fenton (GARCIA-MONTAÑO et al., 2008) e fotocatálise (HARRELKAS et al., 2008) 
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mostrem boas perspectivas, seus custos ainda são consideravelmente altos (VANDEVIVERE; 

BIANCHI; VERSTRAETE, 1998; LIBRA; SOSATH, 2003). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Reatores 

 

Durante esta pesquisa, foram realizados, em paralelo, dois experimentos em fluxo 

contínuo no Laboratório de Saneamento (LABOSAN) do Departamento de Engenharia 

Hidráulica e Ambiental (DEHA) da Universidade Federal do Ceará (UFC). Um teve o 

objetivo de avaliar e comparar a remoção de cor de efluentes têxteis, sintético e real, em 

sistemas anaeróbios de um e dois estágios. O outro buscou avaliar e comparar a remoção de 

cor de efluente têxtil real em sistemas anaeróbios de um estágio suplementados ou não com 

doador de elétrons e mediador redox. 

No primeiro experimento, foram utilizados reatores UASB confeccionados a 

partir de tubos e conexões de PVC para esgoto. O sistema de um estágio era composto por um 

único reator (R1), enquanto o sistema de dois estágios era composto por um reator 

acidogênico (R2,A), um decantador feito de garrafa PET e um reator metanogênico (R2,M). 

No segundo experimento, foram utilizados reatores UASB (R3 e R4) 

confeccionados em acrílico. As dimensões mais relevantes dos reatores mencionados podem 

ser visualizadas na tabela 4. É importante informar que o R2,A pode ser operado com três 

volumes úteis diferentes, entretanto, nesta pesquisa, utilizou-se apenas o volume útil 

informado. 

 

Tabela 4 – Dimensões dos reatores 

Reator φ (mm) HT (cm) V (L) 

   R1 100 70 5,2 

   R2,A  75 75 1,1 

   R2,M 100 70 5,1 

   R3  80 55 2,6 

   R4  80 55 2,6 

φ, diâmetro interno; HT, altura total; V, volume 
útil. 

 

Com exceção do R2,A, todos os reatores foram confeccionados no formato de Y, 

uma modificação do separador trifásico descrita por Cavalcanti (2003). A fim de evitar a 

formação de caminhos preferenciais ou curtos-circuitos através da manta de lodo e facilitar o 
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desprendimento do biogás, evitando o efeito pistão (elevação da manta de lodo causada pelo 

biogás preso), os reatores foram dotados de um sistema de homogeneização, composto por 

uma haste de aço inox acoplada a um motor de microondas com rotação nominal de 5 rpm 

(FREITAS NETO, 2007; LEITÃO, 2004). 

O afluente era mantido em refrigeradores a uma temperatura de aproximadamente 

5 °C, de forma a evitar possível proliferação de microrganismos e, logo, sua degradação 

prematura. A alimentação dos reatores foi realizada por meio de bombas dosadoras 

(ProMinent, modelo Concept Plus CNPA 1000 NPB2 00A01) de vazão máxima nominal 

igual a 0,7 L/h, e os experimentos foram conduzidos à temperatura ambiente de 

aproximadamente 27°C. 

O biogás gerado nos sistemas era coletado e lavado com solução de hidróxido de 

sódio (0,5 N), obtendo-se apenas o gás metano, que era medido pelo método de deslocamento 

de líquido (frasco de Mariotte). 

As figuras 3 a 8 mostram os esquemas simplificados e as fotos dos experimentos 

supracitados. 

Bomba

Homogeneizador Biogás Metano

NaOH

Efluente

Mariotte
de

Frasco

Reator

Afluente

Metanogênico
 

Figura 3 – Esquema simplificado dos sistemas anaeróbios de um estágio (R1, R3 e R4) 
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Bomba

Afluente

Efluente
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Homogeneizador

Decantador

Biogás Metano
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Acidogênico Metanogênico
Reator Reator

 
Figura 4 – Esquema simplificado do sistema anaeróbio de dois estágios (R2) 

 

 
Figura 5 – Sistema anaeróbio de um estágio (R1) 
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Figura 6 – Sistema anaeróbio de dois estágios (R2) 

 

 
Figura 7 – Sistema anaeróbio de um estágio (R3) 
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Figura 8 – Sistema anaeróbio de um estágio (R4) 

 

4.2. Lodo de inóculo 

 

O lodo anaeróbio, parcialmente granular (Figura 9), utilizado nos experimentos 

desta pesquisa foi coletado de um reator UASB mesofílico da estação de tratamento de 

efluentes de uma indústria de cerveja localizada no Distrito Industrial da Região 

Metropolitana de Fortaleza, Ceará, e inoculado nos reatores a uma concentração de 

aproximadamente 30 g SSV/L. 

 

 
Figura 9 – Lodo de inóculo 
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4.3. Efluente sintético 

 

O efluente sintético era composto por água destilada, corante, fonte de carbono 

(doador de elétrons), meio basal (nutrientes) e tampão. 

O corante utilizado era o Congo Red (CR, ou Direct Red 28, DR28) (Vetec, 

Brasil) – corante diazo direto benzidínico (Figura 10) –, e o doador de elétrons era o composto 

etanol (CH3CH2OH) (99,8%, Dinâmica, Brasil). 

 

N N NN

NH2

SO3Na

NH2

SO3Na
 

Figura 10 – Estrutura molecular do corante diazo Congo Red (CR) 

 

O meio basal consistia de macronutrientes (Tabela 5) e 1 mL/L de elementos traço 

(micronutrientes) (Tabela 6) (DOS SANTOS, 2005b). 

 

Tabela 5 – Solução de macronutrientes 

Nutriente Concentração (mg/L) 

NH4Cl 280 

K2HPO4 250 

MgSO4·7H2O 100 

CaCl2·2H2O 10 

 

Tabela 6 – Solução de micronutrientes (elementos traço) 

Nutriente Concentração (mg/L) 

H3BO3 50 

FeCl2·4H2O 2000 

ZnCl2 50 

MnCl2·4H2O 500 

CuCl2·2H2O 38 

(NH4)6Mo7O24·4H2O 50 
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AlCl3·6H2O 90 

CoCl2·6H2O 2000 

NiCl2·6H2O 92 

NaSeO3·5H2O 162 

EDTA 1000 

HCl 36% 1 

 

De forma a manter o pH próximo a 7,0, o efluente era tamponado com 

bicarbonato de sódio (NaHCO3) na proporção de 1 g de NaHCO3 para cada 1 g de DQO de 

etanol (DOS SANTOS, 2005b). 

 

4.4. Efluente real 

 

O efluente têxtil misto utilizado era coletado semanalmente em uma indústria de 

processamento de algodão (malha), também localizada no Distrito Industrial da Região 

Metropolitana de Fortaleza, Ceará. É válido mencionar que o processo de tingimento da 

indústria é contínuo e utiliza corantes reativos diversos. 

Para a execução dos experimentos, o pH normalmente alcalino (~10) do efluente 

era ajustado para 7,0 com ácido sulfúrico (H2SO4), e, em seguida, eram adicionados o doador 

de elétrons, os nutrientes e o tampão, conforme indicado no item anterior, de forma a garantir 

o desempenho adequado da biomassa microbiana dos reatores. 

Em algumas etapas do experimento, também se adicionava, no afluente do R3, um 

composto mediador redox, o antraquinona-2,6-dissulfonato de sódio (AQDS) (Aldrich, USA) 

(Figura 11), para avaliação do seu impacto nas eficiências de remoção de cor. 

 

O

O

NaO3S

SO3Na

 
Figura 11 – Estrutura molecular do mediador redox antraquinona-2,6-dissulfonato de sódio 

(AQDS) 
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4.5. Procedimento experimental 

 

O primeiro experimento foi executado em nove etapas, incluindo a partida 

(período de aclimatação) dos reatores (etapa I). Os detalhes de cada etapa podem ser 

observados na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Parâmetros operacionais dos reatores R1 e R2 

Parâmetros operacionais 

Etapa I II III IV V VI VII VIIIa IXb 

Fim da etapa (dias) 30 39 53 70 85 122 143 165 185 

TDH (h) R1 24 24 24 24 24 24 12 24 24 

TDH (h) R2,A 4 4 4 4 4 4 2 4 4 

TDH (h) R2,M 20 20 20 20 20 20 10 20 20 

Substrato (g DQO/L) 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5 0,5 1,0 1,0 

CR (mM) - 0,3 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 
aSubstrato: glicose. 
bReatores alimentados com efluente têxtil real. 

 

Após a obtenção de condições operacionais estáveis durante o período de 

aclimatação, o CR foi introduzido à baixa concentração de 0,3 mM (~210 mg/L) (etapa II) a 

fim de evitar possível inibição da biomassa do reator pela toxicidade do corante. Após 

verificação da estabilidade dos reatores, a concentração de CR foi dobrada para 0,6 mM 

(~420 mg/L) (etapa III) e, em seguida, para 1,2 mM (~840 mg/L) (etapa IV), possibilitando a 

avaliação do desempenho dos sistemas anaeróbios de um e dois estágios na remoção de cor 

desse corante a diferentes concentrações. 

Em seguida, para avaliar o efeito da concentração de substrato doador de elétrons 

no processo de descoloração anaeróbio do corante, a concentração de etanol foi reduzida para 

0,2 g DQO/L (etapa V) e, logo após, aumentada para 0,5 g DQO/L (etapa VI). 

Posteriormente, finalizando o experimento com o efluente sintético, o TDH dos 

reatores foi reduzido à metade (etapa VII) de forma a verificar o efeito dessa redução nas 

eficiências de remoção de cor do CR. 

Encerrado o experimento com o efluente têxtil sintético, os reatores tiveram seu 

TDH restabelecido e passaram por uma nova etapa de aclimatação (etapa VIII) a fim de 

eliminar resquícios de CR da suas mantas de lodo, o que poderia interferir nas análises de 



 61

monitoramento da etapa posterior (etapa IX), que investigou o desempenho dos reatores na 

remoção de cor de efluente têxtil real. Além disso, a etapa VIII possibilitou o esclarecimento 

de possíveis efeitos inibitórios observados no reator metanogênico causados, provavelmente, 

pelos subprodutos tóxicos da redução do corante (aminas aromáticas). 

O segundo experimento foi executado em cinco etapas, incluindo a partida 

(período de aclimatação) dos reatores (etapa I). Os detalhes de cada etapa podem ser 

observados na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Parâmetros operacionais dos reatores R3 e R4 

Parâmetros operacionais 

Etapa I II III IV V 

Fim da etapa (dias) 44 79 92 107 114 

TDH (h) 12 12 12 12 12 

Substrato (g DQO/L) 1,0 1,0 1,0 1,0 - 

Concentração (%) - 50 100 100 100 

AQDS (μM) R3 - - - 100 100 

 

Verificada a estabilidade dos reatores durante o período de aclimatação, iniciou-se 

a sua alimentação com efluente têxtil real. Durante os primeiros dias, para evitar possíveis 

efeitos de toxicidade à biomassa microbiana dos reatores, o efluente real era diluído a 50% 

com água destilada (etapa II). Após a obtenção de condições estáveis, os reatores passaram a 

ser alimentados com efluente real não diluído (100%) (etapa III). 

Posteriormente, de forma a investigar o impacto de compostos mediadores redox 

nas eficiências de remoção do efluente têxtil, o AQDS foi adicionado ao afluente do R3 

(etapas IV e V). 

Finalmente, na etapa V, investigou-se o impacto da ausência de substrato doador 

de elétrons no processo de descoloração do efluente têxtil pelos reatores, quando 

suplementados ou não com AQDS. 

 

4.6. Análises 

 

A cor era analisada, geralmente, três vezes por semana e determinada 

fotometricamente (Thermo – Nicolet Evolution 100). Para o efluente sintético, a absorbância 
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era lida no comprimento de onda (λ) de 486 nm, ou seja, no comprimento de onda cuja 

absorbância era máxima. As amostras eram previamente diluídas (1:5) em tampão de fosfato 

(10,86 g/L NaH2PO4·2H2O e 5,98 g/L Na2HPO4·2H2O) e, então, centrifugadas por 2 minutos 

a 13000 rpm (Eppendorf – Mini Spin). 

Para o efluente real, a absorbância também era lida no comprimento de onda de 

máxima absorbância. No entanto, como a composição do efluente era variável, o valor desse λ 

não era fixo. Logo, fazia-se a varredura do espectro do efluente em cada análise, 

determinando, assim, o λ cuja absorbância era máxima, que normalmente se encontrava entre 

510 e 580 nm. Como a absorbância máxima do efluente real era sempre menor do que 1,0, as 

amostras eram apenas centrifugadas como mencionado anteriormente. 

A DQO, o pH, a alcalinidade e os ácidos graxos voláteis (AGV) eram, 

geralmente, analisados duas vezes por semana. A DQO era determinada fotometricamente 

(Thermo – Nicolet Evolution 100), pelo método de refluxo fechado, enquanto o pH era 

determinado por método potenciométrico (Digimed – DM 20), e a alcalinidade por método 

titulométrico, todos de acordo com Standard Methods (APHA, 2005). Os AGV eram 

determinados de acordo com o método titulométrico de Kapp (1984 apud RIBAS; MORAES; 

FORESTI, 2007). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Remoção de cor de efluentes têxteis sintético e real em sistemas anaeróbios de um e 

dois estágios 

 

5.1.1. Aclimatação 

 

O desempenho geral, durante o período de aclimatação (etapa I), dos sistemas 

anaeróbios utilizados, é mostrado na tabela 9. Ambos os sistemas apresentaram boa 

estabilidade durante esse período. A remoção média de DQO obtida pelos sistemas de um 

(R1) e dois estágios (R2 = R2,A + R2,M) foi de 61,1 e 59,4%, respectivamente. 

 

Tabela 9 – Desempenho dos sistemas de um e dois estágios durante a aclimatação 

Reator DQO (mg/L) 
Remoção de

DQO (%) 
pH AT (mg/L) AGV (mg/L) AGV/AT 

R1 1400,1 (90,3) 61,1 (3,4) 7,4 (0,1) 629,2 (45,9) 147,5 (53,0) 0,23 (0,08)

R2 1509,1 (90,9) 59,4 (13,6) 7,5 (0,1) 650,0 (65,2) 151,7 (19,0) 0,24 (0,04)

DQO, demanda química de oxigênio; AT, alcalinidade total; AGV, ácidos graxos voláteis. 
O desvio padrão é exibido entre parênteses. 

 

Os valores médios de pH dos efluentes estiveram bem próximos da faixa de 6,6 a 

7,4 recomendada para o desempenho ideal de reatores anaeróbios (CHERNICHARO, 2007), 

indicando, pois, um metabolismo ativo dos microrganismos metanogênicos (SOMASIRI et 

al., 2008). 

Segundo Behling et al. (1997), um bom indicador da estabilidade operacional de 

reatores anaeróbios é a relação AGV/AT, cujo valor ideal deve ser inferior a 0,4. Os dois 

sistemas apresentaram valores médios de AGV/AT dentro da faixa ideal, o que indica que 

havia alcalinidade suficiente nos reatores para neutralizar os ácidos formados, incluindo os 

AGV não consumidos pelas arqueas metanogênicas. Dessa forma, os valores de pH são 

mantidos, praticamente, constantes e próximos à faixa ideal, evitando, assim, a acidificação 

(ou azedamento) dos reatores, que comprometeria o seu desempenho. 

 

 

 



 64

5.1.2. Efeito da concentração do corante na remoção de cor de efluente têxtil sintético 

 

Passado o período de aclimatação (etapa I), o corante CR foi introduzido à 

concentração de 0,3 mM (~210 mg/L) (etapa II) em ambos os sistemas. Os resultados revelam 

que o seu desempenho, durante essa etapa, foi bastante estável (Figura 12) e não houve 

diferença marcante entre as altas eficiências médias de remoção de cor obtidas pelos dois 

sistemas (Tabela 10), com valores sempre superiores a 95%, alcançando muitas vezes quase 

99% de eficiência de descoloração. 

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

Rajaguru et al. (2000) que, ao utilizarem um filtro anaeróbio, com TDH de 36 horas, para 

tratar 200 mg/L de CR na presença de 5 g/L de glicose (5,35 g DQO/L), obtiveram 95% de 

descoloração. Logo, verifica-se que, mesmo com TDH e concentração de doador de elétrons 

maiores, a descoloração média desse reator não supera as obtidas por R1 e R2. Isso sugere que 

reatores UASB, para a redução do CR, têm um desempenho melhor que o de sistemas de 

crescimento aderido, devido, provavelmente, à sua maior capacidade de retenção de biomassa 

ativa (VAN DER ZEE; VILLAVERDE, 2005). 
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Figura 12 – Eficiência de remoção de cor para diferentes concentrações de CR 
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Tabela 10 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor 

Etapa CR (mM) Reator Abs. afluente Abs. efluente Eficiência (%)

II 0,3 

R1 7,713 (1,026) 0,166 (0,021) 97,8 (0,2) 

  R2,A 8,111 (1,078) 0,562 (0,196) 93,2 (2,0) 

R2 8,111 (1,078) 0,122 (0,010) 98,5 (0,3) 

III 0,6 

R1 11,395 (1,369) 0,220 (0,045) 98,1 (0,4) 

  R2,A 11,602 (1,515) 1,601 (1,033) 86,7 (7,1) 

R2 11,602 (1,515) 0,168 (0,033) 98,5 (0,4) 

IV 1,2 

R1 13,698 (0,067) 0,678 (0,235) 95,1 (1,7) 

  R2,A 13,690 (0,090) 3,072 (1,107) 77,6 (8,0) 

R2 13,690 (0,090) 0,216 (0,012) 98,4 (0,1) 

O desvio padrão é exibido entre parênteses. 
 

É importante mencionar que não foi constatada presença de fase lag no processo 

de descoloração, a qual ocorreu de forma quase imediata, indicando, assim, um possível 

processo co-metabólico (MONTEIRO et al., 2008). Entretanto, mesmo não sendo o principal 

mecanismo de remoção de cor, não se pode descartar a probabilidade de as altas eficiências 

atingidas serem atribuídas, em parte, à adsorção inicial do corante à manta de lodo 

(BRAÚNA, 2007; DOS SANTOS et al., 2003; MONTEIRO et al., 2008). 

O reator acidogênico (R2,A), embora apresentando uma leve instabilidade (Figura 

12), atingiu eficiências superiores a 90% (Tabela 10), mesmo sendo operado com um TDH de 

apenas 4 horas, sendo, então, o maior responsável pela descoloração total obtida pelo sistema 

de dois estágios, ficando o reator metanogênico (R2,M), de TDH igual a 20 horas, responsável 

por apenas melhorar a qualidade final do efluente. A hipótese de tal concepção de reator de 

dois estágios se dá pelo fato de a metanogênese competir com o CR pelos mesmos elétrons 

gerados na oxidação do doador de elétrons. Portanto, separando os dois processos, aumentar-

se-ia a chance dos elétrons serem encaminhados aos corantes e, conseqüentemente, seria 

obtida uma maior eficiência de remoção de cor. Entretanto, observou-se que o CR era 

facilmente reduzido, o que acabou mascarando o efeito da separação das etapas da 

acidogênese e metanogênese. 

Estando de acordo com o supracitado, Talarposhti, Donnelly e Anderson (2001), 

utilizando um sistema de dois estágios, que consistia de um tanque acidogênico de mistura 

completa (TDH = 24 h) seguido de um filtro anaeróbio (TDH = 48 h), no tratamento de um 

efluente sintético composto por uma mistura de sete corantes básicos (1000 mg/L) e tendo, 
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como doador de elétrons, soro de leite em pó, também relatam a importância da fase 

acidogênica no processo de remoção de cor, sendo ela responsável por aproximadamente 54% 

da eficiência total (74%) obtida pelo sistema. 

Na etapa III, a concentração de CR foi aumentada para 0,6 mM (~420 mg/L). O 

comportamento dos sistemas foi similar ao da etapa anterior, embora o R2,A tenha apresentado 

uma maior instabilidade, e sua eficiência média de remoção de cor tenha sofrido uma pequena 

redução de 93,2 para 86,7%. 

Em seguida, a concentração de CR foi aumentada para 1,2 mM (~840 mg/L) 

(etapa IV). Enquanto o R1 apresentou instabilidade e queda na eficiência média de 

descoloração (de 98,1 para 95,1%), o R2 manteve o mesmo desempenho observado nas etapas 

anteriores. O R2,A, no entanto, sofreu, dessa vez, uma queda expressiva de quase 10% na sua 

eficiência média de remoção de cor e apresentou instabilidade um pouco maior do que na 

etapa III. Muito provavelmente, a diminuição da eficiência do reator acidogênico se deu pelo 

seu baixo TDH, já que eventuais problemas de toxicidade também teriam sido verificados 

tanto no reator metanogênico do sistema de dois estágios quanto no reator de um estágio R1. 

Alguns estudos com reatores UASB, no tratamento de efluentes têxteis sintéticos, 

também mostraram o mesmo comportamento observado durante esta pesquisa, ou seja, 

apresentaram redução da eficiência de remoção de cor com o aumento da concentração de 

corante (BRÁS et al., 2005; SPONZA; ISIK, 2005). Sponza e Isik (2005), por exemplo, 

registraram redução de 100 para 80% ao aumentarem gradualmente a concentração do corante 

Direct Black 38 de 100 para 3200 mg/L enquanto o reator operava a um TDH entre 15 e 16,5 

h, utilizando glicose como substrato doador de elétrons (3 g DQO/L). Brás et al. (2005), por 

sua vez, que obtiveram 92% de remoção de cor ao tratar 60 mg/L do corante Acid Orange 7 

em reator UASB (TDH = 24 h) suplementado com 1,8 g DQO/L de acetato, observaram 

redução de aproximadamente 7% quando a concentração do corante foi aumentada para 300 

mg/L. 

Ainda sobre o desempenho do R2,A nessas duas etapas, é válido mencionar que, 

mesmo havendo uma queda brusca na sua eficiência logo após o aumento da concentração do 

corante, observa-se um aumento gradativo posterior, o que mostra a boa capacidade de 

adaptação do inóculo às novas condições operacionais. 
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5.1.3. Efeito da concentração do doador de elétrons na remoção de cor de efluente têxtil 

sintético 

 

Verificada a capacidade dos reatores anaeróbios utilizados de descolorir o corante 

CR em diferentes concentrações, até mesmo quando superiores à faixa normalmente 

encontrada (10-250 mg/L) nos efluentes têxteis reais (O’NEILL et al., 1999b), investigou-se o 

efeito da concentração do substrato doador de elétrons na eficiência de remoção de cor, já que 

a suplementação dos reatores com esse composto representa um custo adicional para as 

unidades de tratamento. 

Teoricamente, são necessários dois pares de elétrons para reduzir uma ligação azo 

(–N=N–), o que equivale a 32 mg DQO por mmol de corante monoazo (VAN DER ZEE; 

VILLAVERDE, 2005). Logo, para reduzir 1,2 mmol de CR (diazo), são necessários 76,8 mg 

DQO, o que representa menos de 10% da DQO suplementada como doador de elétrons (1 

g/L) durante as quatro primeiras etapas deste experimento. 

Então, reduziu-se a concentração do etanol para 0,2 g DQO/L (etapa V), a qual 

ainda se manteve superior à quantidade estequiométrica necessária para a redução do CR. 

Observa-se, pela figura 13, uma redução contínua da eficiência de remoção de cor dos 

reatores, principalmente do R2,A, durante os primeiros sete dias dessa fase experimental, e, 

logo após, um aumento gradativo, alcançando valores próximos ou ligeiramente superiores 

aos obtidos no fim da etapa anterior. 

Inicialmente, esses resultados sugerem que o decréscimo da eficiência pode ser 

conseqüência da diminuição da cinética da reação de redução do corante devido à menor 

concentração de substrato disponível (VAN DER ZEE; VILLAVERDE, 2005). Entretanto, é 

pouco provável que esse seja o real motivo, já que, em outro experimento com reator UASB, 

cujo lodo de inóculo era da mesma origem do utilizado nesta pesquisa, ao tratar a mesma 

concentração de CR (1,2 mM) na presença de aproximadamente 0,35 g DQO/L de etanol, foi 

obtida uma eficiência média de remoção de cor de 94,2% a um TDH de apenas 8 horas 

(MONTEIRO et al., 2008). 

É mais provável que a competição por doador de elétrons entre os microrganismos 

redutores e os não redutores de corante, presentes no lodo, tenha sido o principal motivo da 

queda da eficiência de descoloração (DOS SANTOS, 2005b). O aumento subseqüente da 

eficiência sugere que pode ter havido uma mudança no equilíbrio da comunidade microbiana, 

prevalecendo o grupo de microrganismos responsáveis pela rota de redução do corante. 
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Figura 13 – Eficiência de remoção de cor para diferentes concentrações de etanol 

 

Em relação às eficiências médias obtidas na etapa V (Tabela 11), nota-se que 

houve queda nos valores dos dois sistemas, contudo, diferentemente do que vinha sendo 

observado nas etapas anteriores, a eficiência do R2 foi inferior a do R1, além de ter sofrido 

uma maior redução percentual de quase 6% contra apenas 1,7% do reator de um estágio. 

 

Tabela 11 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor 

Etapa Etanol (g DQO/L) Reator Abs. afluente Abs. efluente Eficiência (%)

IV 1,0 

R1 13,698 (0,067) 0,678 (0,235) 95,1 (1,7) 

  R2,A 13,690 (0,090) 3,072 (1,107) 77,6 (8,0) 

R2 13,690 (0,090) 0,216 (0,012) 98,4 (0,1) 

V 0,2 

R1 13,483 (0,188) 0,893 (0,425) 93,4 (3,2) 

  R2,A 13,473 (0,204) 6,851 (3,305) 49,0 (24,8) 

R2 13,473 (0,204) 1,004 (0,760) 92,6 (5,6) 

VI 0,5 

R1 13,071 (1,089) 0,266 (0,057) 98,0 (0,4) 

  R2,A 13,078 (1,077) 1,180 (0,583) 90,6 (5,9) 

R2 13,078 (1,077) 0,220 (0,036) 98,3 (0,3) 

O desvio padrão é exibido entre parênteses. 
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Isso pode ser explicado, provavelmente, pelo fato de o reator acidogênico, 

responsável por suportar o impacto inicial da carga de corante, proteger, de certa forma, o 

reator metanogênico e, conseqüentemente, o sistema de dois estágios, garantindo, assim, 

elevadas eficiências de remoção de cor. Portanto, havendo instabilidade no desempenho do 

primeiro estágio e decréscimo da sua eficiência de descoloração, maior concentração de 

corante entrará em contato com a biomassa do reator metanogênico, a qual parece demonstrar 

menor capacidade de reduzir quantidades mais elevadas do poluente. Logo, a eficiência total 

desse sistema tende a cair mais do que a do sistema de único estágio. 

Em seguida, na etapa VI, aumentou-se a concentração de etanol para 0,5 g 

DQO/L. Observa-se que as eficiências de remoção de cor e a estabilidade de ambos os 

sistemas e, notadamente, do R2,A continuaram a melhorar (Figura 13). As eficiências médias 

de remoção de cor podem ser visualizadas na tabela 11. É interessante ressaltar que o 

desempenho do R1 é praticamente idêntico ao do R2 e melhor do que o apresentado na etapa 

IV, em que a DQO suplementada como doador de elétrons era o dobro. 

Dos Santos et al. (2003), utilizando um reator EGSB termofílico (55°C), a TDH 

igual a 10 horas, na descoloração de efluente têxtil sintético, cujo composto modelo era o 

corante Reactive Red 2 (1350 mg/L), também observaram comportamento similar ao do R1. 

Os autores relataram que ao suspender a adição do doador de elétrons (mistura de glicose e 

AGV na proporção de 1:3), cuja concentração era de 1,25 g DQO/L, a eficiência média de 

remoção de cor caiu de 87 para 46%, mas, ao restabelecer a suplementação com a mesma 

quantidade de substrato, a eficiência média (91%) superou as obtidas anteriormente. 

De modo geral, pode-se perceber que, ao diminuir a concentração do substrato 

doador de elétrons, as eficiências médias de descoloração são reduzidas e que, aumentando 

essa concentração, as eficiências voltam a subir, podendo apresentar, até mesmo, valores 

superiores aos obtidos nas etapas anteriores. Entretanto, a literatura reporta resultados 

contraditórios quanto ao efeito da concentração do doador de elétrons. De qualquer forma, na 

presente investigação, observou-se, normalmente, um efeito direto entre a concentração do 

doador de elétrons e a eficiência de remoção de cor, já que o consórcio anaeróbio testado era 

incapaz de utilizar o CR como fonte de carbono e energia, tendo, então, a necessidade de um 

doador de elétrons.  

Kapdan e Oztekin (2006), por exemplo, empregando um RBS anaeróbio-aeróbio, 

cujo tempo de reação anaeróbia era de 12 horas, no tratamento de um efluente sintético que 

continha 60 mg/L do corante Remazol Red RR, não observaram mudanças significativas nas 

eficiências de descoloração (~90%) da fase anaeróbia enquanto variavam, gradativamente, a 
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concentração de glicose de 400 a 1800 mg DQO/L. Por outro lado, Ong et al. (2005b), 

fazendo uso de um RBS anaeróbio, cujo tempo de reação era de 21,5 horas, relataram um 

aumento de 30 para 80% na remoção de cor do corante Acid Orange 7 (50 mg/L) ao 

duplicarem a concentração de uma mistura de bacto-peptona e sucrose (1:3). 

Estudos com reatores de alta taxa, como os reatores UASB, também mostram 

resultados contraditórios. Enquanto O’Neill et al. (2000a) observaram aumento de 38 para 

56% na eficiência de remoção de cor obtida por um reator UASB (TDH = 24 h) no tratamento 

de 750 mg/L do corante Reactive Red 141 ao aumentarem a concentração do substrato 

(amido) de 1,9 para 3,8 g/L, Isik e Sponza (2005a), utilizando o mesmo tipo de reator, 

operando a TDH entre 18 e 19 horas, não perceberam qualquer alteração na eficiência de 

descoloração (100%) do corante CR (100 mg/L) com a variação da concentração gradual de 

glicose (100 a 500 mg DQO/L). Esse mesmo estudo ainda relata que 99% de descoloração 

foram obtidos mesmo quando o reator não era suplementado com doador de elétrons. Os 

autores, então, alegam que a biomassa anaeróbia utilizada foi capaz de utilizar os subprodutos 

da redução do CR (aminas aromáticas) como fonte de carbono e energia. Entretanto, ressalta-

se que estudos com baixas concentrações de corantes pouco recalcitrantes, aliado a uma 

elevada concentração de doador de elétrons, tendem a não revelar grandes diferenças. 

Finalmente, constata-se a importância de se verificar qual a melhor relação custo-

benefício, para sistemas de tratamento em escala piloto ou real, a fim de se determinar a 

quantidade adequada de substrato doador de elétrons que deve ser adicionada ao afluente, 

garantindo boas eficiências de remoção de cor e reduzindo os custos para a estação de 

tratamento. 

 

5.1.4. Efeito do TDH na remoção de cor de efluente têxtil sintético 

 

O tempo de detenção hidráulica (TDH) é um importante parâmetro de 

dimensionamento dos reatores, já que está diretamente relacionado ao seu volume e, portanto, 

ao seu custo. A determinação do TDH depende tanto do grau de complexidade e recalcitrância 

do despejo a ser tratado bem como do metabolismo da biota do reator. Logo, é interessante 

estudar o efeito da redução do TDH na eficiência de descoloração a fim de verificar a 

viabilidade da adoção de reatores mais compactos, que, por conseqüência, representariam 

menores custos numa estação de tratamento. 

Assim, reduziu-se o TDH à metade, ou seja, 12 horas para o R1, 2 horas para o 

R2,A, e 10 horas para o R2,M (etapa VII). Com exceção do R2,A, não foram observadas grandes 
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variações nos valores de eficiência de descoloração dos dois sistemas de tratamento (Figura 

14), embora os valores médios registrados tenham sido um pouco menores do que os da etapa 

anterior (Tabela 12). Percebe-se, mais uma vez, que o desempenho do R2, apesar de sutil, foi 

superior ao do R1, sendo o R2,A responsável por cerca de 83% da remoção de cor média total 

alcançada pelo sistema de dois estágios, mesmo quando operado a um TDH de apenas 2 

horas. 
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Figura 14 – Eficiência de remoção de cor para diferentes TDH 

 

Tabela 12 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor 

Etapa TDHTotal (h) Reator Abs. afluente Abs. efluente Eficiência (%)

VI 24 

R1 13,071 (1,089) 0,266 (0,057) 98,0 (0,4) 

  R2,A 13,078 (1,077) 1,180 (0,583) 90,6 (5,9) 

R2 13,078 (1,077) 0,220 (0,036) 98,3 (0,3) 

VII 12 

R1 13,283 (0,369) 0,447 (0,108) 96,6 (0,9) 

  R2,A 13,289 (0,369) 2,494 (1,807) 81,1 (14,1) 

R2 13,289 (0,369) 0,306 (0,118) 97,7 (1,0) 

O desvio padrão é exibido entre parênteses. 
 

Os resultados revelam que o CR não é um corante muito recalcitrante, visto que 

eficiências de remoção de cor acima de 95% ainda podem ser alcançadas a um TDH médio. 
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Estudo anterior mostra, inclusive, que a mesma concentração de CR pôde ser reduzida em até 

94,2% por reator UASB operado a um TDH ainda menor, isto é, igual a 8 horas, indicando 

que esse corante é, relativamente, fácil de ser reduzido (MONTEIRO et al., 2008). 

No caso de um corante mais recalcitrante, como o Reactive Red 2 (1250 mg/L), ao 

se reduzir o TDH de um reator EGSB, contendo uma mistura de glicose e AGV (1:3) como 

substrato doador de elétrons, de 10 para 5 e, em seguida, para 2,5 horas, as eficiências médias 

de remoção de cor diminuíram de 56 para 37 e, finalmente, para 13%, indicando, então, que 

os TDH empregados não foram suficientemente longos para que a transferência de elétrons 

ocorresse de forma satisfatória, o que proporcionaria a obtenção de maiores eficiências (DOS 

SANTOS et al., 2005). 

Outros estudos em que também foram realizadas investigações acerca da 

influência da variação do TDH no processo de descoloração de efluentes têxteis simulados 

apresentam diferentes resultados. Enquanto alguns reportam alterações relativamente 

significativas na eficiência de remoção de cor com a variação do TDH (SPONZA; ISIK, 

2002; TALAPORSHTI; DONNELLY; ANDERSON, 2001), outros não exibem mudanças 

relevantes nos seus valores (SANDHYA; SWAMINATHAN; KAUL, 2005). 

Sponza e Isik (2002), por exemplo, mostraram que a descoloração de 100 mg/L 

do corante azo Reactive Black 5, na presença de 3 g DQO/L de glicose, decresce de 97 para 

87% quando o TDH de um reator UASB foi diminuído de 30 para 3 horas. Talaporshti, 

Donnelly e Anderson (2001) também observaram relação positiva entre o TDH e a remoção 

de cor de um sistema de dois estágios. Ao aumentarem o tempo total de 3 para 5 dias, a 

eficiência média de descoloração de uma mistura de corantes básicos, cuja concentração total 

era de 1000 mg/L, passou de 81 para 88%. Nesse último trabalho, no entanto, a adoção de um 

TDH tão elevado não seria economicamente viável para se aumentar apenas 7% na eficiência. 

Assim como constatado nesta pesquisa, Sandhya, Swaminathan e Kaul (2005), 

apesar das eficiências serem menores do que as aqui apresentadas, também não observaram 

queda significativa nos valores médios (de 84 para 83%), com a redução do TDH de um filtro 

anaeróbio de aproximadamente 10 horas para apenas 3,6 horas, no tratamento de 50 mg/L do 

corante azo Golden Yellow, tendo glicose (100 mg/L) e extrato de levedura (200 mg/L) como 

doadores de elétrons. 

Há, entretanto, alguns estudos em que a influência do TDH não é muito clara, 

como é o caso de um experimento com reator UASB na descoloração de um efluente têxtil 

sintético composto por cinco corantes azo (50 mg/L cada), entre os quais estavam o Direct 

Red 28 (CR) e o Reactive Black 5, tendo carboximetil celulose, amido, ácido acético e glicose 
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como doadores de elétrons, que totalizavam cerca de 4 g DQO/L (ISIK; SPONZA, 2008). Os 

autores, então, relatam que, para um TDH de 100 horas, houve uma remoção de cor média de 

91%, a qual aumentou, em seguida, para 94%, quando o TDH era de 32 horas, e, finalmente, 

diminuindo para 90% com a redução do TDH para apenas 6 horas. 

Comportamento similar foi observado por Çinar et al. (2008) ao fazerem uso de 

um RBS anaeróbio-aeróbio, suplementado com 1 g/L de glicose (~1,1 g DQO/L), para 

descolorir 100 mg/L do corante azo Reactive Violet 5. As eficiências médias de descoloração 

obtidas durante a fase anaeróbia do reator foram de 72, 89 e 86% para os tempos de reação de 

24, 12 e 6 horas, respectivamente. 

De forma análoga ao item anterior, uma análise custo-benefício é importante, pois 

a verificação da viabilidade de se adotar reatores mais compactos, ou seja, com menor TDH, 

mantendo ainda boas eficiências de descoloração, representaria menores custos para as 

estações de tratamento. 

 

5.1.5. Remoção de cor de efluente têxtil real 

 

Após a análise do desempenho, sob diversas condições operacionais, dos sistemas 

anaeróbios de um e dois estágios ao tratar efluente têxtil sintético, deu-se início a uma nova 

fase de aclimatação (etapa VIII), conforme indicado no procedimento experimental (item 4.5). 

Em seguida, iniciou-se a alimentação dos sistemas com efluente têxtil real (etapa IX). O 

desempenho dos reatores, durante essa etapa, pode ser visualizado na figura 15, e os valores 

médios das suas eficiências de remoção de cor, assim como os das absorbâncias afluente e 

efluente, são exibidos na tabela 13. 

Observa-se, pelo gráfico, que a eficiência de descoloração apresentou variação 

considerável. Entretanto, esse comportamento não pode ser totalmente atribuído a uma 

possível instabilidade no desempenho dos reatores. Na verdade, isso ocorreu, provavelmente, 

devido à grande variação dos valores da absorbância afluente, pois a composição do despejo, 

o qual era coletado semanalmente, variava de acordo com o processo produtivo da indústria. 

Como a absorbância efluente obtida foi, geralmente, da ordem de 0,2, quanto menor a 

absorbância afluente, menor a eficiência de remoção de cor registrada. 

Pela tabela 13, é possível perceber que as eficiências médias de remoção de cor 

são menores do que as obtidas nas etapas anteriores, em que se utilizou o efluente sintético. 

Contudo, embora os números possam indicar que os sistemas de tratamento empregados são 

menos aptos a descolorir o efluente real, isso não é o que provavelmente acontece. É 
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importante salientar que as absorbâncias do efluente real são bem menores do que as do 

sintético, cujos valores médios variaram de 7,0 a 14,0 (Tabelas 10 a 12) para as concentrações 

de CR utilizadas (de 0,3 a 1,2 mM), o que justifica valores não tão altos de eficiência durante 

a etapa IX. 
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Figura 15 – Eficiência de remoção de cor de efluente têxtil real 

 

Tabela 13 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor 

Etapa Reator Abs. afluente Abs. efluente Eficiência (%) 

IX 

R1 0,490 (0,138) 0,198 (0,026) 57,1 (12,3) 

  R2,A 0,493 (0,117) 0,267 (0,044) 44,8 (5,9) 

R2 0,493 (0,117) 0,237 (0,060) 50,1 (16,9) 

O desvio padrão é exibido entre parênteses. 
 

Entretanto, Somasiri et al. (2008), utilizando um reator UASB (TDH = 24 h) 

suplementado com nutrientes e glicose para tratar efluente têxtil real (DQOTotal = 6 g/L), cuja 

absorbância média inicial no comprimento de onda de máxima absorbância (λ = 580 nm) era 

de apenas 0,35, conseguiram obter, aproximadamente, 95% de remoção de cor. Nota-se que a 

eficiência média de descoloração foi bem superior ao deste experimento, embora o valor de 

absorbância do efluente usado por esses autores seja, até mesmo, um pouco menor do que o 

do efluente desta pesquisa. 
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Por outro lado, os resultados aqui apresentados foram melhores do que os 

alcançados por Sen e Demirer (2003), que utilizaram um RLF, operado a um TDH de 24 

horas, no tratamento de um efluente têxtil real adicionado de glicose (500 mg/L) e nutrientes, 

obtendo eficiências de remoção de cor na faixa de 40 a 44%. É importante salientar que, para 

alguns efluentes têxteis, é difícil medir sua absorbância devido à ausência de picos 

expressivos no seu espectro visível, o que pode ter contribuído para as baixas eficiências 

apresentadas. 

Ainda em relação ao desempenho dos reatores (R1 e R2), observou-se que, 

surpreendentemente, ao contrário do que vinha acontecendo durante as etapas anteriores, o R1 

mostrou-se superior ao R2 durante, praticamente, toda essa etapa. Ademais, a diferença 

percentual (7%) entre as eficiências médias de descoloração foi a maior durante todo o 

experimento com esses reatores. 

Esses resultados sugerem que os efluentes reais, de natureza mais complexa 

devido à presença de outros compostos, tais como auxiliares de processo e outros aditivos, são 

mais recalcitrantes do que os sintéticos. Logo, a princípio, pode-se pensar que, 

provavelmente, um TDH de apenas 4 horas (fase acidogênica) não tenha sido suficiente para 

reduzir os corantes a uma concentração tolerável pelo reator metanogênico, comprometendo 

seu desempenho e, conseqüentemente, o desempenho global do sistema de dois estágios. 

Todavia, contatou-se que o R2,A, conforme vinha sendo observado anteriormente, 

continuou a contribuir com grande parte da remoção de cor atingida pelo sistema de dois 

estágios, sendo responsável por cerca de 90% da eficiência total. Portanto, não há evidências 

concretas que possam indicar o real motivo de o desempenho do R2 ter sido inferior ao do R1. 

Esse comportamento, no entanto, não foi observado por Chinwetkitvanich, 

Tuntoolvest e Panswad (2000), cujo experimento consistia de um tanque de acidificação 

(TDH = 12 h) seguido de um reator UASB (TDH = 12 h). Esses autores, ao tratar um efluente 

de tingimento reativo vermelho diluído (~1:6,5), acrescido de doador de elétrons (500 mg/L 

de tapioca) e nutrientes (uréia e KH2PO4), obtiveram uma eficiência média de descoloração de 

apenas 14% no primeiro estágio, a qual correspondeu a cerca de somente 25% da 

descoloração total do sistema (57%). 

Porém, neste último trabalho, é importante informar que o tanque de acidificação 

não tinha sido previamente inoculado com nenhum tipo de microrganismo, e era esperado, 

pelos autores, que o processo de fermentação acontecesse naturalmente pela hidrólise da 

tapioca devido à temperatura adequada e relativamente constante (29-32°C) da sala do 

experimento. Logo, a ausência de lodo de inóculo no tanque de acidificação pode, 
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provavelmente, ser a razão pela qual não foram obtidos valores de eficiência tão significativos 

quanto os alcançados, pelo R2,A, nesta pesquisa. 

Finalmente, esses últimos resultados ainda sugerem que, muito provavelmente, os 

microrganismos acidogênicos são os principais responsáveis pelo processo de remoção de cor 

de corantes, estando de acordo com resultados encontrados por Dos Santos et al. (2006) em 

ensaios em batelada com lodo granular anaeróbio sob condições termofílicas. 

 

5.2. Remoção de cor de efluente têxtil real em sistemas anaeróbios de um estágio 

 

5.2.1. Aclimatação 

 

O desempenho geral, durante o período de aclimatação (etapa I), dos dois reatores 

UASB utilizados é mostrado na tabela 14. Ambos apresentaram boa estabilidade durante esse 

período, e suas eficiências médias de remoção de DQO foram bem melhores do que as obtidas 

por R1 e R2 durante o mesmo período. Como foi realizada uma nova coleta de lodo para esse 

experimento, muito provavelmente o inóculo era de melhor qualidade. 

 

Tabela 14 – Desempenho dos sistemas de um estágio durante a aclimatação 

Reator DQO (mg/L) 
Remoção de

DQO (%) 
pH AT (mg/L) AGV (mg/L) AGV/AT 

R3 1250,6 (240,1) 79,3 (10,4) 7,3 (0,3) 664,4 (53,8) 181,7 (132,5) 0,27 (0,20)

R4 1227,5 (286,3) 86,8 (7,3) 7,4 (0,4) 661,1 (39,9) 177,5 (117,6) 0,27 (0,18)

DQO, demanda química de oxigênio; AT, alcalinidade total; AGV, ácidos graxos voláteis. 
O desvio padrão é exibido entre parênteses. 

 

Os valores médios de pH dos efluentes estiveram dentro da faixa de 6,6 a 7,4 

recomendada para o desempenho ideal de reatores anaeróbios (CHERNICHARO, 2007), 

indicando, assim, um metabolismo ativo dos microrganismos metanogênicos (SOMASIRI et 

al., 2008). 

Esses reatores também apresentaram valores médios de AGV/AT abaixo de 0,4, 

indicando uma boa estabilidade operacional de reatores anaeróbios (BEHLING et al., 1997). 

Logo, supõe-se que a alcalinidade nos reatores era suficiente para neutralizar os AGV não 

consumidos pelas arqueas metanogênicas. Dessa forma, os valores de pH são mantidos, 
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praticamente, constantes e dentro da faixa ideal, evitando, assim, a acidificação (ou 

azedamento) dos reatores, que comprometeria o seu desempenho. 

 

5.2.2. Remoção de cor de efluente têxtil real 

 

Após o período de aclimatação (etapa I), o efluente têxtil real foi introduzido nos 

reatores. Inicialmente, para evitar possíveis efeitos de toxicidade à sua microbiota, o efluente 

foi diluído a 50% com água destilada (etapa II). Nota-se, pelo gráfico (Figura 16), que, 

durante essa etapa, houve grande flutuação nos valores de eficiência de descoloração de 

ambos os reatores. Entretanto, ressalta-se, mais uma vez, que essa flutuação é causada, 

provavelmente, pela variação da absorbância afluente do despejo, o qual era coletado 

semanalmente na indústria, e não por uma possível instabilidade operacional dos sistemas. As 

eficiências médias de remoção de cor podem ser observadas na tabela 15. Percebe-se que não 

houve diferença marcante entre os valores de eficiência média de R3 e R4. 
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Figura 16 – Eficiência de remoção de cor de efluente têxtil real 

 

É importante mencionar que a determinação da cor do efluente têxtil e, logo, da 

eficiência de descoloração dos reatores foi um pouco problemática. Antes de se adotar a 

determinação por um único comprimento de onda, cujo valor de absorbância era o máximo do 

espectro visível, como explicado no item 4.6, tentaram-se dois outros métodos. O primeiro 
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deles consistia em se determinar a área abaixo da curva do espectro, na faixa visível, cujo 

valor seria considerado representativo da intensidade de cor da amostra (BISSCHOPS; 

SPANJERS, 2003; CHINWETKITVANICH; TUNTOOLVEST; PANSWAD, 2000; 

MARMAGNE; COSTE, 1996), e, então, a eficiência de descoloração seria calculada pela 

diferença percentual entre os valores afluente e efluente. 

 

Tabela 15 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor 

Etapa Diluição (%) Reator Abs. afluente Abs. efluente Eficiência (%)

II 50 
R3 0,277 (0,101) 0,174 (0,055) 35,1 (13,0) 

R4 0,273 (0,088) 0,163 (0,031) 36,5 (14,3) 

III 100 
R3 0,592 (0,093) 0,253 (0,081) 54,7 (23,2) 

R4 0,587 (0,092) 0,252 (0,076) 55,1 (20,5) 

O desvio padrão é exibido entre parênteses. 
 

O outro método consistia em se medir a absorbância em três comprimentos de 

onda distintos, os quais deveriam localizar-se nas faixas amarela, vermelha e azul 

(BISSCHOPS; SPANJERS, 2003), como, por exemplo, 435, 500 e 620 nm (IPPC, 2003) ou 

426, 558 e 660 nm (ROZZI; ANTONELLI; ARCARI, 1999). Assim, a eficiência de remoção 

de cor seria determinada para cada um desses comprimentos de onda. 

Entretanto, os dois métodos descritos não se adequaram a esta pesquisa, pois os 

subprodutos do processo de descoloração do despejo utilizado, normalmente capazes de 

absorver luz, causaram, algumas vezes, um aumento na absorbância de alguns comprimentos 

de onda do espectro, resultando valores de eficiência muito baixos ou, até mesmo, negativos, 

o que mascarava o real desempenho dos reatores (Figura 17). 

Não sendo, então, observados problemas de toxicidade, passou-se a alimentar os 

reatores com efluente têxtil real não diluído (etapa III). Contatou-se que, com o aumento do 

valor médio da absorbância afluente, maior eficiência média de remoção de cor foi obtida 

(Tabela 15), embora não tenha sido possível atingir valor de absorbância efluente tão baixo 

quanto o da etapa anterior, sendo atribuído, possivelmente, ao fato de os produtos da redução 

dos corantes absorverem luz (Figura 18) e se acumularem no reator anaeróbio. Observou-se, 

mais uma vez, que o desempenho dos reatores foi praticamente idêntico, apresentando 

diferença mínima entre as eficiências médias de descoloração. 
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Figura 17 – Espectros de luz visível afluente e efluente 

 

 
Figura 18 – Cor afluente e efluente 

 

Somasiri et al. (2008), de forma a aclimatar o lodo de inóculo do seu reator UASB 

(TDH = 24 h) aos compostos tóxicos, também iniciaram o experimento diluindo o efluente 

têxtil real a 50% com esgoto sintético. Contudo, não observaram aumento significativo na 

eficiência média de descoloração (de 91 para 95%) quando passaram a alimentar o reator com 

efluente não diluído. 

 

5.2.3. Efeito do mediador redox AQDS na remoção de cor de efluente têxtil real 

 

Verificada a capacidade dos reatores anaeróbios de remover a cor do efluente 

têxtil real, foram introduzidos 100 μM do composto mediador redox AQDS no afluente do R3 

de forma a investigar o seu impacto no processo de descoloração (etapa IV). 
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O desempenho ao longo do tempo dos reatores pode ser visualizado na figura 19. 

Em relação à etapa anterior, houve um aumento percentual de aproximadamente 7% na 

eficiência média de remoção de cor de ambos os reatores (Tabela 16). Esse aumento, no 

entanto, foi, provavelmente, devido à maior absorbância afluente durante essa etapa. Observa-

se, ainda, que não há nenhuma diferença entre as eficiências médias de remoção de cor de R3 

e R4, indicando, portanto, que o AQDS não teve, aparentemente, nenhum impacto no processo 

de descoloração do efluente têxtil utilizado. 
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Figura 19 – Eficiência de remoção de cor de efluente têxtil real 

 

Tabela 16 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor 

Etapa AQDS (μM) Reator Abs. afluente Abs. efluente Eficiência (%)

III 
- R3 0,592 (0,093) 0,253 (0,081) 54,7 (23,2) 

- R4 0,587 (0,092) 0,252 (0,076) 55,1 (20,5) 

IV 
100 R3 0,641 (0,177) 0,238 (0,073) 61,8 (11,0) 

- R4 0,710 (0,179) 0,266 (0,064) 61,8 (7,7) 

O desvio padrão é exibido entre parênteses. 
 

Os resultados desta pesquisa contrariam os encontrados por Cervantes et al. 

(2001), durante a remoção do corante azo Acid Orange 7 por meio de reator UASB (TDH = 6 

h), e por Dos Santos, Cervantes e van Lier (2007a), que utilizaram reatores EGSB (TDH = 10 
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h) na descoloração do corante azo Reactive Red 2. No primeiro estudo, quando AQDS não era 

suplementado, o valor da eficiência média era cerca de 86%, aumentando para 

aproximadamente 99% com a introdução de 30 μM de AQDS no sistema. No segundo, o 

reator suplementado com 25 μM do mesmo mediador redox atingiu uma eficiência média de 

descoloração de 88%, enquanto apenas 56% foram obtidos pelo reator livre de AQDS. 

Dos Santos et al. (2005), no entanto, utilizando reatores EGSB mesofílicos (TDH 

= 10 h), suplementados com 2,5 g DQO/L de uma mistura de glicose e AGV (1:3), no 

tratamento de um efluente têxtil real (Ronse, Bélgica) constituído por água de lavagem e 

solução concentrada de tingimento (proporção variável), também constataram que o impacto 

do mediador redox AQDS (25 μM), na aceleração das taxas de descoloração, não foi evidente. 

Os valores de eficiência de remoção de cor dos reatores foram praticamente iguais (~85%). A 

descoloração foi, inclusive, independente da proporção entre solução concentrada de 

tingimento e água de lavagem, ou seja, independente da concentração de corante no efluente. 

Esses autores, então, sugeriram que, muito provavelmente, o efluente era 

composto de uma maior quantidade de corantes relativamente fáceis de serem reduzidos, 

enquanto corantes recalcitrantes estavam presentes em menor quantidade. Logo, o efeito do 

AQDS foi, provavelmente, mascarado por causa da composição do efluente. 

Portanto, além de estarem em menores quantidades (absorbância < 1,0), é bastante 

provável que os corantes constituintes do efluente desta pesquisa também fossem pouco 

recalcitrantes, sendo o TDH de 12 horas longo o suficiente para reduzi-los, mascarando o 

impacto do mediador redox. Enfatiza-se, mais uma vez, que a eficiência de remoção de cor 

não foi maior devido, possivelmente, aos produtos da redução dos corantes absorverem luz e 

se acumularem no reator anaeróbio. 

 

5.2.4. Efeito da ausência de doador de elétrons extra na remoção de cor de efluente têxtil real 

 

De forma a garantir a redução dos corantes do efluente têxtil, os reatores vinham 

sendo suplementados com 1,0 g DQO/L de etanol. Entretanto, a adição de doador de elétrons 

representa um custo adicional para as estações de tratamento. Geralmente, os efluentes têxteis 

mistos, por sua complexidade, podem conter substâncias biodegradáveis (fontes de carbono e 

energia) em quantidades suficientes para manter a microbiota dos reatores e propiciar a 

descoloração do despejo. Logo, durante a etapa V deste experimento, suspendeu-se a 

suplementação do substrato doador de elétrons (etanol) para se verificar a viabilidade do 

tratamento do efluente sem o auxílio de uma fonte extra de carbono e energia. 
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Pela tabela 17, percebe-se, em relação à etapa IV, que as eficiências de 

descoloração de ambos os reatores decresceram consideravelmente. Porém, a princípio, não se 

pode afirmar com certeza se esse decréscimo aconteceu devido à ausência de etanol, pois os 

valores de absorbância afluente foram menores durante a etapa V. Entretanto, ao se observar 

os valores de absorbância efluente, nota-se que são um pouco maiores do que os obtidos 

durante as etapas anteriores. Logo, isso pode ser, provavelmente, um indício de que a 

ausência de um doador de elétrons extra tenha comprometido um pouco o processo de 

remoção de cor, embora seja difícil quantificar o real impacto nos valores de eficiência, já que 

a intensidade da cor afluente era menor nessa etapa. 

 

Tabela 17 – Absorbância e eficiência média de remoção de cor 

Etapa Etanol (g DQO/L) Reator Abs. afluente Abs. efluente Eficiência (%)

IV 1,0 
R3 0,641 (0,177) 0,238 (0,073) 61,8 (11,0) 

R4 0,710 (0,179) 0,266 (0,064) 61,8 (7,7) 

V - 
R3 0,517 (0,199) 0,265 (0,065) 46,5 (7,4) 

R4 0,510 (0,203) 0,281 (0,061) 41,0 (13,6) 

R3 suplementado com 100 μM de AQDS. 
O desvio padrão é exibido entre parênteses. 

 

Chinwetkitvanich, Tuntoolvest e Panswad (2000), utilizando sistema anaeróbio de 

dois estágios (tanque de acidificação seguido de reator UASB), cujo TDH total era de 24 

horas, observaram claramente o impacto da ausência do doador de elétrons (tapioca) na 

descoloração de efluente de tingimento reativo vermelho. Quando o sistema era alimentado 

com 200 mg/L de tapioca, a eficiência total média de remoção de cor do despejo foi de 58% 

contra apenas 39% obtidos na ausência do substrato. 

Em contraste ao que foi observado na etapa IV, o impacto do mediador redox, 

durante a etapa V, parece mais evidente. O reator suplementado com AQDS (R3) apresentou 

menor instabilidade no seu desempenho, e as suas eficiências de remoção de cor foram 

superiores às do R4 durante quase toda a etapa (Figura 20). A eficiência média de 

descoloração do R3 foi 5,5% maior do que a do R4 (Tabela 17). 
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Figura 20 – Eficiência de remoção de cor de efluente têxtil real 

 

Embora o impacto desse mediador redox tenha sido sutil, os resultados parecem 

estar de acordo com os encontrados por Dos Santos et al. (2003), os quais, ao suspenderem a 

suplementação de substrato de reatores anaeróbios termofílicos na remoção do corante azo 

Reactive Red 2, constataram que o reator livre de AQDS atingiu apenas 46% de remoção de 

cor média contra 54% do reator acrescido do mediador redox. 

 

5.3. Remoção de DQO e estabilidade operacional dos sistemas anaeróbios de um e dois 

estágios 

 

Nas figuras 21 a 25, podem ser observados os valores médios de alcalinidade total 

(AT), ácidos graxos voláteis (AGV), pH e da relação AGV/AT de todos os reatores utilizados 

durante esta pesquisa, quer tratando efluente sintético ou real. 
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Figura 21 – Valores médios de AT, AGV, pH e AGV/AT do reator R1 
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Figura 22 – Valores médios de AT, AGV, pH e AGV/AT do reator R2,A 
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Figura 23 – Valores médios de AT, AGV, pH e AGV/AT do reator R2,M 
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Figura 24 – Valores médios de AT, AGV, pH e AGV/AT do reator R3 
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Figura 25 – Valores médios de AT, AGV, pH e AGV/AT do reator R4 

 

Os valores médios de pH dos efluentes dos reatores variaram de 7,0 a 8,0, estando 

próximos da faixa (6,6-7,4) recomendada por Chernicharo (2007) para um bom desempenho 

de reatores anaeróbios. Esses resultados estão, ainda, de acordo com o indicado por Pearce et 

al. (2003), os quais afirmam que o pH ótimo para remoção de cor é, geralmente, um valor 

neutro ou levemente alcalino e que as taxas de remoção de cor tendem a decrescer 

rapidamente em valores de pH bastante ácidos ou bastante alcalinos. 

Embora os reatores R1, R2,A e R2,M tenham apresentado, em algumas etapas, 

valores de AGV/AT um pouco maiores do que 0,4, o que, de acordo com Behling et al. 

(1997), indicaria leve instabilidade operacional dos reatores, isso não foi constatado, já que os 

valores de pH se mantiveram próximos à neutralidade. Os reatores R3 e R4, por sua vez, 

apresentaram valores médios de AGV/AT abaixo de 0,4 durante todo o experimento. Logo, a 

partir desses resultados, supõe-se que a alcalinidade total de todos os reatores foi suficiente 

para garantir a neutralização dos AGV não consumidos pelos microrganismos metanogênicos, 

evitando a acidificação dos reatores, o que comprometeria o seu desempenho. 

Ainda em relação à alcalinidade total, é conveniente lembrar que o tampão 

bicarbonato de sódio (NaHCO3) era adicionado na proporção de 1 g para cada 1 g de DQO de 

etanol (substrato doador de elétrons). Portanto, isso justifica a grande variação dos valores de 

alcalinidade observada em algumas etapas do experimento com o efluente sintético. No 

entanto, essa variação não é preocupante, já que Isik e Sponza (2005a), ao investigar a 
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influência da alcalinidade no processo de descoloração do corante CR em reator UASB, não 

encontraram qualquer evidência da relação entre a alcalinidade e as eficiências de remoção de 

cor desse corante. 

Nas etapas experimentais com efluente têxtil real, percebe-se que os valores de 

alcalinidade total são maiores do que os registrados com o efluente têxtil sintético, superando 

800 mg/L. Isso, então, indica que, provavelmente, o efluente coletado possui certa 

alcalinidade inicial. Todavia, no presente trabalho, não se investigou se ela seria suficiente 

para manter o pH dos reatores na faixa ideal já mencionada. 

As figuras 26 e 27 apresentam os valores médios de DQO afluente e efluente dos 

sistemas anaeróbios de um (R1) e dois estágios (R2), assim como seu desempenho quanto à 

remoção de DQO. Pela tabela 18, pode-se observar a DQO média convertida em metano 

(DQOCH4) em ambos os sistemas mencionados nas quatro primeiras etapas operacionais. É 

necessário informar que não foi possível monitorar a produção de biogás das etapas 

posteriores devido a problemas operacionais com os frascos de Mariotte. 
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Figura 26 – Valores médios de DQO afluente e efluente (eixo y esquerdo) e eficiência média 

de remoção (eixo y direito) do reator R1 
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Figura 27 – Valores médios de DQO afluente e efluente (eixo y esquerdo) e eficiência média 

de remoção (eixo y direito) do reator R2 

 

Tabela 18 – DQO média convertida em metano (DQOCH4) 

Etapa CR (mM) R1 (mg/L) R2,M (mg/L) 

I - 649,9 257,7 

II 0,3 683,9 92,7 

III 0,6 654,0 50,2 

IV 1,2 537,8 44,1 

 

A partir desses dados, é possível efetuar o balanço de DQO de R1, podendo ser, 

então, representado como 

 

 remeflafl DQODQODQO += , (1) 

 

onde DQOafl é a DQO contida no afluente, DQOefl é a DQO não removida que permanece no 

efluente, e DQOrem é a DQO removida durante a digestão anaeróbia, todas em mg/L. 

A DQOrem, por sua vez, consiste de uma parcela que é convertida em biogás 

(DQObg) e de outra que é convertida em novas células de microrganismos presentes no lodo 

anaeróbio (DQOlodo), conforme pode ser visualizado a seguir: 
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 bglodorem DQODQODQO += . (2) 

 

Sabe-se que o biogás é composto, principalmente, por metano (CH4) e gás 

carbônico (CO2), e, segundo Chernicharo (2007), a percentagem típica de CH4, no processo 

de digestão anaeróbia de esgotos domésticos, é de 70 a 80%. Logo, admitindo-se que o 

volume de CH4 medido, durante este experimento, corresponde a 70% do biogás produzido, a 

equação 1 pode ser reescrita como 

 

 
7,0

4CH
lodoeflafl

DQO
DQODQODQO ++= , (3) 

 

onde DQOCH4 (em mg/L) é a DQO convertida em metano. 

 

Na tabela 19, estão dispostos alguns valores médios que compõem o balanço de 

DQO do reator de único estágio R1. 

 

Tabela 19 – Balanço de DQO do reator R1 

Etapa DQOafl (mg/L) DQOefl (mg/L) DQObg (mg/L) DQOlodo (mg/L)

I 1400,1 543,9 928,5 - 

II 1947,1 646,8 977,0 323,3 

III 2018,7 800,7 934,3 283,7 

IV 2147,7 1070,1 768,3 309,3 

 

Ressalta-se que os valores relativos à parcela de DQO correspondente à produção 

de novas células (DQOlodo) não foram medidos analiticamente durante o experimento. Na 

verdade, os valores exibidos na tabela são apenas o resultado aritmético da diferença entre a 

DQOafl e a soma da DQOefl com a DQObg. Porém, Chernicharo (2007) afirma que cerca de 5 a 

15% da DQOafl é convertida em DQOlodo. Então, a partir dessa afirmativa, é possível verificar 

se os valores demonstrados estão coerentes. De fato, os números reportados parecem 

apresentar certa coerência, pois correspondem, respectivamente, a 16,6, 14,1 e 14,4% da 

DQOafl das etapas II, III e IV, estando, portanto, de acordo com o estabelecido pelo autor 

supracitado. Assim, levando em consideração a precisão do aparato de medição de metano e 
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os possíveis erros experimentais do método analítico de determinação de DQO, o balanço de 

matéria orgânica parece estar bem razoável. 

No caso do sistema de dois estágios, não é possível fazer a verificação do balanço 

de DQO devido a algumas incoerências nos dados registrados. Um dos problemas é que não 

eram esperadas remoções de DQO tão altas quanto as obtidas pelo reator acidogênico, já que 

a fase acidogênica é responsável, principalmente, pela conversão de substratos simples em 

ácidos orgânicos de cadeia curta (AGV), os quais, então, são convertidos a metano e a gás 

carbônico na fase metanogênica. Logo, isso não implicaria redução significativa no teor de 

matéria orgânica do despejo. 

Entretanto, como as remoções de DQO do R2,A foram bastante elevadas (Figura 

27), e a sua concentração de AGV sempre se manteve abaixo de 250 mg/L durante todas as 

etapas (Figura 22), supõe-se que houve produção de biogás nesse reator, porém, como não foi 

feito o monitoramento dessa produção, não é possível ter certeza de que isso realmente 

aconteceu nem verificar o balanço de DQO do sistema de dois estágios. Portanto, em sistemas 

anaeróbios de dois estágios, deve-se prever o uso de aparato de medição de biogás no reator 

acidogênico por precaução, mesmo quando o TDH deste seja próximo a 4 horas. 

Um outro problema em relação ao balanço de matéria orgânica é que a DQO 

efluente ao reator metanogênico (E2,M) apresentou valores superiores aos do reator 

acidogênico (E2,A) em todas as etapas em que se tratou o efluente sintético, incluindo o 

período de aclimatação dos reatores (etapas I a VII), embora o valor médio da DQO do 

estágio metanogênico apresente-se menor do que a do estágio acidogênico em algumas das 

etapas (Figura 27). Isso, então, mostra que o R2,M, ao invés de reduzir a quantidade de matéria 

orgânica do efluente do R2,A, estava comprometendo sua qualidade e, logo, diminuindo a 

eficiência global do sistema. 

A princípio, pensou-se que o acréscimo de DQO após o R2,M poderia ter sido 

causado pela perda de sólidos (partículas de lodo) junto ao efluente. Então, para a verificação 

desse fato, determinou-se a DQO das amostras filtradas (dados não apresentados). No entanto, 

não se percebeu qualquer alteração relevante no valor absoluto do parâmetro nem na 

eficiência de remoção do reator metanogênico em relação ao acidogênico, indicando, 

portanto, que o mecanismo de retenção de biomassa do reator (braço lateral) estava 

funcionando adequadamente. 

Eliminada a hipótese de perda de sólidos, três outras foram atribuídas para 

explicar o comportamento incomum mencionado, exceto para a etapa I. Durante essa etapa, os 

resultados apresentaram incoerências bem marcantes (Figura 27). De fato, pode-se perceber 
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que é a maior diferença registrada entre as concentrações de DQO dos dois reatores. 

Entretanto, é importante lembrar que a etapa I era o período de aclimatação dos reatores 

(partida), e, portanto, esse comportamento é, muito provavelmente, atribuído à mudança do 

equilíbrio inicial da comunidade microbiana do reator metanogênico, já que a discrepância 

entre os valores de DQO efluente ao R2,A e ao R2,M diminuiu gradativamente ao longo da 

etapa I (dados não apresentados). 

Assim, a primeira hipótese e, talvez, a menos provável é uma possível 

interferência na análise de DQO, ou seja, supõe-se que não teria sido possível detectar alguns 

dos compostos originais, presentes no afluente ao R2, porém, seus subprodutos, resultantes 

das transformações bioquímicas nos reatores, teriam sido percebidos pelo método analítico, o 

que justificaria o incremento de DQO medido. Contudo, se essa hipótese fosse realmente 

verdadeira, era de se esperar que a DQO efluente ao R2,M fosse sempre maior do que a do 

R2,A, e não foi o que aconteceu, já que, em algumas etapas, alguns dados foram menores, e, 

por isso, as médias de algumas etapas, como a IV, a V e a VII, também tiveram um valor 

menor (Figura 27). 

A segunda hipótese está relacionada com o muito provável efeito tóxico dos 

subprodutos da redução do CR (aminas aromáticas) sobre a microbiota metanogênica. Como 

o reator acidogênico reduzia grande parte da carga do corante, o reator metanogênico recebia 

grandes concentrações de aminas aromáticas, conhecidas por serem recalcitrantes em 

ambiente anaeróbio (VAN DER ZEE; VILLAVERDE, 2005), entre elas a benzidina, a qual é 

bastante tóxica e potencialmente carcinogênica (BANAT et al., 1996; CHUNG; CHEN; 

CLAXTON, 2006). Logo, além de inibir a remoção de matéria orgânica pelos 

microrganismos metanogênicos, as aminas aromáticas e, talvez, outros subprodutos 

intermediários estariam, provavelmente, causando lise celular, a partir da qual seria liberado 

material intracelular solúvel no efluente, o que aumentaria, assim, a DQO final. 

Para esclarecer essa suspeita de toxicidade, além de preparar o reator para a etapa 

experimental com o efluente têxtil real (etapa IX), deu-se início à etapa VIII, a qual consistia 

em alimentar os reatores com efluente sintético livre de corante e cujo substrato doador de 

elétrons era a glicose na concentração de 1,0 g DQO/L. 

Os resultados dessa etapa, então, foram bastante satisfatórios (Figura 27). 

Nenhum dos valores de DQO efluente ao R2,M, medidos durante a etapa VIII, foi superior aos 

de DQO efluente ao R2,A, o que reforçou a hipótese de que, muito provavelmente, o problema 

reportado era devido à toxicidade dos subprodutos da redução do corante na microbiota 

metanogênica. 



 92

Entretanto, a partir dos dados obtidos na etapa IX (Figura 27) – na qual os reatores 

foram alimentados com o efluente têxtil real suplementado com 1,0 g DQO/L de etanol – 

questionou-se a hipótese de toxicidade, e se propôs uma terceira hipótese acerca do problema 

em questão. Era esperado que houvesse inibição tóxica dos microrganismos metanogênicos 

por parte do efluente têxtil real, prejudicando o processo de remoção de matéria orgânica e, 

até mesmo, piorando a qualidade do efluente do estágio acidogênico como foi observado 

anteriormente, contudo, isso não foi verificado nessa etapa. Na realidade, nenhuma das 

medidas de DQO efluente ao R2,M foi maior do que as do R2,A, e a DQO média metanogênica 

foi bem menor do que a acidogênica (Figura 27). 

Assim, a terceira hipótese está relacionada à biodegradabilidade do substrato 

doador de elétrons. Supõe-se que o etanol seja um substrato facilmente degradado pelo lodo 

anaeróbio empregado nesta pesquisa, já que é proveniente de uma ETE de uma cervejaria. 

Logo, é provável que o tempo de 4 horas (TDH do R2,A) tenha sido suficientemente longo 

para a degradação quase total do etanol nas concentrações utilizadas no experimento. Assim, 

como a DQO remanescente após o estágio acidogênico era bem reduzida, ela não seria 

suficiente para manter o lodo metanogênico, o qual seria passível de sofrer lise celular. 

No caso da glicose (etapa VIII), cuja concentração em termos de DQO era a 

mesma do etanol, o problema não foi evidenciado. Embora seja um substrato conhecido por 

ser facilmente degradado por uma grande variedade de microrganismos, Aquino et al. (2007) 

afirmam que a glicose é um substrato mais complexo, sendo capaz de suportar a atividade 

metabólica dos vários microrganismos presentes no consórcio anaeróbio. Essa afirmação 

parece, então, justificar o fato de não ter havido problemas na remoção de DQO do R2,M em 

relação ao R2,A. 

No tratamento do efluente têxtil real (etapa IX), também não foi verificado 

problemas na remoção de DQO. Apesar de o doador de elétrons empregado ter sido 

novamente o etanol (1,0 g DQO/L), sabe-se que os efluentes têxteis reais contêm substâncias 

orgânicas, como as gomas, que podem ser utilizadas pelos microrganismos como fonte de 

carbono e energia. Logo, a carga orgânica biodegradável era maior nessa etapa, o que, 

provavelmente, conseguiu sustentar o consórcio microbiano de forma adequada. 

No entanto, essa última hipótese não parece tão provável quanto a segunda, pois o 

fato de não se ter percebido inibição tóxica na etapa experimental com o efluente real têxtil 

pode estar relacionado com a carga de corante presente no despejo, que era muito menor do 

que as empregadas no efluente têxtil sintético. 
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Assim, para anular completamente essa hipótese acerca do doador de elétrons, 

seria necessário ter realizado mais uma etapa experimental, na qual os reatores seriam 

alimentados com efluente sintético livre de corante e tendo o etanol como doador de elétrons, 

verificando-se o comportamento do sistema quanto à remoção de matéria orgânica. Contudo, 

pode-se questionar que tal verificação já foi feita na etapa I. Porém, lembra-se, mais uma vez, 

que essa etapa era o período de aclimatação dos reatores, e, logo, como explicado 

anteriormente, a provável mudança na comunidade microbiana do reator metanogênico 

justificaria a diferença observada entre o valores de DQO dos reatores R2,A e R2,M. 

Esclarecidos alguns pontos acerca do balanço de DQO de R1 e R2, pode-se 

comentar sobre o seu desempenho de remoção de DQO durante as etapas experimentais. 

Observa-se, pelo gráfico da figura 26, que a eficiência média de remoção de DQO do R1 

diminuiu com o aumento da concentração de CR (etapas II, III e IV). A princípio, pode-se 

pensar que houve inibição da microbiota pela toxicidade do corante. Entretanto, ao atentar 

para os valores de DQO afluente (A1) e efluente (E1) representados no gráfico, nota-se que há 

um aumento gradativo. Esse aumento corresponde ao adicional de corante de cada etapa. 

Como o corante faz parte da fração recalcitrante da DQO inicial, ele não é removido, mas 

apenas reduzido às aminas aromáticas. 

Segundo Isik e Sponza (2005a), 100 mg/L de CR equivalem a uma DQO de 74,6 

mg/L. Logo, 210 e 420 mg/L (0,3 e 0,6 mM) de CR equivalem, respectivamente, 156,7 e 

313,3 mg DQO/L, que é aproximadamente a diferença aritmética entre os valores médios de 

DQO efluente das etapas II e III (153,9 mg/L) e entre os das etapas III e IV (269,4 mg/L) do 

R1. Então, a diferença entre o valor inicial e final da DQO permaneceu praticamente 

constante. Comportamento similar pode ser observado no R2 (Figura 27). 

Ainda sobre as etapas mencionadas, observa-se, na tabela 18, que há um 

decréscimo gradativo da produção de metano com o aumento da concentração de corante em 

ambos os sistemas (R1 e R2). Isso dá indícios da ocorrência de competição entre as rotas 

metabólicas de produção de metano e de redução do corante, pois, provavelmente, estaria 

havendo desvio de substrato que seria convertido a metano para o processo de descoloração 

do CR. Todavia, a quantidade de DQO necessária para reduzir 0,3 e 0,6 mM de CR é de 

apenas 19,2 e 38,4 mg/L (conforme mencionado no item 5.1.3), o que deveria corresponder, 

aproximadamente, à diferença aritmética da produção de metano entre as etapas II e III e entre 

as etapas III e IV. Porém, percebe-se que a diferença entre os valores da tabela é um pouco 

maior, indicando provável inibição, embora pequena, das arqueas metanogênicas. A mesma 

verificação pode ser feita para o R2,M, lembrando que se deve descontar a parcela de corante 
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reduzida no R2,A. Feito isso, os resultados revelam que também é provável que tenha havido 

uma pequena inibição das arqueas metanogênicas desse reator. 

Brás et al. (2005) também relataram que o aumento da concentração do corante 

Acid Orange 7 de 60 mg/L para 300 mg/L, em reator UASB, levou a um crescimento dos 

níveis de DQO total no efluente tratado, o que ocasionou uma redução da remoção global 

média de DQO de 92% para 67%. Entretanto, assim como constatado no presente trabalho, 

isso não pareceu ser um indicativo de efeito inibitório do corante na remoção de carga 

orgânica, já que se verificou que a remoção de acetato (DQO biodegradável) permaneceu 

aproximadamente constante com a variação da carga do corante. Portanto, os autores 

chegaram à mesma conclusão de que, aparentemente, a contribuição do corante e dos seus 

metabólitos na DQO afluente e efluente é quase a mesma, e a DQO residual poderia, então, 

ser atribuída, essencialmente, ao corante não reduzido ou aos seus metabólitos. Outro indício 

de que não houve problemas de toxicidade no experimento de Brás et al. (2005) é que não 

houve alteração na produção de biogás nem na sua composição (61% de metano e 36% de 

dióxido de carbono) com a elevação da concentração do corante. 

Em relação às etapas IV, V e VI, nas quais se variou a concentração do etanol, 

percebe-se que houve uma queda significativa na eficiência média de remoção de DQO da 

etapa IV para a V, e, na etapa seguinte, um leve aumento em ambos os sistemas (Figuras 26 e 

27). Nota-se claramente que o efluente final dessas etapas permaneceu, praticamente, 

inalterado, ou seja, a fração recalcitrante, da qual o CR faz parte, continuou a mesma, pois não 

houve alteração da sua composição. Então, a eficiência média sofreu alteração porque, 

simplesmente, a quantidade de matéria orgânica biodegradável (etanol) afluente variou. 

Esses resultados estão de acordo com os encontrados por Isik e Sponza (2005a), 

os quais observaram redução da eficiência de remoção de DQO de 78% para 68% de um 

reator UASB tratando de efluente sintético contendo CR (100 mg/L), ao reduzirem a 

concentração de glicose (doador de elétrons) de 500 para 100 mg/L, pelos mesmos motivos já 

mencionados (redução da parcela biodegradável). 

Por outro lado, Kapdan e Oztekin (2006), utilizando um RBS anaeróbio para 

remover o corante Remazol Red RR (60 mg/L), relataram redução da eficiência de remoção de 

DQO de cerca de 70%, quando a DQO inicial (glicose) estava entre 400 e 800 mg/L, para 

apenas 45%, quando a DQO inicial estava acima de 1300 mg/L. 

Em seguida, quando o TDH dos reatores foi reduzido à metade (etapa VII), 

observou-se, pelas figuras 26 e 27, um aumento da eficiência total de remoção de DQO em 

relação à etapa anterior, apesar de as características dos afluentes terem sido as mesmas. 
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Nota-se, inclusive, que a DQO final foi menor do que as das etapas anteriores. A partir desses 

resultados, pode-se sugerir que, com menores tempos de detenção, o lodo dos reatores 

passaria menos tempo em contato com as aminas aromáticas, já que o CR é, de certa forma, 

rapidamente reduzido, o que poderia ter diminuído o efeito inibitório dos subprodutos, 

potencialmente tóxicos, aumentando a eficiência de remoção de DQO dos sistemas. 

Ressalta-se que a concentração de aminas aromáticas nos sistemas, durante as 

etapas VI e VII, foi praticamente a mesma, pois, de acordo com os resultados de remoção de 

cor (item 5.1.4), as eficiências médias totais diferiram em cerca de apenas 1%. Logo, isso 

reforça a idéia de que as eficiências de remoção de DQO não aumentaram devido à redução 

da concentração de aminas aromáticas, mas sim devido apenas ao menor tempo de exposição 

do lodo aos subprodutos. 

Dos Santos et al. (2005), ao contrário do apresentado nesta pesquisa, observaram 

redução na remoção de DQO de reator EGSB tratando efluente têxtil sintético contendo 1,25 

g/L do corante azo Reactive Red 2. A eficiência média caiu de 83 para 69% quando o TDH 

passou de 10 para 2,5 horas. Çinar et al. (2008), no entanto, evidenciaram resultados 

contraditórios ao reduzirem o tempo de reação anaeróbio de um RBS anaeróbio-aeróbio, que 

tratava o azo corante azo Reactive Violet 5 (100 mg/L), de 24 para 12 e, em seguida, para 6 

horas. Na primeira redução, a remoção média de DQO diminuiu de 87 para 78%, enquanto, na 

segunda, aumentou para 84%. 

Na etapa IX (Figuras 26 e 27), no tratamento do efluente têxtil real, percebe-se 

que as eficiências médias de remoção de DQO foram próximas a 60% e que a DQO efluente 

final foi similar às obtidas nas etapas II e III, em que as concentrações do CR eram menores, 

reforçando a idéia de que a concentração de corante no efluente têxtil real usado e, logo, sua 

DQO recalcitrante, eram bem menores do que as aplicadas na maior parte do experimento 

com o CR (etapas IV a VII). 

Somasiri et al. (2008), utilizando um reator UASB (TDH = 24 h) suplementado 

com nutrientes e glicose para tratar efluente têxtil real (DQOTotal = 6 g/L), obtiveram remoção 

de DQO acima de 97%. Nota-se que a eficiência média foi bem superior ao deste 

experimento, e o valor médio da DQO efluente (~200 mg/L) foi menor do que os aqui 

mostrados (~500 mg/L). 

Sen e Demirer (2003), por sua vez, utilizando um RLF (TDH = 24 h) no 

tratamento de um efluente têxtil real adicionado de glicose (500 mg/L) e nutrientes, 

alcançaram eficiências de remoção de DQO na faixa de 62 a 66%, valores próximos aos 

obtidos pelos reatores do presente trabalho. 
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Por fim, de um modo geral, constatou-se que o sistema de dois estágios, apesar de 

todos os problemas verificados no reator metanogênico, apresentou melhores eficiências de 

remoção de DQO do que as do sistema de único estágio sem um real motivo aparente. 

As figuras 28 e 29 apresentam os valores médios de DQO afluente e efluente dos 

reatores R3 e R4, assim como seu desempenho quanto à remoção de DQO. Não foi possível 

monitorar sua produção de biogás devido a problemas operacionais com os frascos de 

Mariotte. Logo, o balanço de DQO desses reatores não pôde ser feito. 

Pelos gráficos, pode-se observar que o desempenho de remoção de matéria 

orgânica dos dois reatores foi praticamente igual. Apenas nas duas primeiras etapas, em que o 

R4 mostrou-se um pouco melhor, percebe-se uma diferença maior entre os valores médios de 

eficiência. 
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Figura 28 – Valores médios de DQO afluente e efluente (eixo y esquerdo) e eficiência média 

de remoção (eixo y direito) do reator R3 
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Figura 29 – Valores médios de DQO afluente e efluente (eixo y esquerdo) e eficiência média 

de remoção (eixo y direito) do reator R4 

 

Com o início da alimentação dos reatores com o efluente têxtil real diluído a 50% 

(etapa II), constatou-se que a eficiência em ambos os reatores diminuiu (Figuras 28 e 29). Isso 

é justificado pelo fato de o efluente real ter um parcela maior de DQO recalcitrante, na qual 

estão incluídos os corantes, que não é removida pelo tratamento. 

Na etapa III, em que os reatores passaram a ser alimentados com o efluente têxtil 

real não diluído (100%) suplementado com etanol (doador de elétrons), observou-se uma nova 

redução na eficiência de remoção de DQO, sendo, dessa vez, um pouco mais acentuada 

(Figuras 28 e 29). Mais uma vez, atribui-se a diminuição da eficiência ao aumento da 

concentração de corantes presentes no despejo, pois não se evidenciaram possíveis problemas 

de toxicidade nos reatores, já que houve uma remoção de, aproximadamente, 1000 mg 

DQO/L, a qual corresponde ao doador de elétrons adicionado no efluente, ou seja, à DQO 

facilmente degradável. 

Em contraste aos resultados desta pesquisa, Somasiri et al. (2008), fazendo uso de 

reator UASB (TDH = 24 h), obtiveram valores de eficiência de remoção de DQO superiores a 

97% tanto para esgoto sintético (partida do reator) quanto para efluente têxtil real, estando 

diluído (a 50%) ou não. 

Durante a etapa IV, como já foi mostrado anteriormente, o efluente têxtil coletado 

estava mais concentrado (maiores valores de absorbância), o que justifica maiores valores 
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médios de DQO afluente (Figuras 28 e 29). Uma nova redução na eficiência de remoção de 

matéria orgânica foi constatada. Entretanto, a remoção absoluta de DQO continuou próxima a 

1000 mg/L. Logo, os reatores continuaram operando adequadamente, sem evidências de 

inibição por toxicidade. Assim, a queda dos valores de eficiência foi causada, novamente, 

pelo aumento da fração recalcitrante na DQO inicial. 

É importante lembrar que, nessa etapa experimental, o R3 foi suplementado com o 

mediador redox AQDS (100 μM). Contudo, isso não melhorou o desempenho do reator 

quanto à remoção de DQO, pois as eficiências médias dos reatores foram, praticamente, 

idênticas (57,6% para o R3 e 57,2% para o R4). 

Ao contrário dos resultados aqui apresentados, Cervantes et al. (2001), durante a 

remoção do corante azo Acid Orange 7 por meio de reator UASB (TDH = 6 h), relataram que 

a eficiência média de remoção de DQO passou de 80% para aproximadamente 87% com a 

introdução de 30 μM de AQDS no sistema. Em contraste, Albuquerque et al. (2005) 

observaram reduções nas taxas de remoção de DQO ao adicionar 0,05 mM do mediador redox 

AQS em um RBS anaeróbio-aeróbio que objetivava descolorir o corante azo Acid Orange 7 

(25 mg/L) na presença de 1150 mg/L de amido como substrato. 

Na última etapa, suspendeu-se o suplemento de etanol dos dois reatores. Verifica-

se, pelos gráficos das figuras 28 e 29, que a DQO afluente diminuiu consideravelmente, o que 

já era esperado. Como a fração biodegradável do efluente têxtil real era bem pequena, a 

eficiência de remoção de DQO foi bem menor. Observa-se também que a DQO efluente foi 

inferior à da etapa anterior. Porém, isso é devido à menor concentração de corante 

(absorbância menor) presente no despejo coletado durante essa etapa. 

Os resultados mencionados parecem estar de acordo com os encontrados por 

Chinwetkitvanich, Tuntoolvest e Panswad (2000), os quais, ao utilizarem um sistema 

anaeróbio de dois estágios na descoloração de efluente de tingimento reativo vermelho, 

perceberam redução da eficiência global de remoção de DQO de 40 para 27% ao eliminarem 

a adição de 200 mg/L de tapioca (substrato) no sistema. 

Novamente, o impacto do AQDS não foi evidente na etapa V. Na verdade, o 

reator suplementado com o mediador redox (R3) obteve uma eficiência média de remoção de 

DQO (33,0%) um pouco menor do que a obtida pelo R4 (35,2%). 

Dos Santos et al. (2003), na descoloração do corante azo Reactive Red 2 por meio 

de reatores EGSB termofílicos sem a adição de substrato, também verificaram menor valor de 

eficiência de remoção de DQO no reator suplementado com AQDS (21%) em relação ao 

reator livre desse composto (29%). 
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Finalmente, deve-se ressaltar que a DQO residual, em todas as etapas 

experimentais, de todos os reatores utilizados na pesquisa, ainda era bastante elevada, 

ultrapassando os limites permissíveis, estabelecidos pela resolução 357 do CONAMA (2005), 

para o lançamento de efluentes em corpos receptores. Logo, verifica-se que há a necessidade 

de um pós-tratamento para o efluente dos reatores anaeróbios. 

Além disso, deve-se lembrar que os subprodutos do processo de descoloração dos 

corantes são geralmente tóxicos, carcinogênicos ou, até mesmo, mutagênicos, como é o caso 

das aminas aromáticas produzidas pela redução dos corantes azo. Portanto, o pós-tratamento 

também deve ser responsável pela remoção ou completa mineralização desses compostos 

antes do lançamento, evitando danos ao ambiente e à saúde pública. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os sistemas anaeróbios utilizados foram capazes de remover a cor de corantes de 

efluentes sintético e real sob diferentes condições operacionais. 

Os sistemas de um e dois estágios não apresentaram diferenças relevantes entre 

seus valores de eficiência de remoção de cor do corante CR (superiores a 90%) durante quase 

todas as etapas experimentais, mesmo para as elevadas concentrações de corante testadas. 

Com o aumento da concentração do CR, a eficiência de descoloração do corante 

do sistema de um estágio sofreu um pequeno decréscimo, enquanto a eficiência do sistema de 

dois estágios permaneceu a mesma, mostrando-se mais estável operacionalmente. 

Com a redução da concentração do etanol (doador de elétrons), menores valores 

de eficiência de remoção de cor do CR foram alcançados por ambos os sistemas, 

evidenciando que existe uma concentração mínima de doador de elétrons necessária ao 

processo de descoloração, sendo superior à concentração estequiométrica de elétrons 

equivalentes. 

Com a redução do TDH total de 24 para 12 horas, os sistemas de um e dois 

estágios não apresentaram diminuição significativa nos seus valores de eficiência de 

descoloração do corante, indicando que o CR é um corante pouco recalcitrante, sendo 

facilmente reduzido, e, assim, não evidenciando o problema de transferência de elétrons, 

comum para corantes recalcitrantes. 

Na etapa experimental com o efluente têxtil real, o sistema de um estágio 

apresentou desempenho de remoção de cor levemente superior ao do sistema de dois estágios, 

e ambos os sistemas apresentaram valores de eficiência menores do que os obtidos com o 

efluente sintético, os quais foram possivelmente influenciados pela dificuldade encontrada na 

análise de cor do efluente real. 

O reator acidogênico, tanto no tratamento de efluente sintético quanto real, foi o 

responsável por grande parte da remoção de cor total obtida pelo sistema de dois estágios, 

sugerindo que os microrganismos acidogênicos são os principais responsáveis pelo processo 

de remoção de cor de corantes. 

O impacto do mediador redox AQDS não foi evidente na descoloração do efluente 

real por sistemas anaeróbios de estágio único, cujo TDH era de 12 horas. 

A ausência de doador de elétrons adicional reduziu a eficiência de remoção de cor 

do efluente têxtil real obtida pelos sistemas anaeróbios de um estágio, evidenciando ausência 
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de substâncias no efluente real que pudessem servir como doadores de elétrons. Para esses 

casos, uma dosagem externa tem que ser considerada. 

Os sistemas anaeróbios apresentaram boa estabilidade operacional e eficiências de 

remoção de DQO razoáveis. Entretanto, a DQO residual ainda era elevada, causada pela 

recalcitrância dos produtos da redução anaeróbia, sendo necessário um pós-tratamento do 

efluente. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

Realizar estudo comparativo da remoção de cor de corantes mais recalcitrantes em 

sistemas anaeróbios de um e dois estágios, suplementados ou não com mediador redox. 

Investigar a influência de outros substratos doadores de elétrons na remoção de 

cor de efluentes têxteis sintéticos e reais em sistemas anaeróbios de um e dois estágios, 

suplementados ou não com mediador redox. 

Realizar estudo comparativo da descoloração de efluentes têxteis reais mais 

concentrados, como os gerados em processos de tingimento em batelada, em sistemas 

anaeróbios de um e dois estágios, suplementados ou não com mediador redox e doador de 

elétrons extra. 

Operar os reatores com um TDH total mais baixo de forma a evidenciar o impacto 

de compostos mediadores redox nas eficiências de remoção de cor de efluentes têxteis 

sintéticos e reais. 

Propor e avaliar métodos de pós-tratamento a fim de reduzir a DQO residual do 

tratamento anaeróbio a níveis aceitáveis para descarte e, logo, garantir a completa 

mineralização dos subprodutos (aminas aromáticas) do processo de descoloração. 

Examinar mais detalhadamente a operação de sistemas de dois estágios, quanto à 

remoção de matéria orgânica, para a solução de problemas constatados no balanço de DQO. 

Efetuar estudos de toxicidade de efluentes sintéticos e reais brutos e tratados 

anaerobicamente no lodo anaeróbio através de ensaios de atividade metanogênica específica 

(AME). 

Realizar estudos de ecotoxidade de efluentes sintéticos e reais brutos e tratados. 
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