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Aquele que conhece o outro é sábio. 

Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. 

Aquele que vence o outro é forte. 

Aquele que vence a si mesmo é poderoso. 

Aquele que conhece a alegria é rico. 

Aquele que conserva o seu caminho tem vontade. 

Seja humilde, e permanecerás íntegro. 

Curva-te, e permanecerás ereto. 

Esvazia-te, e permanecerás repleto. 

Gasta-te, e permanecerás novo. 

O sábio não se exibe, e por isso brilha. 

Ele não se faz notar, e por isso é notado. 

Ele não se elogia, e por isso tem mérito. 

E, porque não está competindo, 

ninguém no mundo pode competir com ele. 

 

 

 

(Lao Tsé - Tao Te Ching - Poema 22) 
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RESUMO 

OKADA, D. Y. Degradação de surfactante aniônico em reator UASB com água 

residuária de lavanderia. 2012. 226 f. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. 

 

Alquilbenzeno linear sulfonado (LAS) é um surfactante presente em água residuária de 

lavanderia. Em virtude da complexidade de sua degradação, o presente estudo envolveu a 

análise de alguns fatores, destacando-se: diversidade de co-substratos; tempo de detenção 

hidráulico (TDH); e concentração de co-substratos. Avaliou-se a degradação de LAS com 

diferentes co-substratos (metanol, etanol e extrato de levedura) em reator UASB, em TDH de 

24 h e 14±2 mg/L de LAS. A influência de TDH e concentração de co-substratos foram 

analisadas em sete reatores UASB, com 12±3 mg/L de LAS; TDH de 6, 35 e 80 h, e 

diferentes concentrações de co-substratos (etanol, metanol e extrato de levedura), expressada 

pela carga orgânica específica (COE), entre 0,03 e 0,18 gDQO/gSTV.d. Ao final, avaliou-se a 

degradação de LAS em água residuária de lavanderia diluída, nessa mesma configuração de 

reator com TDH de 35 h e 10±5 mg/L de LAS. Em todos os ensaios foi utilizado inóculo 

granulado proveniente de reator UASB empregado no tratamento de água residuária de 

abatedouro de aves, mantendo-se intacta a forma granulada. No ensaio variando co-substratos, 

observou-se maior remoção de LAS (50%) na presença de co-substrato complexo (extrato de 

levedura) que na presença de metanol e etanol (29-41%). Diferença pouco significativa entre 

as comunidades do domínio Archaea e Bacteria (cerca de 60 e 40%, respectivamente) foi 

observada na presença de diferentes co-substratos, mediante análise de hibridação 

fluorescente in situ (fluorescent in situ hybridization – FISH). Verificou-se maior influência 

da concentração de co-substratos na degradação de LAS, seguida pelo TDH. Aplicando a 

menor COE (0,03 gDQO/gSTV.d), obteve-se alta degradação de LAS (76%), enquanto nos 

reatores variando TDH foram observadas eficiências de 18% (6 h), 37-53% (35 h) e 55% (80 

h). Nos reatores variando TDH e concentração de co-substratos, observou-se significativa 

remoção de LAS no separador de fases (20-53%; na manta de lodo observou-se 13-43%), 

relacionada à baixa concentração de co-substratos e condição anaeróbia facultativa nessa 

região. Por meio da técnica de PCR-DGGE (polymerase chain reaction – denaturing gradient 

gel electrophoresis) nas amostras do ensaio variando TDH e concentração de co-substratos, 

verificou-se maior coeficiente de similaridade na manta de lodo (Archaea: 70-90%; Bacteria: 

69-83%), devido à estrutura de grânulo do inóculo utilizado. Verificou-se alta degradação de 

LAS (82%) no reator com água de lavanderia, atribuída à diversidade de co-substratos (12 

ácidos orgânicos voláteis detectados) e à concentração baixa desses co-substratos (COE: 0,03 

gDQO/gSTV.d). Mediante análise de pirosequenciamento da região do RNAr 16S de 

amostras do ensaio com água residuária de lavanderia foram encontrados 147 gêneros, dos 

quais 32 foram relacionados com a degradação de LAS (gêneros capazes de degradar 

compostos aromáticos, dessulfonação, β e ω-oxidação). Observou-se significativa abundância 

relativa (>1%) dos seguintes gêneros relacionados com a degradação de LAS: Comamonas, 

Dechloromonas, Desulfovibrio, Gemmatimonas, Holophoga, Parvibaculum, Pseudomonas, 

Rhodanobacter, Sporomusa, Synergistes e Zoogloea. No separador de fases do reator com 

água de lavanderia, a alta remoção de LAS (90%) e a abundância relativa dos gêneros 

aeróbios (23%) e anaeróbios (6%) relacionados com a degradação de LAS corroboraram a 

relação entre remoção de LAS e condição anaeróbia facultativa. 

Palavras-chave: DGGE; FISH; LAS; Pirosequenciamento; RNAr 16S; TDH. 
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ABSTRACT 

OKADA, D. Y. Degradation of anionic surfactant in UASB reactor with laundry 

wastewater. 2012. 226 f. Thesis (Doctoral) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. 

 

Linear alkylbenzene sulfonate (LAS) is a surfactant present in laundry wastewater. Due to the 

complexity of its degradation, the present study involved the analysis of some features, 

highlighting: co-substrates diversity; hydraulic retention time (HRT); and co-substrates 

concentration. The LAS degradation with different co-substrates (methanol, ethanol and yeast 

extract) was evaluated in UASB reactor, at HRT of 24 h and LAS 14±2 mg/L. The influence 

of HRT and concentration of co-substrates was analyzed in seven UASB reactors, with LAS 

12±3 mg/L; the HRT was 6, 35 and 80 h, and different concentration of co-substrates 

(methanol, ethanol and yeast extract), as specific organic load rate (SOLR) between 0.03 and 

0.18 gCOD/gTVS.d. At the end, the LAS degradation was performed in UASB reactor fed 

with diluted laundry wastewater, at HRT of 35 h and LAS 10±5 mg/L. In all assays was used 

a granular inoculum from a UASB reactor employed in treatment of wastewater from poultry 

slaughterhouse, maintaining the granular form. In the assay varying the co-substrates, it was 

observed greater LAS removal (50%) in the presence of complex co-substrate (yeast extract) 

than in the presence of methanol and ethanol (removal: 29-41%). Insignificant difference 

between the communities from Archaea and Bacteria domain (about 60 and 40%, 

respectively) was observed in the presence of different co-substrates, according to the 

fluorescent in situ hybridization (FISH) analysis. It was verified greater influence of co-

substrates concentration than the HRT in the LAS degradation. At the lowest SOLR (0.03 

gCOD/gTVS.d), high LAS degradation (76%) was obtained while in the reactors varying the 

HRT were observed efficiencies of 18% (6 h), 37-53% (35 h) and 55% (80 h). In the reactors 

varying the HRT and concentration of co-substrates, a significant LAS removal rate (20-53%; 

in the sludge blanket the rate was 13-43%) was observed in the phase separator, related to the 

low concentration of co-substrates and the anaerobic facultative condition in this region. By 

the PCR-DGGE (polymerase chain reaction – denaturing gradient gel electrophoresis) 

technique of samples from the assay varying the HRT and concentration of co-substrates, it 

was verified great similarity coefficient in the sludge blanket (Archaea: 70-90%; Bacteria: 69-

83%) due to the granule structure of the inoculum used. High LAS degradation (82%) was 

verified in the reactor with laundry wastewater, which was attributed to the diversity of co-

substrates (12 organic volatile acids detected) and the low concentration of co-substrates 

(SOLR: 0.03 gCOD/gTVS.d). By pyrosequencing analysis of 16S RNAr genes in the samples 

from assay with laundry wastewater, it was found 147 genus, which 32 were related to the 

LAS degradation (genus able to degrade aromatic compounds, desulfonation, β and ω-

oxidation). A significant relative abundance (>1%) was observed in the following genus 

related to the degradation of LAS: Comamonas, Dechloromonas, Desulfovibrio, 

Gemmatimonas, Holophoga, Parvibaculum, Pseudomonas, Rhodanobacter, Sporomusa, 

Synergistes and Zoogloea. In the phases separator of the reactor with laundry wastewater, the 

high LAS removal (90%) and the relative abundance of genus aerobic (23%) and anaerobic 

(6%) related to the degradation of LAS corroborated the relation between LAS removal and 

the anaerobic facultative condition. 

Keywords: 16S RNAr; DGGE; FISH; HRT; LAS; Pyrosequencing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O alquilbenzeno linear sulfonado (LAS) é um surfactante aniônico (de carga negativa) 

usado em produtos de limpeza. Dessa forma, LAS é encontrado em águas residuárias 

industriais e esgoto doméstico. Em estação de tratamento de esgoto (ETE) sua concentração 

pode variar de 1 a 25 mg/L (MORITA e SANTANA, 2005; MUNGRAY e KUMAR, 2009a). 

No esgoto bruto da ETE Barueri (SP), Morita e Santana (2005) observaram concentração 

média de 14±6 mg/L de surfactantes aniônicos. 

 O despejo do LAS em meio aquático pode aumentar a dispersão de poluentes pela 

formação de espumas e inibição dos microrganismos responsáveis pelos processos de 

depuração natural. Estudos reportaram a recalcitrância anaeróbia desse surfactante, devido à 

sua presença em lodos de tratamento de água residuária, solos e em sedimentos de água doce 

e ambiente marinho (JENSEN, 1999; LARA-MARTIN et al., 2006; LARA-MARTIN et al., 

2010a). Apesar da recalcitrância anaeróbia do LAS, a aplicação de sistemas anaeróbios no 

tratamento de águas residuárias tem como vantagens, principalmente, as menores áreas para 

instalações, reduzido gasto de energia e menor geração de lodos. Além disso, ressalta-se a 

importância da degradação biológica em condição anaeróbia, considerando a possibilidade de 

acúmulo de surfactante nos diversos ambientes citados anteriormente. 

 Devido à presença de LAS em águas residuárias, diversos estudos foram realizados 

para avaliar sua remoção biológica em reatores anaeróbios: horizontal de leito fixo (DUARTE 

et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2009); leito fluidificado (OLIVEIRA et al., 2010); batelada 

sequencial (DUARTE et al., 2010a); tanque agitado contínuo (continuous stirred-tank reactor 
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– CSTR) (HAGGENSEN et al., 2002); leito granular expandido (expanded granular sludge 

bed – EGSB) (DELFORNO et al., 2012); e de manta de lodo e fluxo ascendente (upflow 

anaerobic sludge blanket – UASB) (ALMENDARIZ et al., 2001; MOGENSEN et al., 2003; 

SANZ et al., 2003; LOBNER et al., 2005). 

 Dentre essas configurações, o reator UASB foi o mais aplicado no tratamento desse 

composto, além de ser utilizado no tratamento anaeróbio de esgoto sanitário. No reator UASB 

foram observadas eficiências de degradação entre 13 e 85%, aplicando concentração de LAS 

entre 5 e 50 mg/L, e tempo de detenção hidráulico (TDH) entre 6 e 48 h. O TDH usual foi 

entre 24-48 h, em virtude da recalcitrância do LAS, porém, em nenhum estudo foi definido o 

valor mais adequado para a degradação do surfactante (ALMENDARIZ et al., 2001; 

MOGENSEN e AHRING, 2002; MOGENSEN et al., 2003; SANZ et al., 2003). 

 A água residuária de lavanderia é um efluente com altas concentrações de surfactante 

aniônico (atingindo até 1.024 mg/L) (SEO et al., 2001; BRAGA e VARESCHE, 2011), 

contribuindo de forma significativa para sua presença em ETE. Todavia, foram encontrados poucos 

estudos relacionados com a remoção biológica de surfactante em água residuária de lavanderia. 

 Em relação à degradação de LAS, foi avaliada a influência da estabilidade do processo 

anaeróbio. Lobner et al. (2005), observaram decréscimo da remoção de LAS após redução de 

temperatura (de 55°C para 32°C), além de menor remoção de surfactante para concentração de 

ácidos orgânicos voláteis maior que 50 mg HAc/L. 

 Outro aspecto importante em relação à degradação de LAS refere-se à necessidade de 

suplementação de co-substratos – fontes de nitrogênio e carbono – em consórcios microbianos 

anaeróbios facultativos (KHLEIFAT, 2006a; ABBOUD et al., 2007). Nesse aspecto, ressalta-se 

também a quantidade em que esses co-substratos são fornecidos, ou seja, em excesso podem 

aumentar a concentração de ácidos voláteis, resultando em menor remoção de LAS (LOBNER et 

al., 2005). Por outro lado, observou-se aumento da remoção de surfactante devido à retirada de co-



 

 

3 

substratos, em reatores UASB (SANZ et al., 2003) e de batelada sequencial (DUARTE et al., 

2010a). 

 Em virtude da influência de processos físicos, principalmente a adsorção, foi 

verificado em alguns estudos a dificuldade de degradação anaeróbia devido à falta de LAS 

biodisponível (parcela de surfactante disponível para uso no metabolismo de microrganismos) 

(HAGGENSEN et al., 2002; MOGENSEN et al., 2003). Nesse caso, os referidos autores 

observaram aumento da remoção de LAS de 20 para 25-28% com o decréscimo da 

concentração de sólidos totais (ST) (de 20 para 11 g ST/L), em reator CSTR aplicando 100 

mg/L de LAS. 

 O objetivo do presente estudo foi avaliar a degradação de LAS em água residuária de 

lavanderia, devido à contribuição significativa (supracitada) dessa água residuária para a 

presença de surfactante em ETE. Considerando a influência da diversidade e concentração de co-

substratos, biodisponiblidade de LAS e do TDH na degradação de LAS, foi proposta a otimização 

desses parâmetros em água residuária sintética para posterior aplicação em água residuária de 

lavanderia. Dessa forma, foram avaliados os seguintes aspectos relativos à degradação de LAS em 

água residuária sintética: (i) influência da diversidade de co-substratos suplementados; (ii) 

influência da biodisponibilidade de LAS, variando a concentração de biomassa; (iii) variação 

de TDH; (iv) influência da concentração de co-substratos. Ao final, realizou-se ensaio com 

água residuária de lavanderia, aplicando os parâmetros de otimização de degradação de LAS 

aplicáveis para reator em escala de bancada. No presente estudo empregou-se o reator UASB 

para avaliar a degradação de LAS, em virtude da aplicação dessa configuração em ETE, além do 

seu uso em estudos com LAS. 

 Ao longo do estudo, técnicas de biologia molecular foram aplicadas para avaliar: (a) 

influência dos co-substratos e aeração da água residuária nas comunidades do domínio 

Archaea e Bacteria, mediante análise de hibridação fluorescente in situ (FISH); (b) influência 
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da variação da biodisponibilidade de LAS, TDH e concentração de co-substratos nas 

comunidades do domínio Archaea e Bacteria, por meio da técnica de PCR-DGGE 

(polymerase chain reaction – denaturing gradient gel electrophoresis); (c) a diversidade 

filogenética do reator alimentado com água residuária de lavanderia, mediante análise de 

pirosequenciamento da região V3 do RNAr 16S. 



 

 

5 

2 OBJETIVOS 

 O principal objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência de degradação de LAS em 

reator UASB. Para atingir esse objetivo foram avaliados: 

 Capacidade de adsorção de LAS em lodo granulado; 

 Eficiência de remoção de LAS em reator UASB com diferentes co-substratos; 

 Comportamento do reator UASB alimentado com LAS após aeração na água 

residuária e efeitos na comunidade microbiana; 

 Influência da biodisponibilidade de LAS na sua degradação; 

 Efeito da variação de tempo de detenção hidráulico (TDH) na degradação de LAS; 

 Influência da concentração de co-substratos na degradação de LAS; 

 Efeito da variação de biodisponibilidade de LAS, TDH e concentração de co-

substratos na comunidade microbiana; 

 Degradação de LAS em reator UASB alimentado com água residuária de lavanderia e 

caracterização filogenética da comunidade microbiana. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Surfactantes são substâncias que possuem propriedades de limpeza, em virtude da 

capacidade de redução da tensão superficial da água por esses componentes. Surfactantes 

apresentam em sua composição uma parte hidrofóbica, que fica voltada para o ar, e uma parte 

hidrofílica, direcionada para a solução. A tensão superficial é reduzida devido a disposição 

entre as partes hidrofóbica e hidrofílica de surfactantes. O aumento da concentração de 

surfactantes resulta na formação de micelas. Após atingir a concentração micelar crítica 

(CMC: quantidade necessária de surfactante para formar micelas) a tensão superficial cessa 

sua redução e permanece constante. As propriedades de limpeza dos surfactantes devem-se à 

formação de micelas (BORSATO et al., 1999). 

 O LAS comercial constitui-se de uma mistura de homólogos, de acordo com o 

comprimento da cadeia alquílica, e de isômeros, em função da posição do anel aromático 

sulfonado na cadeia alquílica. A cadeia alquílica pode ter de 10 a 14 carbonos, e o anel 

aromático liga-se à cadeia linear alquílica em qualquer posição, exceto nos carbonos terminais 

(Figura 3.1). O anel aromático sulfonado corresponde à parte hidrofílica e a cadeia alquílica à 

parte hidrofóbica. 
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Figura 3.1: Molécula de LAS 

 

 Em condição aeróbia sabe-se que a rota de degradação de LAS envolve reações de β e 

ω-oxidação da cadeia alquílica, formando sulfofenil carboxilatos (SPC), seguida da quebra do 

anel aromático e dessulfonação (SCHÖRBERL, 1989). Denger e Cook (1999) observaram a 

possibilidade de dessulfonação de LAS em condição anóxica, em virtude da biotransformação 

de LAS em cultura anóxica tendo o surfactante como única fonte de enxofre. Lara-Martín et 

al. (2010b) propuseram rota de degradação para sedimento anóxico marinho, composta da 

transformação de LAS em SPC, seguida de sucessivas reações de -oxidação. Outros estudos 

apontaram como possíveis intermediários da degradação anaeróbia: ácido benzeno sulfônico, 

benzaldeído, tolueno e benzeno (MOGENSEN e AHRING, 2002; DUARTE et al., 2008). 

 Estudos avaliaram a inibição das atividades metanogênica e acidogênica pela presença 

de LAS, sendo obtidos valores de IC50 (50% da concentração máxima de inibição) entre 3 e 

59 mg/L de LAS (Tabela 3.1). De acordo com a Tabela 3.1, a presença de LAS em 

concentração até 10 mg/L foi capaz de inibir 50% da atividade metanogênica, com exceção do 

estudo de Madsen e Rasmussen (1996). Nesse caso, os autores observaram inibição de 50% 

da atividade acidogênica a partir de 18,9 mg/L de LAS (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1: Valores de inibição de 50% da atividade anaeróbia (IC50) 

IC50 

(mg/L) 

Concentração 

avaliada 

(mg/L) 

Condição  Referência 

6,3 

18,9 

0-10 

0-50 

Metanogênica 

Acidogênica 

Garcia-Morales et al.(2001) 

3-23 0-200 (LAS C10-14) Metanogênica Garcia et al. (2006b) 

8,22 0-160 Consórcio microbiano 

isolado de sedimento 

Pineda-Flores et al. (2010) 

59 0-400 (LAS C12) Metanogênica Madsen e Rasmussen (1996) 

14 

27 

0-545 (mistura de 

homólogos) 

Consumidora de acetato 

Consumidora de propionato 

Mösche e Meyer (2002) 

 

 Garcia et al. (2006b) observaram completa inibição de microrganismos metanogênicos 

em concentração de homólogos C10-C12 acima de 100 mg/L, enquanto, para os homólogos 

C13-C14 não foi observada inibição completa para até 200 mg/L de LAS. Atribuiu-se a menor 

inibição dos homólogos C13-C14 observada por Garcia et al. (2006b) ao tamanho da cadeia 

alquílica, maior que os homólogos C10-C12, devido ao Princípio da Distância. Swisher (1987) 

denominou como Princípio da Distância, a degradação mais rápida de homólogos com maior 

distância entre o grupo sulfonado e o mais distante grupo terminal metil ao longo da cadeia 

alquílica. 

 Angelidaki et al. (2004) observaram maior inibição de microrganismos consumidores 

de propionato (100% de inibição na presença de 50 mg/L de LAS) em relação às bactérias 

consumidoras de acetato, butirato, glicose e H2/CO2 (100% de inibição em concentrações 

acima de 141 mg/L de LAS). Ressalta-se o valor da concentração de inibição (141 mg/L) para 

glicose, evidenciando menor inibição da atividade acidogênica para um substrato mais 

complexo. 

 Em relação à toxicidade dos intermediários da degradação de LAS, Kimerle e Swisher 

(1977) verificaram potencial de toxicidade de SPCs menor que o de LAS: o valor LC50 (50% 

da concentração letal) de SPC foi de 120-240% maior que o para LAS. Todavia, não foram 
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observados efeitos estrogênicos, isto é, alterações nos receptores de estrogênio, na presença de 

LAS e SPCs (NAVAS et al., 1999). Em peixes, foi verificada a dependência da toxicidade de 

LAS com a dureza da água
 

(TOLLS et al., 2000): a dureza da água influencia o 

comportamento do LAS na fase aquosa e aumenta o potencial das superfícies negativamente 

carregadas, como membranas biológicas; como conseqüência, o aumento da dureza da água 

aumenta os gradientes de concentração de LAS nas guelras. 

 Lobner et al. (2005) ressaltaram a importância da estabilidade do processo anaeróbio 

na degradação de LAS. Empregando reator UASB em condição termofílica (55°C), os autores 

observaram decréscimo da remoção de LAS
1
, acompanhados de alta concentração de ácidos 

voláteis (até 300 mg HAc/L), após redução da temperatura para 32°C. Além disso, os autores 

verificaram maior remoção de LAS (acima de 0,15 mg LAS/g ST.d) para concentração de 

ácidos voláteis abaixo de 50 mg HAc/L. 

 A degradação de LAS requer suplementação com fontes alternativas de carbono e 

nitrogênio para manter a atividade dos microrganismos. Abboud et al. (2007) observaram 

aumento da degradação de LAS (de 60% para 100%) com a adição de outras fontes de 

carbono e nitrogênio, em consórcio de bactérias anaeróbias facultativas. O consórcio era 

mantido em meio nutricional com 300 mg/L de LAS e, após 150 h de incubação observou-se 

apenas 60% de degradação. Verificou-se completa degradação de LAS com a adição de fontes 

alternativas de carbono e nitrogênio. As seguintes fontes de carbono foram avaliadas: glicose, 

sacarose, maltose, manitol e succinato. Como fontes de nitrogênio foram testadas: nitrato de 

amônio, cloreto de amônio, caseína, extrato de levedura e triptona. Duarte et al.(2008) 

observaram aumento da remoção de LAS (de 20% para 37%) após adição de extrato de 

levedura, um co-substrato complexo, fonte de nitrogênio, micronutrientes e vitamina B, em 

reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF). 

                                                 
1
 Remoção de LAS: considerando apenas concentração afluente e efluente de surfactante. 
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 Também se destaca a concentração de co-substratos, uma vez que altos valores podem 

aumentar a produção de ácidos voláteis no sistema anaeróbio, reduzindo a remoção de LAS 

(LOBNER et al., 2005). Verificou-se aumento da degradação de LAS
2
 (de 25-34% para 

53%), após a retirada de co-substratos (extrato de levedura, amido e sacarose), em reator de 

bateladas sequenciais (DUARTE et al., 2010a). Além disso, observou-se aumento da 

degradação de 65% para 85%, atribuído à retirada de co-substratos (acetato, propionato, 

butirato, lactato, metanol, etanol e sacarose), em reator UASB (SANZ et al., 2003). Todavia, 

esse aumento da degradação de LAS no estudo de Sanz et al. (2003) foi acompanhado de 

redução de 11,5% da biomassa do reator. 

 Em ensaios em batelada com lodos ativados, Rittmann et al. (2001) verificaram 

aumento da quantidade de LAS degradado para concentrações maiores de surfactante 

(concentração variando entre 0,1 e 20 mg/L). Apesar da adaptação da comunidade microbiana 

ao LAS envolver acúmulo de espécies capazes de degradar o surfactante, os autores não 

verificaram aumento da biomassa proporcional à concentração de LAS na alimentação. 

Segundo os autores, uma possibilidade seria o uso de parcelas da matéria orgânica da 

alimentação no metabolismo dos microrganismos responsáveis pela degradação de LAS, 

resultando em aumento da biomassa em proporção menor que o aumento da concentração de 

LAS na alimentação. 

 Com exceção da linhagem RZLAS obtida por Denger e Cook (1999), não são 

conhecidas culturas puras capazes de degradar completamente o LAS. Em virtude da limitada 

capacidade metabólica de uma única espécie, estudos apontam para a necessidade de 

consórcios bacterianos na degradação de LAS (CSERHATI et al., 2002; KHLEIFAT, 2006a). 

Verificou-se degradação de LAS maior (eficiência de 70%) em um consórcio bacteriano 

anaeróbio facultativo formado por Pantoea agglomerans e Serratia odorífera do que em 

                                                 
2
 Degradação de LAS: considerando surfactante adicionado, descartado no efluente e adsorvido na biomassa 
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culturas isoladas (eficiências entre 25 e 30%), aplicando concentração inicial de 200 mg/L de 

LAS (KHLEIFAT, 2006a; b). 

 Aplicando processos físico-químicos, foi avaliada a remoção de LAS por adsorção em 

carvão ativado em pó seguida de microfiltração (BASAR et al., 2004) e adsorção em resinas e 

carvão ativado (SCHOUTEN et al., 2007). Basar et al. (2004) verificaram remoção de LAS 

maior que 65% (concentração de LAS entre 68 e 3.400 mg/L), aplicando carvão ativado com 

área superficial de 465 m
2
/g e partículas de 30 m, seguida de micro-filtração. Schouten et al. 

(2007) verificaram maior capacidade de adsorção (0,6-1,7 g LAS/g) em adsorventes de carga 

positiva, enquanto, resinas não-iônicas ou carvão ativado, resultaram em menor capacidade de 

adsorção (de 0,02 a 0,6 g LAS/g). Os autores concluíram que a carga elétrica da superfície dos 

adsorventes e o tamanho dos poros são importantes parâmetros para avaliar a adsorção de 

LAS. Meso (2-50 nm) ou macroporos (> 50 nm) são preferíveis, devido à dificuldade das 

moléculas de LAS acessarem a superfície provida pelos microporos (<2 nm). 

 A adsorção está relacionada à biodisponibilidade, toxicidade e destino do LAS 

(KNAEBEL et al., 1996; TRAINA et al., 1996; WOLF e FEIJTEL, 1998). A adsorção pode 

ser atribuída a forças químicas ou físicas, dependendo das propriedades físico-químicas, 

natureza do material e parâmetros ambientais (YING, 2006). LAS pode adsorver diretamente 

na superfície de sólidos ou interagir com o adsorvente, sendo que o mecanismo de adsorção 

depende da natureza do adsorvente e a concentração do surfactante (ADEEL e LUTHY, 1995; 

OU et al., 1996; BROWNAWELL et al., 1997; FYTIANOS et al., 1998). A adsorção de LAS 

pode ser descrita por meio de isotermas de adsorção, sendo geralmente usadas as equações de 

Freundlich ou de Langmuir. 

 O tamanho da cadeia alquílica pode influenciar a adsorção de LAS, sendo observado 

aumento da adsorção em homólogos com maior cadeia alquílica (HAND e WILLIAMS, 

1987; GARCIA et al., 2002). A adsorção de LAS a sedimentos e lodos atribui-se a interações 
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hidrofóbicas (não polares), ou seja, conforme o comprimento da cadeia alquílica aumenta, a 

hidrofobicidade da molécula aumenta e a carga negativa do grupo sulfonado tem menor 

impacto nas interações hidrofóbicas (HAND e WILLIAMS, 1987; GARCIA et al., 2002). 

 Além disso, a maior presença de íons cálcio e magnésio podem aumentar a adsorção 

de LAS em virtude da redução da repulsão eletrostática entre as partes iônicas do surfactante e 

da adsorção direta em partículas do lodo (criando locais de carga positiva, no qual o 

surfactante, carregado negativamente, pode adsorver) (WESTALL et al., 1999; GARCIA et 

al., 2002). 

 Estudos verificaram ligeiro aumento da degradação de LAS com a redução da 

concentração de biomassa (HAGGENSEN et al., 2002; MOGENSEN et al., 2003). Mogensen 

et al. (2003) observaram aumento da degradação de LAS (de 20% para 28%) com a redução 

da biomassa de 20 g ST/L para 11 g ST/L, em reator de tanque agitado semi contínuo (semi 

continuous stirred-tank reactor – semi CSTR). Haggensen et al. (2002) observaram também 

aumento da degradação de LAS (de 20% para 25%) com a redução da biomassa de 20 g ST/L 

para 11 g ST/L, em reator de tanque agitado contínuo (CSTR). Os autores atribuíram o 

aumento da degradação de LAS ao aumento da biodisponibilidade de LAS (HAGGENSEN et 

al., 2002; MOGENSEN et al., 2003), em virtude da redução de sítios de adsorção causada 

pela menor concentração de biomassa. Biodisponibilidade pode ser definida como o potencial 

de organismos vivos de obter compostos químicos a partir do ambiente externo (abiótico), de 

modo que esses compostos químicos possam ser usados no seu metabolismo (ADRIANO, 

2001). No caso da biodisponibilidade de LAS relacionada com a concentração de biomassa, 

questiona-se se realmente a adsorção de LAS na biomassa seria realmente um limitante à 

degradação na medida em que o contato do surfactante com os microrganismos poderia 

aumentar sua degradação. Todavia a formação de biofilmes envolve a presença e produção de 

polímeros extra-celulares, além da presença de material inerte no centro, no caso de biomassa 
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na forma granulada (COSTERTON et al., 1995; DAVEY e O'TOOLE, 2000; ABBASI e 

ABBASI, 2012). Em biomassa na forma granulada, a parcela de polímeros extracelulares 

pode representar de 0,6 a 20% dos sólidos suspensos voláteis, enquanto, a parcela de matéria 

inorgânica pode corresponder de 10 a 90% da massa seca (SCHMIDT e AHRING, 1996). 

Nesse aspecto, destaca-se também a importância de íons de cálcio na formação de grânulos, 

sendo constituinte de polisacarídeos e servindo como suportes inertes por meio da formação 

de precipitados (SCHMIDT e AHRING, 1996). Dessa forma, é possível que parte do LAS 

biodisponível seja reduzida pela adsorção nas parcelas inertes e de polímeros do biofilme, 

sendo, portanto, plausível relacionar a biodisponibilidade de LAS com a concentração de 

biomassa. 

 Outras formas de remoção de LAS envolvem o uso de processos oxidativos avançados 

na remoção de LAS (BELTRAN et al., 2000; WANG et al., 2008). Beltrán et al. (2000) 

verificaram remoção de LAS (concentração inicial de 15 mg/L) entre 79-85% em água 

residuária sintética e entre 39-47% em esgoto sanitário; as menores eficiências em esgoto 

sanitário foram atribuídas à competição com a matéria orgânica presente pelo ozônio e 

radicais hidroxila dissolvidos. Wang et al. (2008) verificaram alta eficiência de remoção de 

LAS (99%) em sistema combinando oxidação Fenton e processo biológico aeróbio, aplicando 

490 mg/L de LAS. 

3.1 Reator de manta de lodo e fluxo ascendente  

 Vários estudos empregaram o reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente 

(upflow anaerobic sludge blanket – UASB) na degradação de LAS (Tabela 3.2). Nos estudos 

utilizando reatores UASB, a degradação de LAS variou de 13 a 85%, em concentração inicial 
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variando de 1 mg/L a 50 mg/L. Observou-se que o meio mineral Angelidaki (1990) foi 

bastante utilizado. A maior parte dos estudos aplicou TDH entre 12 e 24 h, sendo evitados 

valores baixos, devido à recalcitrância do surfactante. 

 Nesses casos, observou-se a preferência em aplicar concentrações de LAS abaixo de 

20 mg/L, em virtude do seu potencial de inibição (Tabela 3.2). Angelidaki et al. (2004) 

verificaram que para concentrações de LAS acima de 50 mg/L ocorreu inibição da maioria 

dos grupos microbianos do processo anaeróbio. Almendariz et al. (2001) observaram 

decréscimo da remoção de LAS (de 68% para 33%) com o aumento da concentração de 

surfactante (de 20 para 50 mg/L). 

 Atribuiu-se a menor eficiência de degradação de LAS (13%) à redução de temperatura 

(para 32°C) em reator UASB termofílico (55°C), conforme discutido anteriormente (p. 7) 

(LOBNER et al., 2005). 

 

Tabela 3.2: Aplicação do reator UASB no tratamento de águas residuárias contendo LAS 

TDH 

(h) 

Duração 

(d) 

LAS 

(mg/L) 

Afluente Condição Degradação 

(%) 

Referência 

48  
242 

289 
10  

Meio mineral 

(ANGELIDAKI 

et al., 1990) e 

glicose 

Mesofílica 

(37°C) 

Termofílica 

(55°C) 

13 

51 

Lobner et al. 

(2005) 

12 18 10 
Meio mineral 

(ANGELIDAKI 

et al., 1990) 

Termofílica 

(55°C) 
27 

Mogensen et 

al. (2003) 

24  
100 

125 
4-5 Co-substratos¹ 

Sem co-substratos 

Mesofílica 

(30°C) 

64 

85 

Sanz et al. 

(2003) 

12  19 1 
Meio mineral 

(ANGELIDAKI 

et al., 1990) 

Termofílica 

(55°C) 
40 

Mogensen e 

Ahring 

(2002) 

6  

24  
175 

20 

50 

Meio mineral 

(SHELTON e 

TIEDJE, 1984) e 

lactose 

Mesofílica 

(35°C) 
41 

Almendariz 

et al. (2001) 

¹ Acetato, propionato, butirato, lactato, metanol, etanol e sacarose. 
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 Além dos estudos citados na Tabela 3.2, em outros dois trabalhos foram avaliados o 

destino final de surfactantes aniônicos em reatores UASB, em ETE (MUNGRAY e KUMAR, 

2008; 2009b). Nos dois estudos, não foi observada degradação significativa de surfactante nos 

reatores UASB, operados com TDH em torno de 10 h e concentração de surfactante aniônico 

em torno de 6 mg/L. 

3.2 Tratamento de água residuária de lavanderia 

 A água residuária de lavanderia é um efluente caracterizado pela alta concentração de 

LAS. Na caracterização de água residuária de lavanderia doméstica, Seo et al. (2001) 

verificaram valores de surfactante aniônico entre 62 e 674 mg/L, além de DQO variando entre 

488 e 2847 mg/L e SST entre 38 e 857 mg/L. Na caracterização de água residuária de 

lavanderia comercial, Braga e Varesche (2011) observaram concentração de LAS entre 12 e 

1.024 mg/L, DQO entre 620 e 4.800 mg/L e SST entre 10 e 290 mg/L. 

 Todavia, são poucos os estudos de tratamento biológico de água residuária de 

lavanderia. Em condição similar (alta concentração de surfactante), Hosseini e Borghei (2005) 

observaram a degradação de mistura de LAS e ABS (alquilbenzeno sulfonado não linear), 

com eficiências entre 78 e 87%, em sistema de lodos ativados usado para tratamento de 

efluente de indústria de detergentes. Nesse estudo foi aplicada concentração de surfactantes 

entre 15 e 400 mg/L, não sendo possível o tratamento biológico em concentração de 

surfactante acima de 500 mg/L. 

 Em relação aos estudos direcionados para o tratamento de efluente de lavanderia, na 

maioria deles foram aplicados tratamentos físico-químicos, como processos oxidativos 

avançados, ultrafiltração, osmose reversa, adsorção em carvão ativado, 
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precipitação/coagulação, eletroflotação e eletrocoagulação (PERKOWSKI et al., 2000; SEO 

et al., 2001; ŠOSTAR-TURK et al., 2005; SCHOUTEN et al., 2007; CIABATTIA et al., 

2009; WANG et al., 2009). 

3.3 Considerações 

 Foram relatados valores de inibição de 50% da atividade (IC50) em concentração de 

LAS entre 3 e 59 mg/L, sendo verificada completa inibição em concentrações de surfactante 

acima de 50 mg/L. Dessa forma, não se recomenda a aplicação de LAS em concentração 

acima de 50 mg/L em sistema anaeróbio, em virtude do potencial de inibição dos processos. 

 A influência da biodisponibilidade de LAS foi verificada com o aumento da 

degradação de LAS, de 20% para 25-28% após decréscimo da concentração de biomassa, de 

20 g ST/L para 11 g ST/L. Portanto, pressupõe-se maior degradação de LAS em menor 

concentração de biomassa. 

 A necessidade de adição de fontes de nitrogênio e carbono para a degradação de LAS 

foi verificada em vários estudos. Todavia, a concentração desses co-substratos pode 

influenciar a degradação do surfactante: altas concentrações podem aumentar a produção de 

ácidos voláteis e prejudicar a degradação, enquanto, a retirada de co-substratos pode provocar 

aumento da degradação de surfactante. 

 Entre os reatores UASB aplicados no tratamento de água residuária contendo LAS, 

observou-se eficiência de degradação entre 13 e 85%. Nos reatores UASB avaliados, foram 

aplicados TDH entre 6 e 48 h, sendo mais frequente valores entre 12 e 24 h em virtude da 

recalcitrância do LAS. 
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 Foi relatada alta concentração de surfactantes na água residuária de lavanderia (entre 

12 e 1.024 mg/L), contribuindo para a presença de surfactantes em esgoto doméstico. Em 

virtude da alta concentração de surfactantes na água residuária de lavanderia, verificou-se 

maior uso de tratamentos físico-químicos. Apesar da susceptibilidade de choques tóxicos em 

sistemas biológicos, o estudo da biodegradabilidade de água residuária de lavanderia pode 

resultar em sistemas que combinem eficientemente tratamento biológico e físico-químico. 



18 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo consistiu da avaliação da degradação de LAS em reator UASB, inicialmente 

em água residuária (AR) sintética e, ao final, em água residuária (AR) de lavanderia. A Figura 

4.1 apresenta o fluxograma experimental. 

 
Figura 4.1: Fluxograma experimental 
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4.1 Água residuária sintética 

 A alimentação usada nos ensaios consistiu de meio mineral (concentração de 

MgCl2.6H2O modificada para 25 mg/L, Tabela 4.1) (ANGELIDAKI et al., 1990), solução de 

vitaminas (Tabela 4.2) (TOUZEL e ALBAGNAC, 1983) e co-substratos (metanol, etanol e 

extrato de levedura – as concentrações variaram em cada ensaio). Modificou-se a 

concentração de MgCl2.6H2O do meio mineral para reduzir a concentração de íons Mg
2+

, 

devido à sua capacidade de aumentar a adsorção de LAS (GARCIA et al., 2002). 

 

Tabela 4.1: Meio mineral 

Componentes 
Quantidades – 1.000 mL  

de água de abastecimento 

NH4Cl 1.000 mg 

NaCl 100 mg 

MgCl2.6H2O
*
 25 mg 

CaCl2.2H2O 50 mg 

K2HPO4.3H2O 400 mg 

FeCl2.4H2O 2 mg 

H3BO3 0,05 mg 

ZnCl2 0,05 mg 

CuCl2.2H2O 0,038 mg 

MnCl2.4H2O 0,05 mg 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 0,05 mg 

AlCl3 0,05 mg 

CoCl2.6H2O 0,05 mg 

NiCl2.6H2O 0,092 mg 

EDTA 0,5 mg 

HCl concentrado 1 L/L 

Na2SeO3.5H2O 0,1 mg 

Fonte: Angelidaki et al. (1990) 
*
 Concentração modificada (original: 100 mg/L) 
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Tabela 4.2: Solução de vitaminas 

Componentes 
Quantidades – 1.000 mL  

de água de abastecimento (mg) 

Biotina 0,020 

Ácido fólico 0,020 

Tiamina 0,050 

Riboflavina 0,050 

Ácido Nicotínico 0,050 

Pantotenato de cálcio 0,050 

Piridoxina 0,100 

Vitamina B12 0,001 

Ácido Lipóico 0,050 

Ácido p-aminobenzóico 0,050 

Fonte: Touzel e Albagnac (1983) 

4.2 LAS 

 Utilizou-se neste estudo LAS comercial, dodecilbenzeno sulfonado de sódio (Aldrich), 

grau técnico, com peso molecular de 348,48 g/mol e homólogos C10-C13. 

4.3 Água residuária de lavanderia comercial 

 Uma lavanderia comercial situada em São Carlos-SP permitiu a coleta do descarte de 

máquinas lavadora de roupas. Coletou-se a água residuária da lavagem de roupas coloridas, 

cujos principais insumos usados no processo de lavagem eram detergentes em pó comercial 

(lava-roupas) e de uso profissional. A composição do detergente de uso profissional 

(informada pelo fabricante) consistiu de LAS, tensoativo não iônico, neutralizantes, 

alcalinizantes (hidróxido de sódio), sequestrantes, coadjuvantes, branqueador óptico e veículo. 

A formulação de detergente em pó comercial (lava-roupas) consistiu de LAS, coadjuvante, 
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branqueadores, enzimas e fragâncias. Durante parte dos ensaios, observou-se mudança na 

composição de produtos usados na lavanderia comercial, com a adição de acidulante 

neutralizante (alterações nos parâmetros monitorados descrita no item 5.4.1.1, p. 103). A 

composição química desse acidulante neutralizante (informado pelo fabricante) consistiu de 

metabissulfito de sódio, sulfato de sódio anidro, sequestrantes, agente redutor anti-cloro e 

veículo alcalino. 

 A água do primeiro enxágue foi coletada em frascos de politereftalato de etileno (PET) 

(garrafas de água mineral reutilizada) e armazenada a 4°C. Essa água foi diluída de forma a 

obter a concentração de LAS desejada e aplicada no reator UASB. A frequência de coleta da 

água residuária de lavanderia foi entre 2 a 4 semanas. Todas as amostras de águas residuárias 

coletadas da lavanderia comercial foram caracterizadas quanto à concentração de LAS, além 

de parâmetros como pH, alcalinidade, ácidos orgânicos voláteis (cromatografia líquida de alta 

eficiência – CLAE), demanda química de oxigênio (DQO) bruta e filtrada, sólidos, nitrogênio 

total Kjeldahl (NTK), sulfato, sulfeto, fluoreto, fosfato e nitrato (Tabela 4.8; p. 38). 

4.4 Inóculo 

 Utilizou-se lodo granulado proveniente de reator UASB empregado no tratamento de 

água residuária de abatedouro de aves (Avícola Dacar S/A, Tietê/SP). Esse inóculo foi usado 

em todos os ensaios, mantendo-se intacta a forma granulada. 



22 

 

4.5 Determinação de isoterma de adsorção de LAS  

 A fim de avaliar a adsorção de LAS no inóculo foram realizados ensaios em batelada, 

em duplicata, para determinar isoterma de adsorção. Frascos de 500 mL foram preenchidos 

com 250 mL de água residuária sintética (descrita anteriormente, p. 19). Adicionou-se inóculo 

na concentração de 7,2 g ST/L, e 5 a 45 mg/L de LAS inicial. 

O inóculo foi previamente esterilizado em autoclave baseado em método descrito por 

Mogensen et al. (2003). Por três vezes, o inóculo foi autoclavado durante 60 min a 121°C e 

1 atm de pressão. Para evitar oxidação do surfactante, nitrogênio (100%) foi fluxionado, 

durante 5 min, no headspace dos frascos, que em seguida foram fechados com tampa de 

butila. Os frascos foram mantidos em agitação de 150 rpm, a 30°C, durante 24 h. 

 Amostras para determinação da concentração de LAS foram coletadas antes da adição 

de inóculo e ao final do ensaio. A concentração de LAS foi determinada por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) (DUARTE et al., 2006). 

 Os dados de adsorção de LAS ao lodo granulado foram ajustados à equação de 

Freundlich (eq. 4.1 e Langmuir 4.2): 

q = Kf × C 
1/n

   (Equação 4.1) 

 Sendo, 

q: concentração de LAS adsorvida por fase sólida (mg LAS/g),  

Kf: coeficiente de adsorção (L/g),  

C: concentração de equilíbrio da solução (mg LAS/L), e 

1/n: ordem de potência relacionada ao mecanismo de adsorção. 
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   (Equação 4.2) 

 Sendo, 

q: capacidade de adsorção na concentração de equilíbrio (mg LAS/g) 

qmax: capacidade máxima de adsorção (mg LAS/g) 

b: medida de afinidade do adsorbato pela superfície e acessibilidade da superfície 

(L/mg LAS), e 

C: concentração de equilíbrio da solução (mg/L) 

 

 Para a verificação do ajuste à equação de Langmuir, a equação 4.2 foi reescrita para 

realizar ajuste linear entre os parâmetros C/q e C: 

 

 
 

 

      
 

 

    
    (Equação 4.3) 

4.6 Degradação de LAS com diferentes co-substratos 

4.6.1 Montagem experimental 

 No ensaio foi usado reator UASB, denominado RUASB, feito em acrílico e chapas 

metálicas, com volume de 10,5 L. O reator foi operado com TDH de 24 h. O esquema 

experimental consistiu de alimentação mantida em refrigerador (4°C), passando por banho 

térmico (30°C) e bombeado ao reator (Figura 4.2). O uso de banho térmico foi necessário para 

equilibrar a temperatura do afluente (refrigerado a 4°C) com a do reator (30°C, mantida em 

câmara climatizada). A alimentação foi armazenada em frasco de vidro com bexiga contendo 

N2 (100%) (Figura 4.3a) e bombeada por uma bomba dosadora de diafragma (Prominent) ao 
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reator UASB (Figura 4.3b), na vazão de 0,44 L/h. No topo do reator um coletor de gases foi 

ligado a um selo hídrico para permitir a amostragem de gases. 

 

 
Figura 4.2: Esquema experimental do reator RUASB 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.3: Frascos de alimentação (a) e reator RUASB durante operação (b) 
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4.6.2 Condições de operação 

 Nesse ensaio a alimentação consistiu de água residuária sintética, supracitada no item 

4.1, p. 19 (as concentrações de co-substratos encontram-se na Tabela 4.3). A operação do 

reator RUASB foi dividida em cinco etapas: (I) Adaptação; (II) Adição de LAS; (III) 

Recirculação de efluente; (IV) Aeração de água de abastecimento e recuperação; (V) Adição 

de extrato de levedura. 

 Na Etapa I foi usado na alimentação etanol como co-substrato, sem a adição de LAS, 

durante 30 dias. Na Etapa II, adicionou-se LAS (14 mg/L) e os co-substratos foram etanol e 

metanol (Tabela 4.3). Adicionou-se metanol no intuito de favorecer populações de 

Methanosarcina (BOONE e CASTENHOLZ, 2001), envolvidas na nucleação dos grânulos do 

inóculo. A partir da Etapa III iniciou-se a recirculação de efluente, com vazão de cinco vezes 

a vazão de alimentação. Na Etapa IV, ocorreu um incidente no preparo da água residuária 

sintética, causado pela aeração na água de abastecimento usada na alimentação. A presença de 

oxigênio na água residuária resultou em inibição das arquéias metanogênicas, 

consequentemente, reduzindo o consumo de ácido acético. Dessa forma, a aeração resultou 

em aumento da concentração efluente de ácidos voláteis. A recuperação (Etapa IV) consistiu 

da retirada de água residuária com alta concentração de ácidos voláteis, adição de tampão e 

redução da DQO afluente. Parte da água residuária do reator foi drenada, mantendo a manta 

de lodo submersa, e em seguida completou-se o volume com água de abastecimento, para 

diluir o restante de ácidos voláteis. Em seguida adicionou-se bicarbonato de sódio ao reator 

(5,6 g), para tamponar o meio. Por fim, reduziu-se a DQO afluente, para obter menor 

produção de ácidos voláteis. Decidiu-se reduzir a DQO em virtude da menor remoção de LAS 

observada em concentração de ácidos voláteis acima de 50 mg HAc/L (LOBNER et al., 

2005), além da inibição de metanogênicas acetoclásticas na presença de LAS (MOSCHE e 
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MEYER, 2002). Por fim, na Etapa V adicionou-se co-substrato complexo, extrato de 

levedura, além dos alcoóis de cadeia curta (etanol e metanol). Na Tabela 4.3 encontra-se 

resumo das condições experimentais de cada etapa. 

Tabela 4.3: Condições experimentais do reator RUASB 

 I II III IV V 

Alimentação      

Etanol (mg DQO/L) 900 550 500 150 200 

Metanol (mg DQO/L) – 550 500 150 200 

Extrato de levedura (mg DQO/L) – – – – 200 

DQO (mg/L) 900 1100 1000 300 600 

Carga orgânica específica (g DQO/g STV.d) 0,14 0,2 0,2 0,06 0,2 

Taxa de carregamento orgânico (kg DQO/m³.d) 0,9 1,2 1,1 0,3 0,6 

LAS (mg/L) – 14 14 14 14 

Recirculação do efluente – – sim sim sim 

Duração (d) 30 140 26 51 44 

 

 A DQO afluente variou de 900 mg/L a 1100 mg/L nas Etapas I, II e III (Tabela 4.3). 

Na Etapa IV, reduziu-se a concentração de DQO afluente para 300 mg/L para controlar a 

produção de ácidos orgânicos voláteis na recuperação do reator. Após a recuperação, 

aumentou-se a DQO afluente de forma a obter carga orgânica específica similar as Etapas I, II 

e III (em torno de 0,20 g DQO/g STV.d); assim, na Etapa V, a DQO afluente foi de 600 mg/L. 

 Na Etapa II, excesso de biomassa suspensa foi retirado em virtude do entupimento da 

saída do efluente no 81º dia de operação (10,5 g ST). Quantidade equivalente de inóculo foi 

reposta no 93º dia, considerando que a biomassa perdida representava quase 13% dos sólidos 

totais do reator ao final da Etapa I. Para análise do balanço de massa de LAS, determinou-se a 

concentração de LAS adsorvido na biomassa retirada. 

 Durante a operação do reator foram monitorados: ácidos orgânicos voláteis 

(cromatografia gasosa – CG), alcalinidade, LAS (CLAE), metano (CG), DQO bruta, pH, 

sólidos suspensos, sulfato e sulfeto (Tabela 4.8, p. 38). 
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 Ao final de cada etapa foram coletadas amostras para exames microscópicos. Foram 

determinados sólidos (totais, voláteis e fixos) do reator ao final das Etapas I, II, IV e V. Não 

foi realizada medida de sólidos da Etapa III em virtude da curta duração (26 dias). 

 A variação do tamanho dos grânulos no reator foi avaliada no inóculo e ao fim das 

Etapas I, II, V e início da Etapa IV (em virtude da aeração da água de abastecimento, que 

impediu a determinação ao fim da Etapa III). Foram coletadas amostras no primeiro e 

segundo ponto de amostragem na Etapa I, e apenas no primeiro ponto de amostragem nas 

Etapas II, IV e V, em virtude da menor altura da manta de lodo nessas etapas. Na Etapa I, 

realizou-se amostragem de 150 medidas de cada ponto para compor o diâmetro médio, em um 

total de dois pontos de amostragem (total: 300 medidas). Em virtude da redução da manta de 

lodo (pela perda de sólidos), realizou-se amostragem de 300 medidas no primeiro ponto de 

amostragem nas demais etapas. No item 4.10 (p. 39) encontra-se descrito o método 

empregado para determinação da variação do tamanho dos grânulos. 

 Ao final da operação do reator, coletou-se amostra para determinação de LAS 

adsorvido na biomassa, baseado em método descrito por Duarte et al. (2008) (item 4.11, 

p. 39). 

 Ao fim das etapas de adição de LAS (II) e extrato de levedura (V) foi estimada a 

população de bactérias anaeróbias totais e arquéias metanogênicas, pela determinação do 

número mais provável (NMP) usando a técnica de tubos múltiplos (item 4.13.1, p. 40). Além 

disso, foram coletadas amostras para quantificações do domínio Archaea e Bacteria no reator, 

por meio da técnica de hibridação fluorescente in situ (fluorescent in situ hybridization – 

FISH). Foram quantificadas as amostras ao fim das Etapas I, II e V, e início da Etapa IV, que, 

em virtude da aeração da água de abastecimento, impediu a determinação ao fim da Etapa III. 

No item 4.13.2 (p. 41) encontra-se descrito as sondas e métodos usados na quantificação 

microbiana das amostras do reator. 
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4.7 Avaliação da influência da biodisponibilidade de LAS, TDH e concentração de co-

substratos 

4.7.1 Montagem experimental 

 Foram usados reatores UASB de tubo de vidro borosilicato, dotados de três pontos de 

amostragem (PA1, PA2, PA3) e distribuidor e separador de fases em aço (Figura 4.4). No 

topo e base do tubo de vidro borosilicato, foram posicionadas peneiras de aço para manter o 

lodo granulado nessa região. Os reatores possuíam volume útil de 0,65 L e foram operados em 

condição mesofílica (temperatura em 30±4°C, mantida em câmara climatizada). A água 

residuária foi mantida em frasco de vidro, refrigerado a 4°C, e bombeada por uma bomba 

dosadora peristáltica (Provitec). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.4: Esquema do reator UASB usado no experimento (a) e reatores UASB durante 

operação (b) 
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4.7.2 Condições de operação 

 Nesse ensaio foram usados sete reatores UASB, aplicando concentração de LAS de 

12-13 mg/L, durante 87 a 92 dias. 

 Nos reatores R35A, R35B, R35C e R35D, variou-se o LAS biodisponível, por meio da 

concentração de biomassa. Nesses reatores, a concentração de biomassa foi de 1,3 a 

16 g ST/L
3
, resultando em carga específica de LAS entre 0,6 e 12,3 mg LAS/g STV.d. 

(Tabela 4.4). Esses quatro reatores foram operados com TDH de 35 h. A concentração de 

bicarbonato de sódio aplicada foi entre 400 e 800 mg/L, para manter o pH efluente em torno 

de 7,0. 

 

Tabela 4.4: Condições experimentais do ensaio variando a concentração de biomassa 

 R35A R35B R35C R35D 

TDH (h) 35 35 35 35 

Biomassa final     

ST (g/L) 16±3 5,9±0,9 2,3±0,7 1,3±0,5 

STV (g/L) 13±2 4,5±0,7 1,5±0,5 0,7±0,3 

STF (g/L) 2,5±0,6 1,4±0,5 0,8±0,4 0,6±0,2 

Carga orgânica aplicada     

DQO (mg/L) 3.450 480 240 105 

Taxa de carregamento orgânico 

(kg DQO/m³.d) 
2,30 0,32 0,16 0,07 

Carga orgânica específica 

(g DQO/g STV.d) 
0,18±0,06 0,07±0,02 0,10±0,02 0,10±0,02 

LAS     

Afluente (mg/L) 12±2 13±3 13±2 12±2 

Carga específica de LAS 

(mg/g STV.d) 
0,6 2,0 6,1 12,3 

Alimentação     

Etanol (mg DQO/L) 1150 160 80 35 

Metanol (mg DQO/L) 1150 160 80 35 

Extrato de levedura (mg DQO/L) 1150 160 80 35 

Bicarbonato de sódio (mg/L) 800 400 400 600 

Duração (d) 90 89 89 89 

                                                 
3
 Optou-se por apresentar a concentração de biomassa em sólidos totais por representar melhor a disponibilidade 

de sítios de adsorção 
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Tabela 4.5: Condições experimentais do ensaio variando o TDH e a concentração de co-

substratos 

 R6h R80h RBCS 

TDH (h) 6 80 35 

Biomassa final    

ST (g/L) 6±1 1,7±0,5 1,6±0,5 

STV (g/L) 5±1 1,1±0,4 1,3±0,4 

STF (g/L) 0,6±0,2 0,6±0,2 0,3±0,1 

Carga orgânica aplicada    

DQO (mg/L) 210 180 60 

Taxa de carregamento orgânico (kg DQO/m³.d) 0,84 0,05 0,04 

Carga orgânica específica (g DQO/g STV.d) 0,18±0,04 0,05±0,02 0,03±0,02 

LAS    

Afluente (mg/L) 12±2 12±2 12±2 

Carga específica de LAS (mg/g STV.d) 10,1 3,9 6,5 

Alimentação    

Etanol (mg DQO/L) 70 60 20 

Metanol (mg DQO/L) 70 60 20 

Extrato de levedura (mg DQO/L) 70 60 20 

Bicarbonato de sódio (mg/L) 400 600 700 

Duração (d) 92 87 92 

 

 Nos reatores R6 e R80 variou-se o TDH em 6 h e 80 h, respectivamente. Nesses 

reatores, a carga orgânica especifica foi de 0,05 e 0,18 g DQO/g STV.d, respectivamente. A 

concentração de bicarbonato de sódio aplicada foi entre 400 e 600 mg/L (Tabela 4.5). 

 No reator RBCS, aplicou-se a menor concentração de co-substratos (carga orgânica 

específica de 0,03 g DQO/g STV.d). O reator RBCS foi operado com TDH de 35 h, sendo 

adicionado bicarbonato de sódio na concentração de 700 mg/L para manter o pH efluente em 

torno de 7,0 (Tabela 4.5). 

 A alimentação dos reatores consistiu de água residuária sintética, supracitado no item 

4.1, p. 19 (as concentrações de co-substratos encontram-se na Tabela 4.4 e Tabela 4.5). Após 

30 dias de adaptação sem surfactante, adicionou-se LAS comercial em concentração em torno 

de 12-13 mg/L. As quantidades de co-substratos foram definidas de forma a obter carga 

orgânica específica entre 0,03 e 0,18 g DQO/g STV.d. 
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 Os seguintes parâmetros foram analisados: ácidos orgânicos voláteis (CLAE), 

alcalinidade, DQO bruta, pH, LAS e sólidos suspensos (Tabela 4.8. p. 38). Esses parâmetros 

foram monitorados a partir da adição de LAS. 

 No 33º dia adicionou-se resazurina na alimentação para avaliar a condição ao longo do 

reator (anaeróbia restrita = incolor, anaeróbia facultativa = coloração rosa, aeróbia = 

coloração azul). 

 Próximo do final do ensaio (entre 80 e 90 dias de operação) foram medidas as 

variações espaciais de LAS e ácidos orgânicos voláteis (CLAE) no afluente, pontos de 

amostragem (PA1, PA2, PA3) e efluente (Figura 4.4). 

 Ao final do ensaio foram determinados os sólidos dos reatores (totais, voláteis e fixos) 

e a concentração de LAS adsorvida na biomassa (método descrito no item 4.11, p. 39). 

 Exames microscópicos foram realizados para caracterizar as morfologias presentes ao 

fim do ensaio. Além disso, amostras da biomassa na manta de lodo e no separador de fases 

foram coletadas de todos os reatores, com exceção de R35A, para análise da comunidade 

microbiana do domínio Archaea e Bacteria pela técnica de PCR-DGGE (item 4.13.3, p. 44). 

 Para avaliar a interação entre biodisponibilidade de LAS, TDH e concentração de co-

substratos na degradação de LAS, determinou-se a matriz de correlação (Pearson). A partir 

dos dados de todos os reatores, relacionou-se a degradação de LAS com a concentração de 

sólidos totais (expressando a biodisponibilidade de LAS), TDH e carga orgânica específica 

(expressando a concentração de co-substratos). 
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4.8 Degradação de LAS em água residuária de lavanderia 

4.8.1 Montagem experimental 

 Foram usados quatros reatores UASB, dois na Parte 1 e dois na Parte 2, todos 

operados com TDH de 35 h. As características dos reatores UASB usados encontram-se 

descritas no item 4.7.1, p. 28. 

4.8.2 Condições de operação 

4.8.2.1 Parte 1 

 Na Parte 1 foi avaliada a degradação de 10 mg/L de LAS, tanto em água residuária 

proveniente de lavanderia (reator RL1) como de água residuária sintética com surfactante 

padrão (reator RS1). Durante 15 dias dois reatores foram alimentados com água residuária 

sintética sem surfactante (supracitado no item 4.1, p. 19), segundo composição de co-

substratos do reator RS1 (Tabela 4.6). Após esse período, alimentou-se o reator RL1 com água 

residuária de lavanderia diluída e no reator RS1 acrescentou-se surfactante à água residuária 

sintética. Aplicou-se concentração de LAS em torno de 10 mg/L nos dois reatores, durante 97 

dias. 
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Tabela 4.6: Condição experimental da Parte 1 

 RL1 RS1 

Biomassa final   

ST (g/L) 0,58±0,12 1,56±0,13 

STV (g/L) 0,45±0,09 0,50±0,09 

STF (g/L) 0,13±0,05 1,05±0,07 

Carga orgânica aplicada   

DQO (mg/L) 130 90 

Taxa de carregamento orgânico (kg DQO/m³.d) 0,09 0,06 

Carga orgânica específica (g DQO/g STV.d) 0,20±0,09 0,12±0,04 

LAS (mg/L) 11±3 10±3 

Alimentação   

Etanol (mg DQO/L) – 30 

Metanol (mg DQO/L) – 30 

Extrato de levedura (mg DQO/L) – 30 

Bicarbonato de sódio (mg/L) 400 1000 

Duração (d) 97 97 

 

 A quantidade de co-substrato foi definida de forma a obter carga orgânica específica 

em torno de 0,10-0,20 g DQO/g STV.d (Tabela 4.6). Adicionou-se bicarbonato de sódio para 

tamponar o meio, em concentração de 400 mg/L no reator RL1 (água residuária de lavanderia) 

e 1.000 mg/L no reator RS1 (água residuária sintética). 

 Os dois reatores foram inoculados com lodo granulado (item 4.4, p. 21), em 

concentração inicial de 0,14 g ST/L (STV: 0,12 g/L). Considerou-se na determinação de 

parâmetros específicos os valores finais de sólidos totais voláteis (STV) (Tabela 4.6). 

 No 27º dia de operação, o topo do separador de fases foi fechado e instalou-se um selo 

hídrico na saída de coleta de biogás, no intuito de reduzir a difusão de oxigênio nessa região. 

Todavia, não se verificou mudança da condição no separador de fases (que se manteve 

anaeróbia facultativa como observado nos ensaios anteriores – item 5.3, p. 73). 

 Durante o ensaio, foram monitorados: alcalinidade, ácidos orgânicos voláteis (CLAE), 

DQO bruta, LAS, pH, sólidos suspensos, sulfato e sulfeto (Tabela 4.8, p. 38). 

 Entre o 60º e 75º dias de operação foram coletadas amostras para determinação de 

sólidos suspensos totais (SST) do efluente, para determinação da concentração de LAS 
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adsorvido. Devido à baixa concentração de sólidos suspensos (< 20 mg/L) usou-se um aparato 

para acumular sólidos no fundo, durante 15 dias (Figura 4.5). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.5: Esquema (a) e foto (b) do aparato para acúmulo de sólidos suspensos 

 

 Aos 79 dias do ensaio, foi realizada análise da variação espacial de LAS e ácidos 

orgânicos voláteis (CLAE), no afluente, pontos de amostragem (PA1, PA2 e PA3) e efluente 

(Figura 4.4). Também aos 79 dias do ensaio aplicou-se o indicador resazurina na alimentação. 

 No final do ensaio foi retirada amostra para determinação de sólidos da biomassa do 

reator e concentração de LAS adsorvida na biomassa (método no item 4.11, p. 39). Amostras 

da manta de lodo e da biomassa do separador de fases foram coletadas para caracterização da 

diversidade filogenética, mediante análise de pirosequenciamento (item 4.13.4, p. 45). 

4.8.2.2 Parte 2 

 Na Parte 2 foi avaliada a degradação de LAS em dois reatores, um com água 

residuária de lavanderia (reator RL2), e outro alimentado com água residuária sintética e 
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surfactante (reator RS2). O reator RL2 foi alimentado com água residuária de lavanderia 

diluída, contendo LAS em concentração entre 10 e 20 mg/L. 

 No reator RS2, efetuou-se modificação na água residuária sintética, com a redução da 

concentração de cloreto de amônio (NH4Cl) de 1.000 para 20 mg/L. Essa modificação teve 

por objetivo reduzir a concentração de nitrogênio afluente para 5 mg N/L, uma vez que se 

estimou concentração entre 1 e 5 mg N/L na água residuária de lavanderia diluída da Parte 1 

(baseado na caracterização e diluições adotadas). Manteve-se a composição da solução de 

vitaminas e o uso de etanol, metanol e extrato de levedura como co-substratos. As 

concentrações de co-substratos foram definidas para obter carga orgânica específica em torno 

de 0,10 g DQO/g STV.d (Tabela 4.7). 

 

Tabela 4.7: Condição experimental da Parte 2 

 RL2 RS2 

Biomassa final   

ST (g/L) 2,4±0,8 2,1±0,7 

STV (g/L) 1,7±0,4 1,5±0,3 

STF (g/L) 0,7±0,2 0,6±0,1 

Carga orgânica aplicada   

DQO (mg/L) 140 210 

Taxa de carregamento orgânico (kg DQO/m³.d) 0,09 0,14 

Carga orgânica específica (g DQO/g STV.d) 0,11±0,07 0,16±0,08 

LAS (mg/L) 13±6 11±2 

Alimentação   

Etanol (mg DQO/L) – 70 

Metanol (mg DQO/L) – 70 

Extrato de levedura (mg DQO/L) – 70 

Bicarbonato de sódio (mg/L) 700 700 

Duração (d) 115 115 

 

 Em princípio, a meta da parte 2 era aplicar LAS na concentração inicial de 10 mg/L, 

aumentando para 20 mg/L e, eventualmente, 30 mg/L. Todavia, a modificação da água 

residuária sintética resultou em eficiências de remoção de LAS bem menores que as 

observadas no ensaio anterior (<40%) e, além disso, foi observada alteração na composição 

da água residuária de lavanderia. A partir do 52º dia de operação do reator RL2, observou-se 



36 

 

redução de pH (de 11 para 9) e alcalinidade (de 1.000 para 350 mg CaCO3/L), e aumento de 

sulfato (de 115 para 280 mg S/L) (item 5.4.1.1, p. 103) em virtude da adição de acidulante 

neutralizante na composição de produtos usados na lavanderia comercial. Como esse foi o 

último ensaio realizado, não houve tempo suficiente para seguir adiante com a meta 

inicialmente estabelecida. Dessa forma, mantiveram-se as concentrações de LAS em torno de 

10 mg/L em ambos os reatores (apesar disso, foi observada maior oscilação da concentração 

de LAS afluente no reator com água residuária de lavanderia, entre 10 e 20 mg/L). 

 No 52º dia de operação do reator RL2, observou-se alta concentração de DQO e LAS 

(5.200 mg/L e 320 mg/L, respectivamente) na água residuária de lavanderia. Além disso, a 

partir do 52º dia de operação foi observada alteração na composição da água residuária de 

lavanderia. Assim, dividiu-se a operação do reator RL2 em duas etapas: a primeira até o 52º 

dia (Etapa 2.1), e a segunda (Etapa 2.2) com duração de 63 dias, totalizando 115 dias de 

operação. 

 Adicionou-se bicarbonato de sódio para tamponar o meio na concentração de 

700 mg/L nos dois reatores (Tabela 4.7). Devido ao alto pH da água de lavanderia (em torno 

de 9-12), adotou-se a redução de pH com ácido clorídrico. Em virtude da correção de pH, 

aumentou-se a concentração de bicarbonato de sódio no reator alimentado com água 

residuária de lavanderia (RL2) (concentração na Parte 1: 400 mg/L). 

 Dois reatores UASB foram inoculados com lodo granulado, em concentração inicial 

de 2,1 g ST/L (STV: 1,8 g/L). Determinou-se a variação do tamanho dos grânulos no início e 

ao fim do ensaio (método descrito em 4.10, p. 39). Em virtude da quantidade de biomassa 

presente, foi possível a determinação do diâmetro de praticamente todos os grânulos usados 

no ensaio. Dessas medidas, foram amostradas 400 para determinação de box-plot e diâmetro 

médio em cada amostra (início e fim do ensaio). 
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 Os dois reatores foram alimentados com água residuária sintética sem surfactante 

durante 15 dias. Após esse período o reator RL2 foi alimentado com água residuária de 

lavanderia diluída (LAS: 10-20 mg/L) e o reator RS2 com água residuária sintética e LAS (10 

mg/L). A montagem experimental teve o topo do separador de fases selado, como realizado 

na Parte 1 (item 4.8.2.1, p. 33). 

 Durante o ensaio, foram monitorados: alcalinidade, ácidos orgânicos voláteis (CLAE), 

DQO bruta, LAS, pH e sólidos suspensos (Tabela 4.8). No reator alimentado com água 

residuária de lavanderia (RL2) passou-se a monitorar sulfato e sulfeto a partir do 66º dia. 

 No 107º dia, realizou-se análise da variação espacial de LAS e ácidos orgânicos 

voláteis (CLAE), no afluente, pontos de amostragem (PA1, PA2 e PA3) e efluente (Figura 

4.4, p. 28). 

 Ao final do ensaio foram realizadas análise dos sólidos da biomassa do reator (totais, 

voláteis, fixos) e a concentração de LAS adsorvida na biomassa (método descrito no item 

4.11, p. 39).  

4.9 Análises físico-químicas e cromatográficas 

 Na Tabela 4.8 encontram-se os parâmetros monitorados, métodos utilizados e 

respectivas referências. 

 LAS foi quantificado por meio de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

(DUARTE et al., 2006). Utilizou-se sistema Shimadzu com detector de fluorescência 

(SCL10AVP, LC-10ADVP, CTO-10A e RF-10AXL) e coluna de fase reversa C-8 (Supelco) 

(porosidade de 5 μm, 15 cm de comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno). A fase móvel 

consistiu de metanol (100%) e solução de NaClO4 0,075 M (em água ultrapurificada). A 



38 

 

curva de calibração adotada possuía valores entre 5 e 40 mg/L, com limites de detecção e 

quantificação entre 0,77-1,13 e 2,29-3,77 mg/L, respectivamente.  

 Os ácidos orgânicos voláteis foram quantificados por dois métodos: cromatografia 

gasosa (CG) (MORAES et al., 2000) e CLAE (LAZARO et al., 2008). A determinação de 

ácidos orgânicos voláteis por CG foi realizada em cromatógrafo Shimadzu, modelo GC-2010, 

com coluna HP-Innovax (30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro e 0,50 µm de 

porosidade). Os ácidos orgânicos voláteis quantificados por CLAE foram determinados em 

sistema Shimadzu (SCL10AVP, LC-10ADVP, CTO-20A e SCL10AVP), com coluna Aminex 

HPX-87H (Biorad). 

 

Tabela 4.8: Parâmetros físico-químicos monitorados 

Parâmetro Método Referência 

Ácidos orgânicos voláteis  

(acético, propiônico, butírico, isobutírico, 

valérico, isovalérico, capróico) 

CG¹ Moraes et al. (2000) 

Ácidos orgânicos voláteis  

(acético, butírico, isobutírico, capróico, 

cítrico, fórmico, lático, málico, propiônico, 

succínico, valérico e isovalérico) 

CLAE² Lazaro et al. (2008) 

Alcalinidade Titulométrico Ripley et al. (1986) 

DQO bruta e filtrada (membrana 1,2 m) Espectrofotométrico APHA (2005) 

Fluoreto, fosfato e nitrato Cromatografia de 

íons 

EPA (1993) 

LAS CLAE² Duarte et al. (2006) 

Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) Titulométrico APHA (2005) 

pH Potenciométrico APHA (2005) 

Sólidos dissolvidos, suspensos (membrana 

1,2 m) e totais 

Gravimétrico APHA (2005) 

Sulfato Turbidimétrico APHA (2005) 

Sulfeto Espectrofotométrico APHA (2005) 

¹ Cromatografia gasosa 

² Cromatografia líquida de alta eficiência 

 

 Fluoreto, fosfato e nitrato foram quantificados por cromatografia de íons, em 

cromatógrafo Dionex, modelo ICS-3000. As amostras dessa determinação foram previamente 

purificadas em coluna de fase sólida C-18, para remoção do surfactante. 
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4.10 Granulometria 

 Determinou-se a variação do diâmetro médio dos grânulos baseado em método 

descrito por Alphenaar et al. (1993). Os grânulos foram dispostos em uma placa de Petri 

sobre uma folha com escala, para captura de imagens (Figura 5.7, p. 59). Essas imagens foram 

analisadas no software Image-Pro Plus 4.5, para contagem e determinação do diâmetro médio 

dos grânulos. 

4.11 Determinação de LAS adsorvido em biomassa 

 A determinação de LAS adsorvido em biomassa foi baseada em método descrito por 

Duarte et al. (2008). Por três vezes, amostra seca foi imersa em metanol, em banho de 

ultrassom durante 30 min. Ao fim de cada banho de ultrassom a amostra foi centrifugada a 

6.000 rpm (temperatura: 4°C), sendo guardado o sobrenadante. No quarto banho de ultrassom, 

a amostra foi imersa em água ultrapurificada, centrifugada nas condições descritas 

anteriormente e guardado o sobrenadante. Os sobrenadantes coletados após os quatro banhos 

de ultrassom foram misturados, e sua concentração de LAS determinada por CLAE (item 4.9, 

p. 37). 
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4.12 Exames microscópicos 

 Os exames de microscopia de contraste de fase e fluorescência foram realizados em 

microscópio Olympus BX60, acoplado à câmera com captura de imagem e software Image-

Pro Plus 4.5. 

4.13 Análises microbiológicas 

4.13.1 Número mais provável (NMP) 

 Determinou-se a estimativa das populações de bactérias anaeróbias totais e arquéias 

metanogênicas por meio da técnica de tubos múltiplos por número mais provável (NMP). A 

leitura referente à série de tubos positivos e negativos foi realizada por meio da tabela de 

NMP do Standard Methods (APHA, 2005). 

 Para o desprendimento da biomassa das amostras utilizou-se protocolo descrito por 

Vazoller (1995). Os grânulos foram macerados com auxilio de cadinho e almofariz; em 

seguida foi transferido 1 mL dessa biomassa em frasco de antibiótico contendo 9 mL de 

solução de diluição (0,8 mM K2HPO4, 0,2 mM KH2PO4 em água ultrapurificada e esterilizada 

em autoclave, 1 atm, 121 °C, 20 min). Utilizou-se esse frasco para proceder as demais 

diluições. Antes da diluição, procedeu-se a preparação dos frascos de diluição, adicionando 9 

mL de água de diluição sob atmosfera de N2 (100%). Os frascos foram lacrados com tampa de 

butila e lacre de alumínio, e transferidos para autoclave, a 1 atm, 121 °C, durante 20 min. 
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 Os frascos de diluição foram usados para retirar 1 mL da amostra diluída e proceder a 

sua transferência para os frascos de contagem de NMP. Cada frasco de contagem continha 8,9 

mL de meio de cultura específico e 0,1 mL de solução redutora (5% Na2S). Essa transferência 

foi em ambiente de assepsia, usando seringa estéril e previamente lavada com N2 (100%). A 

composição do meio de cultura específico foi similar à água residuária sintética nas Etapas II 

e V (item 4.6.2, p. 26), das quais foi realizada a contagem. Nessas etapas a concentração de 

LAS era de 14 mg/L. Esse meio de cultura específico foi esterilizado em membrana filtrante 

(0,22 m) e sistema Millipore previamente esterilizados em autoclave (1 atm, 121°C, 20 min). 

Após filtragem o meio de cultura específico foi submetido à atmosfera de N2 (100%) durante 

20 minutos e troca de atmosfera N2/CO2 (70/30%). Os frascos de contagem foram incubados a 

30±1°C durante 30 dias. As bactérias anaeróbias totais foram quantificadas pela turvação do 

meio para cada diluição e as arquéias metanogênicas pela produção de metano (CG) 

(SAKAMOTO e VARESCHE, 2011). 

4.13.2 Hibridação fluorescente in situ (FISH) 

 As quantificações microbianas do lodo granulado foram realizadas por meio da técnica 

de hibridação fluorescente in situ (fluorescent in situ hybridization – FISH) usando sondas de 

oligonucleotídeos específicos para os microrganismos do domínio Bacteria (EUB338; 

AMANN et al., 1990), controle negativo NON338 (MANZ et al., 1992) e domínio Archaea 

(ARC915; STAHL e AMANN, 1991) com marcação fluorescente Rodamina ou CY3 na 

extremidade 5’ (Tabela 4.9). 
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Tabela 4.9: Sondas de oligonucleotídeos para hibridação in situ fluorescente 

Sonda 
Especi-

ficidade 
Sequência (5’3’) 

Sítio do RNAr 

16S 
Referência 

ARC915 
domínio 

Archaea GTGCTCCCCCGCCAATTCCT 915-934 
Stahl & Amann 

(1991) 

EUB338 
domínio 

Bacteria GCTGCCTCCCGTAGGAGT 338-355 
Amann et al. 

(1990) 

NON338 
Controle 

negativo 
ACTCCTACGGGAGGCAGC 338-355 Manz et al. (1992) 

 

 O desprendimento das amostras consistiu da agitação de 1 mL de amostra macerada, 

em ângulo de 45° por 20 min, em frasco esterilizado contendo cerca de 2 g de pérolas de 

vidro e 4 mL de solução tampão fosfato salino (PBS 1X: 130 mM NaCl, 7 mM Na2HPO4, 

3 mM NaH2PO4, pH 7,2). Em seguida, a amostra foi mantida em banho de ultrassom, durante 

10 min, e 1 mL (em triplicata) da amostra desprendida foi centrifugada a 9.000 rpm por 1 

min. As amostras desprendidas foram lavadas e fixadas conforme procedimento descrito por 

Araújo (2001); as concentrações finais das sondas usadas encontram-se na Tabela 4.10 e os 

protocolos de hibridação encontram-se resumidos na Tabela 4.11. 

 

Tabela 4.10: Concentrações finais de cada sonda 

Sonda Concentração final usada na hibridação (ng/L) 

EUB338 44,0 

NON338 41,8 

ARC915 39,5 
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Tabela 4.11: Protocolo de hibridação 

Sonda Temperatura e 

tempo de 

hibridação 

Tampão de 

hibridação 

Temperatura 

e tempo de 

lavagem 

Tampão de 

lavagem 

Referência 

ARC915 45°C 

2h 

0,9 M NaCl, 

20 mM Tris-HCl 

(pH 7,2), 10 mM 

EDTA, 0,01% 

SDS + 20% 

formamida 

48°C 

20 min 

20 mM Tris-

HCl (pH 7,2), 

10 mM EDTA, 

0,01% SDS 

com 225 mM 

NaCl 

Hahn et al. 

(1992) 

EUB338 

NON338 

46°C 

1h30min 

0,9 M NaCl, 

20 mM Tris-HCl 

(pH 7,2), 10 mM 

EDTA, 0,01% 

SDS + 20% 

formamida 

48°C 

15 min 

20 mM Tris-

HCl (pH 7,2), 

10 mM EDTA, 

0,01% SDS 

com 225 mM 

NaCl 

Abe (1998) 

 

 As amostras foram examinadas em microscópio Olympus BX60, usando filtros 

específicos, com excitação na região ultravioleta (UV) do espectro, para a observação das 

células coradas com DAPI (4’, 6-diadimino-2-fenil indol), e com excitação na região verde do 

espectro, para as células hibridadas com sondas marcadas com rodamina ou CY3. Foram 

capturadas três imagens do mesmo campo microscópico: em contraste de fase, referente à 

excitação do DAPI (correspondente ao total de células) e com excitação da marcação com 

rodamina ou CY3 (referente às células hibridadas). Quantificou-se o total de células coradas 

com DAPI e com a sonda específica, sendo utilizadas imagens em contraste de fase para 

diferenciar células coradas de partículas abióticas. As imagens dos campos microscópicos 

foram segmentadas e contadas no software daime 1.3.1 (DAIMS et al., 2006). Calculou-se a 

porcentagem de células hibridadas em relação ao número total de células coradas com DAPI 

em cada campo. A partir dos valores obtidos em cerca de 10 a 15 campos com magnificação 

2.000X por amostra, determinou-se a média e erro padrão. 
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4.13.3 PCR-DGGE 

 Analisou-se a comunidade microbiana pela técnica de reação de polimerização em 

cadeia – eletroforese em gel de gradiente desnaturante (polymerase chain reaction – 

denaturing gradient gel electrophoresis: PCR-DGGE). As amostras foram coletadas e lavadas 

sucessivamente em tampão fosfato e centrifugada. Os pellets foram armazenados a -20°C. A 

extração do DNA dos pellets, foi baseada em protocolo de Griffiths et al. (2000) modificado, 

usando fenol tamponado com Tris e clorofórmio. 

 Na PCR foram usados iniciadores 968f-GC e 1392r para o domínio Bacteria 

(NIELSEN et al., 1999), e iniciadores 1100f-GC e 1400r para o domínio Archaea (KUDO et 

al., 1997). A PCR foi realizada em termociclador Eppendorf Mastercycler (Eppendorf AG - 

22331 Hamburg) nas condições descritas na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12: Condições utilizadas na PCR para o domínio Archaea e Bacteria 

Domínio 

Pré 

Desnatu-

ração 

Nº de 

Ciclos 

Desnatu-

ração 

Anela-

mento 

Exten-

são 

Final de 

Extensão  

Resfria-

mento 

Archaea 
94ºC 35 94 ºC 55ºC 72ºC 72ºC 4ºC 

90 s – 30 s 30 s 90 s 180 s  

Bacteria  
94ºC 30 94 ºC 38°C 72ºC 72ºC 4ºC 

5 min – 45 s 45 s 60 s 5 min  

 

 Os produtos da PCR foram aplicados em gel de poliacrilamida 8% (massa/volume), 

em TAE 1X, com gradiente linear de desnaturante (ureia e formamida) variando de 45 a 65%. 

A eletroforese foi realizada em voltagem constante de 75 V e temperatura de 60 °C, durante 

16 h. A imagem do gel foi capturada em equipamento Eagle Eye II (Stratagene, La Jolla, CA, 

USA) com iluminação UV. O perfil de DGGE foi analisado no software Bionumerics 2.5. Os 

coeficientes de similaridade e dendrograma foram determinados usando o coeficiente de Dice 
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e algoritmo UPGMA (unweighted pair group method with arithmetic averages), 

respectivamente. 

4.13.4 Pirosequenciamento 

 Em virtude da maior eficiência de degradação de LAS obtida nos diferentes ensaios no 

reator UASB (item 5.4.2), decidiu-se pela análise de pirosequenciamento das amostras da 

Parte 1 com água residuária de lavanderia. Quatro amostras foram coletadas: da manta de lodo 

(ML-RL1) e biomassa do separador de fases (SF-RL1) do reator alimentado com água de 

lavanderia (RL1), e da manta de lodo (ML-RS1) e biomassa do separador de fases (SF-RS1) do 

reator alimentado com água residuária sintética (RS1). Essas amostras foram analisadas 

mediante pirosequenciamento da região V3 do RNAr 16S. 

 As amostras foram lavadas sucessivamente em tampão fosfato e centrifugadas. Os 

pellets foram armazenados a -20°C. A extração do DNA dos pellets foi baseada em protocolo 

de Griffiths et al. (2000) modificado, usando fenol tamponado com Tris e clorofórmio. 

 O DNA extraído (1 μL) foi quantificado em espectrofotômetro Nanodrop 2000. A 

integridade do DNA extraído foi verificada por eletroforese em gel de agarose 0,8% em TAE 

1X. As amostras foram enviadas em concentração de no mínimo 10 ng/μL e pureza 

OD260/280 de no mínimo 1,8. Além disso, foi verificada a amplificação do DNA utilizando 

os iniciadores 27f e 1100r (LANE, 1991; TURNER et al., 1999). A PCR foi realizada em 

termociclador Eppendorf Mastercycler (Eppendorf AG - 22331 Hamburg) nas condições 

descritas na Tabela 4.13 usando as soluções descritas na Tabela 4.14. 
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Tabela 4.13: Condições utilizadas na PCR 

Nº de 

Ciclos 

Pré Desnatu-

ração 

Desnatu-

ração 

Anela-

mento 

Exten-

são 

Final de 

Extensão  

Resfria-

mento 

30 
94ºC 94ºC 55ºC 72ºC 72ºC 4ºC 

5 min 45 s 45 s 105 s 105 s  

 

Tabela 4.14: Soluções para amplificação usando iniciadores 27f e 1100r 

Reagentes Concentração Quantidade por amostra 

(μL) 

H2O ultrapura - 3,0 

Tampão PCR Invitrogen ® 10X 5,0 

MgCl2 50 mM 1,5 

dNTP (cada base nitrogenada) 2 mM 5,0 

Iniciador 27f 100 pmol/μL 0,5 

Iniciador 1100r 100 pmol/μL 0,5 

Taq DNA Polimerase Invitrogen ® 5 U/μL 0,5 

Amostra 100 ng 2,0 

 

 O DNA extraído foi purificado usando o kit Illustra GFX PCR DNA and Gel Band 

Purification (GE Healthcare) de acordo com as especificações detalhadas no manual do kit. 

Após purificação, o DNA extraído foi desidratado em etanol 95% e enviado para o Instituto 

de Agrobiotecnologia Rosario (INDEAR) para análise de pirosequenciamento em 

equipamento 454 GS-FLX (Life Sciences, Roche). Foram usados quatro barcodes com 10 pb, 

além dos tag e iniciadores designados para cada amostra (Tabela 4.15). As amostras foram 

agrupadas em quantias equimolares, em concentração de 9,92 x 10
6
 moléculas de DNA/μL 

(tamanho dos amplicons: 336 pb). Em seguida, as amostras foram combinadas com 9,92 

milhões de microesferas magnéticas (beads) e amplificadas por meio de PCR em emulsão 

(MARGULIES et al., 2005). As microesferas ligadas aos fragmentos de DNA foram 

depositadas em distintos poços, ocupando 1/4 de placa de sequenciamento. Ressalta-se essa 

placa de sequenciamento foi composta por 19 amostras, das quais quatro amostras foram 

analisadas para o presente trabalho enquanto as demais se referiam a estudos não 

relacionados. 
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Tabela 4.15: Barcode de referências das amostras da manta de lodo (ML) e biomassa do 

separador de fases (SF) dos reatores RL1 e RS1 

Amostra Barcode Tag+ Iniciador Forward Iniciador Reverse 

ML-RL1 CGACGTGACT CACGACGTTGTAAAACGACAYT

GGGYDTAAAGNG 

CAGGAAACAGCTA

TGACC 

SF-RL1 TACACACACT CACGACGTTGTAAAACGACAYT

GGGYDTAAAGNG 

CAGGAAACAGCTA

TGACC 

ML-RS1 TACACGTGAT CACGACGTTGTAAAACGACAYT

GGGYDTAAAGNG 

CAGGAAACAGCTA

TGACC 

SF-RS1 TACAGATCGT CACGACGTTGTAAAACGACAYT

GGGYDTAAAGNG 

CAGGAAACAGCTA

TGACC 

 

 Os dados obtidos pelo pirosequenciamento foram analisados por meio do software 

QIIME (Quantitative Insights Into Microbial Ecology; CAPORASO et al., 2010a) para 

obtenção de dados estatísticos das amostras. O primeiro passo foi selecionar as sequências 

adotando os seguintes parâmetros: comprimento maior ou igual a 200 pb; e coeficiente de 

qualidade maior ou igual a 25. Dentre as sequências restantes, foram selecionadas somente as 

que possuíam o começo do barcode especificado na Tabela 4.15, com uma tolerância de até 

duas bases – uma vez identificado, o barcode foi removido da sequência. Dessas sequências 

selecionadas, identificou-se o começo do iniciador forward (neste caso composto por tag+ 

iniciador forward), que foi removido tolerando nesse caso até três substituições na sequência. 

Nas sequências do passo anterior, procedeu-se a busca e remoção do iniciador reverse no final 

das sequências – caso não fosse encontrado se removeu apenas o tag. Finalmente, foram 

removidas as sequências que apresentaram homopolímeros de tamanho maior ou igual a seis 

e/ou ao menos uma base ambígua. 

 Para a determinação das unidades taxonômicas operacionais (UTO) foi utilizado o 

método UClust (EDGAR, 2010), com 97% de similaridade. Em seguida, foram selecionadas 

as sequências representativas de cada UTO, que foram definidas pelo software QIIME (a 

descrição do processo de seleção das sequências representativas encontra-se em: 

http://qiime.org/scripts/pick_rep_set.html).  
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 As sequências representativas de cada UTO foram alinhadas usando o PyNast 

(CAPORASO et al., 2010b) e elaborou-se a árvore filogenética usando o FastTree (PRICE et 

al., 2009). 

 Para a classificação taxonômica das UTOs utilizou-se o RDP-Classifier (Ribossomal 

Database Project; http://rdp.cme.msu.edu/), adotando limite de confiança de 0,5. Para limite 

de confiança maior ou igual a 0,5, observou-se similaridades maiores que 95% na região V3 

do RNAr 16S (CLAESSON et al., 2009). 

 As medidas de diversidade alfa e beta também foram calculadas no software QIIME. 

As medidas de diversidade alfa determinadas foram os índices de Chao1, Shannon, 

dominância e equitabilidade. Os índices de Chao1, dominância e equitabilidade foram 

determinados por meio do software QIIME, e o índice de Shannon foi determinado utilizando 

a ferramenta do RDP-Pyrosequencing Pypeline (http://pyro.cme.msu.edu/). Além disso, 

foram quantificadas as UTOs com apenas uma ou duas sequências (UTOs simples e duplas). 

A curva de rarefação das amostras foi determinada usando a ferramenta de análise do RDP-

Pyrosequencing Pypeline (http://pyro.cme.msu.edu/). Foram determinadas as seguintes 

medidas de diversidade beta: Bray-Curtis, UniFrac não ponderado e UniFrac ponderado. As 

medidas de diversidade beta foram calculadas usando a técnica de jackknife, que consiste na 

reamostragem de um subconjunto de dados de cada amostra. O tamanho do subconjunto foi 

determinado como 75% do tamanho da amostra menor. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Determinação de isoterma de adsorção de LAS 

 Os dados de adsorção de LAS ao lodo granulado foram ajustados à equação de 

Freundlich (Eq. 4.1; p. 22) e de Langmuir (Eq. 4.3; p. 23), sendo observado maior coeficiente 

de determinação (R²) no ajuste à equação de Freundlich (Figura 5.1; Tabela 5.1). 

 

Tabela 5.1: Ajuste dos dados de adsorção de LAS ao lodo granulado às equações de 

Freundlich e Langmuir 

Equação  R² 

Freundlich q = 1,15 × C 
0,81

,      Kf: 1,15 L/g ST; 1/n: 0,81 0,9618 

Langmuir   
            

         
,     b: 0,131; qmax: 10,6 mg LAS/g ST 0,5544 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.1: Isoterma de Freundlich (a) e Langmuir (b) para adsorção de LAS ao lodo 

granulado 
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 A equação de Freundlich pressupõe que a adsorção decresce logaritmicamente à 

medida que a superfície é coberta pelo soluto (LAS). Portanto, a adsorção de LAS ao lodo 

granulado torna-se mais difícil à medida que os sítios de adsorção são preenchidos. 

 Em lodos anaeróbios, observou-se coeficiente de adsorção (Kf) entre 0,796 e 3,24 L/g, 

e ordem de potência 1/n entre 0,35 e 0,92 (MOGENSEN et al., 2003; GARCIA et al., 2006a). 

O coeficiente de adsorção (Kf = 1,15 L/g) e a ordem de potência 1/n (0,81) obtidos no presente 

trabalho estavam dentro dessa faixa de valores. Atribuiu-se a diferença em relação ao maior 

coeficiente de adsorção, ou seja, de 3,24 L/g (GARCIA et al., 2006a), à maior parcela de 

homólogo C13, além da presença do homólogo C14 na mistura comercial de LAS usada pelos 

autores. No estudo de Garcia et al. (2006a), utilizou-se uma mistura comercial (Petresa) 

composta pelos homólogos C10 (12,8%), C11 (33,7%), C12 (29,8%), C13 (23,0%) e C14 (0,7%). 

No presente estudo, foi utilizada uma mistura comercial (Aldrich), nesse caso composta pelos 

homólogos C10 (15,24%), C11 (38,96%), C12 (32,89%) e C13 (12,91%) (PAKOU et al., 2009). 

Em virtude do aumento da adsorção de LAS para homólogos com maior cadeia alquílica 

(HAND e WILLIAMS, 1987; WESTALL et al., 1999; GARCIA et al., 2002), observou-se 

menor coeficiente de adsorção (Kf=1,15 L/g) no presente trabalho, quando comparado com o 

coeficiente obtido por Garcia et al. (2006a) (Kf = 3,24 L/g). No presente trabalho observou-se 

maior proporção dos homólogos C10 (15,24%), C11 (38,96%) e C12 (32,89%), e menor 

proporção do homólogo C13 (12,91%) que no trabalho de Garcia et al. (2006a) (C10: 12,8%; 

C11: 33,7%; C12: 29,8%; C13: 23,0%; e C14: 0,7%). 
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5.2 Degradação de LAS em reator UASB com diferentes co-substratos 

 Em relação ao pH (em torno de 7,2-7,6), alcalinidade (alcalinidade total efluente: 290-

364 mg CaCO3/L), sulfato (0,6-1,0 mg S/L) e sulfeto (0,5-1,0 mg S/L) efluente, foi observada 

pouca variação (Tabela 5.2), independente das diferentes condições aplicadas para cada etapa 

operacional (Etapas I a V). 
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Tabela 5.2: Médias e desvios padrão dos parâmetros analisados no reator RUASB 

Parâmetro I II III IV V 

Ácidos orgânicos voláteis (mg/L)      

Afluente      

Acético – 17±17 30±30 17±11 37±7 

Propiônico – ND ND ND ND 

Efluente      

Acético 8±3 20±14 21±13 19±19 11±7 

Propiônico ND 0,3±1,5 ND 1±4 ND 

Alcalinidade (mg CaCO3/L)      

Afluente      

Parcial 252±11 259±19 252±8 256±20 263±17 

Total 307±10 328±22 325±9 329±12 348±24 

Efluente      

Parcial 222±13 225±20 208±19 229±32 268±20 

Total 291±8 303±19 291±7 310±29 364±29 

Biomassa no reator (g/L)      

ST 7,7±0,5 5,7±0,6 – 4,6±0,5 4,5±0,5 

STV 6,4±0,4 4,5±0,5 – 3,6±0,4 3,2±0,4 

STF 1,3±0,2 1,2±0,2 – 1,0±0,3 1,3±0,2 

DQO      

Afluente (mg/L) 869±103 1155±121 951±142 286±232 570±161 

Efluente (mg/L) 79±20 126±59 104±42 65±58 55±16 

Remoção (%) 91±3 89±5 89±3 75±22 90±2 

Carga orgânica específica 

(g DQO/g STV.d) 

0,14±0,01 0,21±0,04 0,21±0,04 0,06±0,05 0,18±0,05 

Taxa de carregamento orgânico 

(kg DQO/m³.d) 

0,9±0,1 1,2±0,1 0,9±0,2 0,3±0,2 0,6±0,2 

pH      

Afluente 7,6±0,1 7,6±0,1 7,5±0,1 7,5±0,1 7,5±0,1 

Efluente 7,2±0,2 7,2±0,1 7,2±0,2 7,4±0,1 7,3±0,1 

Recirculação de efluente – – sim sim sim 

LAS      

Afluente (mg/L) – 14±1 14±1 14±1 14±1 

Efluente (mg/L) – 8±2 9±2 10±2 7±1 

Remoção (%) – 41±18 41±9 31±15 50±10 

SST efluente (mg/L) 30±10 44±8 31±9 54±8 67±9 

Sulfato efluente (mg S/L) – 0,8±0,5 1,0±0,7 0,7±0,2 0,6±0,2 

Sulfeto efluente (mg S/L) – 0,5±0,2 0,5±0,1 0,6±0,1 1,0±0,3 

Duração da etapa (d) 30 140 26 51 44 

ND: Não detectado. 

 

 A remoção de DQO foi alta, cerca de 90% na maior parte da operação, com exceção 

da Etapa IV (redução para 75%) devido à aeração da água de abastecimento (Tabela 5.2). 

Após a aeração da água de abastecimento (Etapa IV) foi necessário maior período para 
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recuperação da atividade de remoção de DQO (31 dias; entre o 203º e o 234º dia de 

operação). Além disso, a adição de metanol no início da Etapa II provocou a redução da 

eficiência de remoção de DQO por sete dias (entre o 38º e o 45º dia de operação) (Figura 5.2), 

em virtude da adaptação dos microrganismos à fonte adicionada. 

 

 
Figura 5.2: Variação temporal de DQO afluente (□), efluente (♦) e remoção (●) no reator 

RUASB 

 

 Em virtude da adsorção de LAS ao lodo granulado, observou-se variação da eficiência 

de remoção de LAS entre 30 e 90% nos primeiros 68 dias da Etapa II (entre o 30º e 98º dia; 

Figura 5.3). A partir do 98º dia de operação observou-se equilíbrio entre a adsorção e 

degradação de LAS no lodo granulado, sendo verificada eficiência de remoção de LAS média 

de 30±7% no período entre o 98º dia de operação e o fim da Etapa II. Observou-se aumento 

dessa eficiência na etapa de recirculação (III) para 41±9%. Todavia, a aeração da água de 

abastecimento provocou a redução da remoção de LAS para 31±15% na Etapa IV. Na última 

0 50 100 150 200 250 300
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

R
U

A
S

B
-D

Q
O

 (
m

g
/L

)

Tempo (d)

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

R
e
m

o
ç
ã
o
 (

%
)

I II III IV V



54 

 

etapa (V), a adição de co-substrato complexo (extrato de levedura) resultou em maior 

remoção média de LAS (50±10%). 

 

  

Figura 5.3: Variação temporal de LAS afluente (□), efluente (♦) e remoção (●) no reator 

RUASB 

 

 Observou-se aumento da concentração de ácido acético entre o 80º e 112º dia de 

operação, para valores entre 20 e 45 mg/L (Figura 5.4). Esse aumento foi relacionado com a 

adição de inóculo para reposição da biomassa suspensa (vide item 4.6.2, p. 25), uma vez que a 

presença de LAS pode aumentar a biodisponibilidade de outros compostos orgânicos aderidos 

ao lodo granulado (FU e ALEXANDER, 1995; GARCIA et al., 2006b). Essa possibilidade 

foi observada por Garcia et al. (2006b), pelo aumento da produção de biogás (CH4 e CO2) na 

presença de LAS em concentrações menores que 25 mg/L. 
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Figura 5.4: Variação temporal de ácido acético (■) e propiônico (○) no reator RUASB 

 

 Em virtude da aeração da água de abastecimento (Etapa IV), observou-se aumento da 

concentração de ácido acético até 70 mg/L no efluente (Figura 5.4). Cabe ressaltar que as 

concentrações de ácidos voláteis da Etapa IV não foram maiores que nas demais etapas 

devido à redução de DQO afluente e à drenagem de parte da água residuária contida no reator 

UASB. Além disso, observou-se maior variação da relação alcalinidade intermediaria/parcial 

(AI/AP), de 0,26 a 0,68, entre o 198° e 219º dia de operação (Figura 5.5). Como 

consequência, tanto a remoção de DQO, quanto de LAS foram menores, cerca de 60% e 20%, 

respectivamente (Figura 5.2 e Figura 5.3).  
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Figura 5.5: Variação temporal da remoção de LAS (●) e relação AI/AP (▲) no reator RUASB 

 

 Além do aumento da remoção de LAS para 50% (Etapa V), devido à adição de co-

substrato complexo (extrato de levedura), observou-se aumento da estimativa de populações 

de arquéias metanogênicas e bactérias anaeróbias totais. A estimativa de populações de 

arquéias metanogênicas aumentou de 1,9×10
3
 (Etapa II) para 4,4×10

7
 NMP/g STV (Etapa V), 

e de bactérias anaeróbias totais de 1,9×10
8
 (Etapa II) para 3,8×10

11
 NMP/g STV (Etapa V). 
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das fontes de carbono, nitrogênio, micronutrientes e vitaminas. A adição de co-substrato 

complexo (extrato de levedura) pode ter favorecido a formação de consórcios microbianos, 

necessários para degradação de LAS (JIMENEZ et al., 1991), além de fornecer os nutrientes 

necessários para manter a atividade de degradação do surfactante (KHLEIFAT, 2006a; 

ABBOUD et al., 2007) e micronutrientes, aminoácidos e vitaminas para crescimento das 

arquéias metanogênicas. 

 Ao final de toda operação do reator RUASB, obteve-se eficiência de degradação de 29% 

segundo balanço de massa de LAS (Tabela 5.3). Para tanto, foi considerado todo LAS 

adicionado nas quatro etapas (total de 35.429 mg), descontado a parcela descartada pelo 

efluente nas quatro etapas (23.306 mg), e também subtraído a parcela adsorvida na biomassa 

ao final do ensaio (2.016 mg). Por meio dos dados do balanço de massa determinou-se a carga 

específica de LAS e degradação específica, de 3,24 mg/g STV.d e 0,93 mg/g STV.d, 

respectivamente. No cálculo dessas taxas específicas considerou-se a média ponderada da 

concentração de sólidos voláteis do reator durante as etapas com LAS (II a V), que foi de 4,0 

g STV/L. 

 

Tabela 5.3: Balanço de massa de LAS do reator RUASB 

Balanço de massa RUASB 

Adicionado (mg) 35.429 

Adsorvido (mg) 2.016 

Efluente (mg) 23.306 

Degradado (mg) 10.107 

Degradado (%) 29±12 

Carga específica de LAS (mg LAS/g STV.d) 3,24 

Degradação específica de LAS (mg LAS/g STV.d) 0,93 

Duração (d) 261 
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Figura 5.6: Distribuição do destino final de LAS no reator RUASB: efluente ( ), adsorvido na 

biomassa ( ) e degradado ( ) 

 

 Essa eficiência de degradação foi menor que a relatada em reator UASB (50%), em 

condição mesofílica (37°C) e TDH de 48 h (LOBNER et al., 2005). Nesse caso, atribuiu-se a 

maior degradação ao TDH aplicado, induzindo o uso de LAS como fonte de carbono, após o 

consumo de substratos facilmente degradáveis. Além disso, há de se considerar a redução na 

eficiência de remoção de LAS devido à aeração da água de abastecimento (Etapa IV), que 

contribuiu para a menor degradação de surfactante no reator RUASB. 

5.2.1 Granulometria 

 Em relação ao diâmetro médio dos grânulos (Figura 5.7), observou-se pouca variação; 

ou seja, entre 2,9 e 3,6 mm para as diferentes condições experimentais relacionadas com co-

substratos, carga orgânica específica e taxa de carregamento orgânico (Figura 5.8). Observou-
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se diâmetro médio de 3,1±0,5 mm no inóculo. O menor valor (2,9±0,4 mm) foi observado ao 

final da Etapa I (900 mg DQO/L de etanol, 0,14 g DQO/g STV.d e 0,9 kg DQO/m³.d, sem 

LAS), enquanto, o maior diâmetro (3,6±0,4 mm) foi observado ao final da Etapa V (200 

mg DQO /L de etanol, 200 mg DQO/L de metanol, 200 mg/L de extrato de levedura, 14 mg/L 

de LAS, 0,2 g DQO/g STV.d e 0,6 kg DQO/m³.d). Aumento do diâmetro médio para 3,5±0,5 

mm foi observado na Etapa II (550 mg DQO/L de etanol, 550 mg DQO/L de metanol, 14 

mg/L de LAS, 0,2 g DQO/g STV.d e 1,2 kg DQO/m³.d). Na etapa IV observou-se diâmetro 

médio de 3,2±0,4 mm (150 mg DQO/L de etanol, 150 mg DQO/L de metanol, 14 mg/L de 

LAS, 0,06 g DQO/g STV.d e 0,3 kg DQO/m³.d). 

 

 
Figura 5.7: Imagem capturada de grânulos da manta de lodo 
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Figura 5.8: Box-plot para distribuição do diâmetro dos grânulos, no inóculo e Etapas I, II, IV 

e V do reator RUASB, em amostra de 300 grânulos. 

 

 A nucleação dos grânulos de reatores UASB pode ocorrer em função do crescimento 

de arquéias metanogênicas semelhantes à Methanosaeta e Methanosarcina. Ambas são 

consideradas as arquéias responsáveis pela formação do núcleo. A contribuição da primeira 

devido à boa capacidade de adesão e, a última, em função da capacidade de crescer formando 

agregados ou pacotes, além de excretar polímero extracelular, no qual poderá aderir-se 

Methanosaeta. Contudo, a concentração de ácido acético é a forças que direciona a formação 

do núcleo (WU et al., 1992; SCHMIDT e AHRING, 1996). No caso específico desse trabalho 

foi observado aumento do tamanho dos grânulos, uma vez que foram usados grânulos bem 

constituídos provenientes de reator UASB da Avícola Dacar. Provavelmente, a adição de 

metanol, substrato para Methanosarcina (BOONE e CASTENHOLZ, 2001) tenha favorecido 

a manutenção de tais células nesse biofilme. Methanosaeta, também fez parte da composição 

granulada, sendo favorecida devido a presença de ácido acético (8-21 mg/L) proveniente da 

degradação do etanol, uma vez que são microrganismos acetoclásticos especializadas na 

utilização desse ácido (BOONE e CASTENHOLZ, 2001),  
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5.2.2 Exames microscópicos 

 Por meio da microscopia de contraste de fase e fluorescência de amostras do reator 

UASB verificou-se a presença de diversas morfologias e arranjos, como sarcinas 

fluorescentes semelhantes à Methanosarcina sp., arranjo semelhante à Methanosaeta sp., 

bacilos retos, bacilos curvos, filamentos, cocos e cocos fluorescentes (Figura 5.9). Observou-

se arranjo de sarcina fluorescente semelhantes à Methanosarcina sp. desde a Etapa II, em que 

foi adicionado metanol à água residuária sintética. Com a aeração da água de abastecimento 

na Etapa IV tornou-se mais difícil encontrar as morfologias de sarcinas fluorescentes e 

arranjos semelhantes à Methanosaeta sp. A presença de morfologias de semelhantes à 

arquéias metanogênicas (Methanosarcina e Methanosaeta) indicou a manutenção dos 

grânulos, uma vez que ambas são importantes para o desenvolvimento da biomassa na forma 

granulada (SCHMIDT e AHRING, 1996). 
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(a) 

 
(c) 

 
(e) 

 
(b) 

 
(d) 

 
(f) 

Figura 5.9: Morfologias observadas em amostras do reator RUASB: sarcinas fluorescentes 

semelhantes à Methanosarcina sp. (contraste de fase – a – e fluorescência – b), cocos 

fluorescentes (c), bacilos curvos, filamentos (d), bacilos retos, arranjo semelhantes à 

Methanosaeta sp. (e) e cocos (f) 
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5.2.3 Hibridação fluorescente in situ  

 Não foi observada diferença significativa na composição dos domínios Archaea e 

Bacteria até a Etapa II (Figura 5.10). Até a Etapa II observou-se 64±3% de microrganismos 

do domínio Archaea e 38±2% do domínio Bacteria. Essa composição foi similar ao observado 

no inóculo (Archaea: 62±2%; Bacteria: 37±3%). Em virtude da aeração da água de 

abastecimento na Etapa IV, observou-se decréscimo de microrganismos do domínio Archaea 

para 54,5±5,3%. Essa redução de microrganismos do domínio Archaea, na Etapa IV, foi 

relacionada com o aumento da concentração de ácido acético para 70 mg/L (Figura 5.4, p. 

55), uma vez que as arquéias metanogênicas acetoclásticas são as principais consumidoras 

desse ácido em sistemas anaeróbios. Após a recuperação do sistema anaeróbio e adição de 

extrato de levedura, observou-se aumento do domínio Archaea para 60,1±3,8%, indicando o 

reestabelecimento do equilíbrio nos processos anaeróbios. 
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Figura 5.10: Composição da comunidade microbiana do inóculo e de amostras do reator 

RUASB para os domínios Archaea (ARC915) ( ) e Bacteria (EUB338) ( ), com respectivo 

erro padrão e soma das percentagens (●) 

 

 Ao contrário do observado mediante FISH (maior parcela do domínio Archaea), 

observou-se menor parcela de arquéias metanogênicas segundo estimativa de NMP (Etapa II: 

1,9×10
3
 NMP/g STV; Etapa V: 4,4×10

7
 NMP/g STV) em relação às bactérias anaeróbias 

totais (Etapa II: 1,9×10
8
 NMP/g STV; Etapa V: 3,8×10

11
 NMP/g STV). Em reatores em 

batelada, Domingues (2001) observou diferenças entre as determinações de populações do 

domínio Archaea e Bacteria obtidas mediante NMP e FISH, atribuindo essas diferenças às 

metodologias de cada análise; enquanto, o NMP estima as populações por meio do 

crescimento celular seletivo, a quantificação por FISH considera as células ativas em 

determinada condição. 

 A Figura 5.11 refere-se ao campo microscópico de amostra hibridada com a sonda 

ARC915 (domínio Archaea) (a), DAPI (b) e contraste de fase (c). A Figura 5.12 refere-se à 

amostra hibridada com a sonda EUB338 (domínio Bacteria) (a), além de respectivo campo 

microscópico com DAPI (b) e contraste de fase (c). 
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 (a) (b) (c) 

Figura 5.11: Campos microscópicos de amostra da Etapa II hibridada com a sonda ARC915 

(a), coloração com DAPI (b) e contraste de fase (c) 

 

 
 (a) (b) (c) 

Figura 5.12: Campos microscópicos de amostra da Etapa II hibridada com a sonda EUB338 

(a), coloração com DAPI (b) e contraste de fase (c) 

5.2.4 Considerações 

 Usando apenas alcoóis de cadeia curta (metanol e etanol) como co-substratos, a 

remoção de LAS variou entre 29 e 41% (Etapas II e III). Atribuiu-se a menor eficiência (29%) 

à ausência de recirculação de efluente, que contribuiu para a maior diferença (cerca de 20%) 

em relação à etapa de adição de extrato de levedura (Etapa V; 50%). Verificou-se menor 

diferença da remoção de LAS entre as Etapas III e V (com recirculação de efluente), em cerca 

de 10%. Todavia, no período em que foi adicionado apenas alcoóis de cadeia curta (metanol e 

etanol) observou-se perda significativa de biomassa (12 mg STV/L.d). 
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 A adição de co-substrato complexo (extrato de levedura, Etapa V) resultou em maior 

remoção de LAS (50%). Observou-se menor perda de biomassa do reator (9 mg STV/L.d) 

com a adição de extrato de levedura, além do aumento da estimativa de populações de 

arquéias metanogênicas e bactérias anaeróbias totais (quatro e três unidades log, 

respectivamente). 

 Por meio da análise de FISH, não foram observadas alterações significativas da 

composição da comunidade microbiana referente aos domínios Archaea (cerca de 60%) e 

Bacteria (cerca de 40%), após a adição de LAS. Alteração significativa foi observada apenas 

após a aeração da água de abastecimento, com a redução dos microrganismos do domínio 

Archaea para 55%. 

 A aeração da água de abastecimento provocou aumento da concentração de ácido 

acético para 70 mg/L, reduzindo a remoção de DQO e LAS. Apesar da redução das 

eficiências de remoção de DQO e LAS, observou-se a possibilidade de recuperação do 

sistema anaeróbio, tanto de remoção de carga orgânica, como de LAS. 
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5.3 Avaliação da influência da biodisponibilidade de LAS, TDH e concentração de co-

substratos 

 Observou-se pouca variação do pH efluente nos reatores; ou seja, de 7,1 a 7,6. (Tabela 

5.4 e Tabela 5.5). Em relação à alcalinidade efluente também foi observada pouca variação, 

sendo verificado valores de alcalinidade total entre 140 e 318 mg CaCO3/L, com exceção do 

reator R35A, cuja alcalinidade total foi acima de 800 mg CaCO3/L. A alcalinidade total 

observada nesse reator (R35A) foi maior que nos demais devido à quantidade de bicarbonato 

de sódio adicionada ao afluente (800 mg/L) para manter o pH em torno de 7,0. Nos reatores 

R35D e RBCS (baixa concentração de co-substratos) constatou-se elevado consumo de 

alcalinidade, com 600-700 mg/L de bicarbonato de sódio afluente, resultando em alcalinidade 

total efluente de 140-190 mg CaCO3/L. 
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Tabela 5.4: Parâmetros analisados nos reatores variando a biodisponibilidade de LAS 

Parâmetro R35A R35B R35C R35D 

Ácidos orgânicos voláteis (mg HAc/L)     

Efluente 39±24 42±31 25±24 37±20 

Alcalinidade (mg CaCO3/L)     

Efluente     

Parcial 637±139 150±37 163±32 142±37 

Total 829±167 196±49 209±38 186±28 

Biomassa no reator (g/L)     

ST 16±3 5,9±0,9 2,3±0,7 1,3±0,5 

STV 13±2 4,5±0,7 1,5±0,5 0,7±0,3 

STF 2,5±0,6 1,4±0,5 0,8±0,4 0,6±0,2 

DQO     

Afluente (mg/L) 3458±730 474±93 231±44 106±18 

Efluente (mg/L) 134±25 60±21 56±20 29±14 

Remoção (%) 96±1 87±6 76±9 73±12 

Carga orgânica específica (COE) 

(g DQO/g STV.d) 
0,18±0,06 0,07±0,02 0,10±0,02 0,10±0,02 

LAS     

Afluente (mg/L) 12±2 13±3 13±2 12±2 

Efluente (mg/L) 3±2 4±2 4±2 6±1 

pH     

Efluente 7,6±0,2 7,2±0,1 7,3±0,2 7,1±0,1 

SST     

Efluente (mg/L) 64±35 47±42 34±27 13±10 

Total descartado no efluente (mg) 2.557 1.851 1.335 531 

TDH (h) 34±3 34±5 36±5 35±4 
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Tabela 5.5: Parâmetros analisados nos reatores variando TDH e concentração de co-substratos 

Parâmetro RBCS R6 R80 

Ácidos orgânicos voláteis (mg HAc/L)    

Efluente 33±14 49±23 18±10 

Alcalinidade (mg CaCO3/L)    

Efluente    

Parcial 110±52 246±19 110±46 

Total 144±64 318±21 140±61 

Biomassa no reator (g/L)    

ST 1,6±0,5 6±1 1,7±0,5 

STV 1,3±0,4 5±1 1,1±0,4 

STF 0,3±0,1 0,6±0,2 0,6±0,2 

DQO    

Afluente (mg/L) 57±22 222±23 171±31 

Efluente (mg/L) 21±13 44±19 49±41 

Remoção (%) 63±19 80±8 71±23 

Carga orgânica específica (COE) 

(g DQO/g STV.d) 
0,03±0,02 0,18±0,04 0,05±0,03 

LAS    

Afluente (mg/L) 12±2 12±2 12±2 

Efluente (mg/L) 2±1 9±2 2±1 

pH    

Efluente 7,1±0,1 7,3±0,2 7,0±0,4 

SST    

Efluente (mg/L) 6±6 12±4 13±11 

Total descartado no efluente (mg) 267 2.787 235 

TDH (h) 35±5 5,7±0,3 80±20 

 

 A remoção de DQO variou de 63% a 96% (Tabela 5.4 e Tabela 5.5), em virtude das 

diferentes concentrações de DQO afluente em cada reator. Obteve-se a maior remoção de 

DQO (96%) para o reator R35A devido a maior concentração afluente (3458 mg/L). A menor 

remoção (63%) de DQO foi observada no reator RBCS, em virtude da menor concentração de 

DQO afluente (57 mg/L). Apesar dessa variação na remoção de DQO, observou-se 

concentração de DQO efluente abaixo de 60 mg/L, com exceção do reator R35A (134 mg/L). 

 Com relação aos ácidos orgânicos voláteis, verificou-se a presença de ácido butírico, 

valérico, isovalérico e capróico, presente em todos os reatores, em concentração média de 0,5 

a 9,5 mg/L (Figura 5.13). Em virtude da baixa concentração de co-substratos (RBCS e R80) e do 

alto TDH (R80: 80 h) foram detectados menos ácidos orgânicos voláteis nos reatores RBCS (7 

ácidos orgânicos voláteis) e R80 (4 ácidos orgânicos voláteis). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 

Figura 5.13: Box-plot de ácidos orgânicos voláteis detectados em 25 amostras de efluente dos 

reatores R35A (a), R35B (b), R35C (c), R35D (d), RBCS (e), R6 (f) e R80 (g) 
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 Estudos anteriores (JIANG et al., 2007; ZHANG et al., 2009) atribuíram a persistência 

de ácidos isobutírico e isovalérico na presença de LAS à taxa de decomposição de ácidos 

ramificados, que é menor que seus respectivos isômeros de cadeia curta e reta (WANG et al., 

1999). No presente estudo, detectou-se 1,9-5,7 mg/L de ácido isovalérico em todos os reatores 

e 2,8-12,3 mg/L de ácido isobutírico em quase todos, com exceção do reator R80. 

 A concentração de SST efluente variou de 6 a 64 mg/L (Tabela 5.4 e Tabela 5.5). A 

maior liberação de biomassa (>30 mg SST/L) foi observada nos reatores com maior 

concentração de biomassa (sólidos no reator entre 2,3 e 16 g ST/L). Em virtude da maior 

vazão de alimentação (TDH 6 h; R6) e da maior concentração de biomassa (>2,3 g ST/L; 

R35A, R35B e R35C) observou-se maior quantidade de sólidos descartados no efluente (entre 

1.335 e 2.787 mg) nos reatores R35A, R35B, R35C e R6. Todavia, ao final do ensaio constatou-se 

a integridade do lodo na forma granulada (Figura 5.14). 

 

 
Figura 5.14: Grânulos da manta de lodo do reator R6 ao final da operação 
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 No separador de fases constatou-se desenvolvimento de biomassa, após cerca de 90 

dias de operação (Figura 5.15). Os sólidos voláteis no separador de fases representaram de 

11% a 68% da biomassa total dos reatores (Figura 5.16), com exceção do reator R35A. No 

reator R35A a parcela de sólidos voláteis foi pequena (2%), devido à maior quantidade de 

biomassa na manta (8,4 g STV). No reator RBCS, a parcela de sólidos voláteis do separador de 

fases correspondeu a maior parte da biomassa do reator (68%). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.15: Biomassa ao final do ensaio no separador de fases dos reatores R6 (a) e RBCS (b), 

cuja aparência foi similar ao observado em outros reatores (a aparente diferença entre a 

biomassa dos reatores R6 e RBCS deve-se às condiçãos de luz na captura das imagens) 

 

 
Figura 5.16: Distribuição de sólidos ao final do ensaio: STV ( ) e STF ( ) na manta de lodo, 

e STV ( ) e STF ( ) no separador de fases 
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 Verificou-se condição anaeróbia estrita na manta de lodo, indicada pela transparência 

do meio após adição de resazurina, no 33º dia de operação (Figura 5.17a). No separador de 

fases, a coloração rosa observada dentro do separador de fases (Figura 5.17b) e na saída do 

efluente (Figura 5.17a) indicaram a condição anaeróbia facultativa. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.17: Reatores R35B e R35C (a), e separador de fases do reator R35C (b) após adição de 

resazurina na alimentação 

 

 Nos reatores variando a biodisponibilidade de LAS, pela concentração de biomassa 

(R35A, R35B, R35C e R35D), obteve-se degradação de surfactante entre 37 e 53%, de acordo com 

balanço de massa (Tabela 5.6 e Figura 5.18). Variando o TDH, obteve-se a menor degradação 

de LAS em TDH 6 h (R6: 18%), e, em 80 h (R80), a eficiência foi de 55%. A maior eficiência 

degradação de LAS foi observada no reator com concentração de co-substratos baixa (RBCS: 

76%). A discussão da influência da biodisponibilidade de LAS, TDH e concentração de co-

substratos foi dividida em seções, apresentadas a seguir. 
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Tabela 5.6: Balanço de massa de LAS 

Balanço de massa R35A R35B R35C R35D RBCS R6 R80 

Adicionado (mg) 497 526 517 487 502 3027 237 

Adsorvido biomassa – inicial (mg) 4 2 0,6 0,4 0,4 1,6 0,5 

Efluente (mg) 141 167 175 229 81 2370 52 

Adsorvido biomassa – final (mg) 170 153 69 27 38 102 54 

Degradado (mg) 186 206 273 231 383 555 131 

Degradado (%) 37±13 39±11 53±16 47±20 76±8 18±21 55±10 

Carga específica de LAS 

(mg LAS/g STV.d) 
0,6 2,0 6,1 12,3 6,5 10,1 3,9 

Degradação específica de LAS 

(mg LAS/g STV.d) 
0,2 0,8 3,2 5,8 4,9 1,8 2,1 

Taxa de LAS aplicada (mg/L.d) 8,5 9,1 8,9 8,4 8,4 51,0 4,2 

Duração (d) 90 89 89 89 92 92 87 

 

 
Figura 5.18: Distribuição do destino final de LAS: efluente ( ), adsorvido na biomassa ( ) e 

degradado ( ) 

5.3.1 Influência da biodisponibilidade de LAS 

 Observou-se aumento do tempo necessário para o equilíbrio entre a adsorção e 

degradação de LAS, de 10 dias para 60 dias (reatores R35A, R35B, R35C e R35D: Figura 5.19), 

com o aumento da concentração da biomassa nos reatores (de 1,3 g ST/L para 16 g ST/L).  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e)  

 
(f) 

 
(g) 

 

Figura 5.19: Variação temporal de LAS afluente (□), efluente (♦) e remoção (●) nos reatores 

R35A (a), R35B (b), R35C (c), R35D (d), RBCS (e), R6 (f) e R80 (g) 
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 Para correlacionar o tempo necessário para equilibrar adsorção e degradação de LAS 

com as concentrações de biomassa aplicadas, ajustou-se a concentração de LAS efluente dos 

primeiros dias de operação à sigmoide de Boltzmann (y =A2+(A1-A2)/(1+exp((x-x0)/dx)) ) 

(Figura 5.20). Foram ajustados apenas os dados dos primeiros 20-70 dias, em virtude das 

oscilações de concentrações afluente e efluente de LAS de toda operação resultarem em 

redução do coeficiente de determinação (R²). Apesar da variação de concentração de LAS 

afluente observada em diferentes períodos da operação de cada reator, verificou-se a maior 

susceptibilidade à mudança nas concentrações de LAS efluente após o equilíbrio entre 

adsorção e degradação de LAS. Nas sigmoides de Boltzmann obtidas, observou-se 

decréscimo da elongação da curva (coeficiente dx), de 8,8 para 1,3, em menores 

concentrações de biomassa, evidenciando a redução do tempo para equilíbrio entre adsorção e 

degradação de LAS. Dessa forma, a redução da concentração de biomassa implicou em menor 

tempo para equilíbrio entre adsorção e degradação de LAS. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 

Figura 5.20: Concentrações de LAS efluente dos reatores R35A (a), R35B (b), R35C (c), R35D (d), 

RBCS (e), R6 (f) e R80 (g), ajustadas à sigmoide de Boltzmann 
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 Observou-se concentração de LAS adsorvido na biomassa entre 33 e 47 mg/g ST 

(reatores R35B, R35C e R35D: Tabela 5.7), com exceção do reator R35A, que apresentou a menor 

concentração de LAS adsorvido (16,7 mg/g ST). Essa menor concentração de LAS adsorvido 

na biomassa foi relacionada com a maior quantidade de biomassa do reator R35A, uma vez que 

a manta de lodo preenchia praticamente todo o corpo do reator. Além disso, foram observadas 

bolhas de biogás na manta de lodo, que reduziram o contato do surfactante com a biomassa 

(Figura 5.21). 

 

Tabela 5.7: Concentração de LAS adsorvido no inóculo e na biomassa ao final da operação 

 
Concentração de LAS adsorvido 

na biomassa (mg/g ST) 

Inóculo (inicial) 0,4±0,1 

R35A 16,7±0,5 

R35B 39,6±1,0 

R35C 46,6±2,9 

R35D 33,2±0,7 

RBCS 37,1±0,4 

R6 27,8±3,5 

R80 48,4±0,5 

 

 
Figura 5.21: Manta de lodo no ponto de amostragem PA2 do reator R35A 
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 Mediante balanço de massa de LAS, observou-se eficiência de degradação variando 

entre 37 e 53%, nos reatores variando biodisponibilidade de LAS (R35A, R35B, R35C e R35D; 

Tabela 5.6). Foram verificadas duas tendências em relação à degradação de LAS: em torno de 

40%, para concentração de biomassa maior que 5,9 g ST/L (R35A e R35B); e em torno de 50% 

para concentração de biomassa menor que 2,3 g ST/L (R35C e R35D) (Tabela 5.6; p. 74). A 

menor eficiência de degradação para reatores com concentração de biomassa maior que 5,9 

g ST/L (R35A e R35B) atribuiu-se à parcela de LAS adsorvido na biomassa (entre 29 e 34%). 

Nos reatores com concentração de biomassa menor que 5,9 g ST/L (R35C e R35D) a parcela 

adsorvida correspondeu a valores entre 7 e 13%. 

 Todavia, a variação das eficiências de degradação de LAS foi de 16%, pouco maior 

que a observada (5-8%) devido à redução da concentração de sólidos de 20 g ST/L para 11 

g ST/L, em reator CSTR (HAGGENSEN et al., 2002; ANGELIDAKI et al., 2004). Atribuiu-

se essa variação na degradação de LAS aos efeitos contrastantes da variação da 

biodisponibilidade de LAS nas parcelas efluente e adsorvida. À medida que foi reduzida a 

concentração de biomassa, obteve-se aumento da parcela efluente (de 28 para 47%) e redução 

da parcela adsorvida (de 33 para 6%) (Figura 5.18 e Tabela 5.6, p. 74). Dessa forma, 

observou-se pequeno aumento na degradação de LAS à medida que se aumentava sua 

biodisponibilidade. Esse pequeno aumento foi evidenciado pelo coeficiente angular (0,487) 

obtido da regressão linear dos dados de carga e degradação específica de LAS nos reatores 

R35A, R35B, R35C e R35D (Figura 5.22), resultando na seguinte equação (R²=0,9903; p<0,05): 

Degradação específica de LAS = 0,487*Carga específica de LAS  – 0,05     (Equação 5.1) 
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Figura 5.22: Degradação específica de LAS em função da carga específica de LAS nos 

reatores R35A, R35B, R35C, R35D (□), RBCS, R6 e R80 (■). Realizou-se regressão linear dos dados 

dos reatores R35A, R35B, R35C e R35D (R²=0,9903) 

5.3.2 Influência do TDH 

 Observou-se menor tempo para equilíbrio entre adsorção e degradação de LAS, com a 

redução de TDH de 80 h para 6 h. A partir do ajuste das concentrações efluente de LAS à 

sigmoide de Boltzmann no reator R6 (TDH 6 h) obteve-se elongação da curva (coeficiente dx) 

de 0,5 (Figura 5.20, p. 77). Comparando com R35B (com TDH de 35 h e concentração de 

biomassa próxima à do reator R6), observou-se maior elongação da curva (coeficiente dx de 

5,6 para o reator R35B). Aplicando TDH de 80 h (R80) observou-se maior elongação da curva 

(dx), com valor 7,5. Apesar do alto erro padrão desse parâmetro (10,5), inferiu-se que o 

aumento do TDH resultou em maior tempo para equilíbrio entre adsorção e degradação de 

LAS. Em virtude do aumento da taxa de LAS aplicada, de 4,2 mg/L.d (R80; TDH 80 h) para 
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51 mg/L.d (R6; TDH 6 h), obteve-se equilíbrio entre adsorção e degradação de LAS em menor 

tempo. 

 A menor eficiência de degradação de LAS (18%) foi observada no reator com TDH 

6 h, indicando que o tempo aplicado não foi suficiente para as reações envolvidas na 

degradação do surfactante. A baixa biotransformação de LAS foi corroborada pela elevada 

parcela de surfactante no efluente (78%). A parcela adsorvida no reator R6 foi baixa devido à 

grande quantidade de LAS adicionada (3.027 mg). Comparada com o reator R35B, que possuía 

concentração de biomassa próxima (Tabela 4.4 e Tabela 4.5, p. 33), observou-se pouca 

diferença entre as quantidades adsorvidas na biomassa (153 mg no reator R35B e 102 mg no 

reator R6) (Tabela 5.6). 

 Em TDH de 80 h, observou-se eficiência de degradação de LAS (R80: 55%) pouco 

maior que a observada nos reatores variando a biodisponibilidade, em TDH de 35 h (R35A, 

R35B, R35C, R35D: 37-53%). A eficiência de degradação obtida para o reator R80 (55%) foi 

atribuída à menor quantidade de LAS adicionado (237 mg), resultando em maior parcela no 

efluente (22%) e adsorvida na biomassa (23%). Apesar da baixa concentração efluente (2 

mg/L) (Tabela 5.5, p. 69), a taxa de LAS aplicada no reator R80 foi de 4,2 mg/L.d, cerca de 

metade da taxa de LAS aplicada em TDH de 35 h (8,4-9,1 mg/L.d) (Tabela 5.6, p. 74). 

 Considerando a influência da biodisponibilidade de LAS, comparou-se a degradação 

específica de LAS nos reatores R6 e R80 com a equação 5.1, definida para TDH de 35 h 

(Figura 5.22, p. 80). Em TDH de 80 h (R80) observou-se degradação específica de LAS pouco 

maior que o esperado pela equação 5.1 (16%). Todavia, em TDH de 6 h (R6) observou-se 

menor atividade de degradação específica que o previsto pela equação 5.1 (cerca de 60%). 

 Comparando os resultados obtidos no presente estudo com trabalhos anteriores, 

observou-se decréscimo da degradação de LAS em reatores com TDH menor que 35 h. Em 

reator anaeróbio de leito granular expandido (EGSB), observou-se decréscimo da remoção de 
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LAS de 64-74% para 48%, com a redução do TDH de 32 h para 26 h (DELFORNO et al., 

2012). Comparando a degradação específica de RUASB (item 5.2, p. 58) com a equação 5.1, 

observou-se valor menor (39%) em relação ao esperado em virtude do menor TDH aplicado, 

de 24 h (Tabela 5.8). Em RAHLF (DUARTE, 2006), a degradação específica de LAS foi 

menor que aquela obtida por meio da equação 5.1 (26%), devido ao menor TDH (12 h) 

(Tabela 5.8). 

 

Tabela 5.8: Comparação de degradação específica de LAS  
Reator TDH 

(h) 
LAS 

(mg/L) 
Carga esp.  

de LAS  

(mg/g STV.d) 

Degradação 
esp. de LAS 

(mg/g STV.d) 

Degradação 

esp. de LAS 

(eq. 5.1) 

(mg/g STV.d) 

Variação 

(%) 
Ref. 

RUASB 24 14 3,24 0,93 1,53 -39 Presente 

estudo 
RAHLF 

(R1) 
12 14 2,44 0,85 1,13 -26 Duarte 

(2006) 
Bateladas 

sequenciais 
      

Duarte et 

al. 

(2010a) 
Etapa II 24 22 9,80 3,3 4,72 -30 
Etapa III  24 22 6,80 1,7 3,26 -49 
Etapa IV 24 22 8,33 4,4 4,01 11 

 

 Duarte et al. (2010a) observaram menor degradação específica de LAS, empregando 

reator em bateladas sequenciais, com TDH de 24 h. Nesse estudo, verificou-se degradação 

específica de LAS menor que aquela calculada por meio da equação 5.1 nas Etapas II (30%) e 

III (49%) (Tabela 5.8). Na Etapa III do estudo de Duarte et al. (2010a), observou-se menor 

remoção de DQO, indicando a possibilidade de aumento de ácidos voláteis no efluente. 

Relacionou-se a maior variação na degradação específica de LAS (49%) na Etapa III do 

estudo de Duarte et al. (2010a) com a possibilidade de aumento de ácidos voláteis no efluente, 

que é prejudicial à degradação de surfactante (LOBNER et al., 2005). Na Etapa IV do estudo 

de Duarte et al. (2010a), verificou-se degradação específica de LAS pouco maior que a 

esperada pela equação 5.1 (11%), devido à alimentação do reator sem co-substratos. Ressalta-

se que em virtude do menor TDH do reator em bateladas sequenciais (24 h) em relação ao da 
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equação 5.1 (35 h) esperava-se menor degradação específica. Dessa forma, a maior 

degradação específica de LAS na Etapa IV do estudo de Duarte et al. (2010a) indicou maior 

influência da retirada de co-substratos que o TDH na degradação de LAS. 

 A variação do TDH de 6 h a 80 h resultou em degradação de LAS variando entre 18 e 

55%. A comparação com os estudos supracitados (Tabela 5.8) evidenciou a relação entre 

TDH e degradação de LAS, exceto na situação em que o reator foi alimentado sem co-

substratos. Todavia, o aumento da degradação de surfactante foi limitado pela redução da taxa 

de LAS aplicada em TDH maior que 35 h. 

5.3.3 Influência da concentração de co-substratos 

 A maior eficiência de degradação de LAS (76%) foi observada no reator alimentado 

com baixa concentração de co-substratos (RBCS) (COE: 0,03 g DQO/g STV.d). Contribuíram 

para essa eficiência a baixa concentração de biomassa (1,6 g ST/L), que resultou na menor 

parcela de LAS adsorvido (8%), e a pequena parcela no efluente (16%). Observou-se menor 

tempo para equilíbrio entre adsorção e degradação de LAS (coeficiente dx = 0,7; sigmoide de 

Boltzmann da Figura 5.20, p. 77) devido à baixa concentração de biomassa no reator RBCS 

(1,6 g ST/L). 

 Devido à baixa concentração de SST efluente do reator RBCS (6 mg SST/L) observou-

se menor liberação de biomassa do reator, indicando que a carga orgânica específica de 

0,03 g DQO/g STV.d foi favorável à manutenção da comunidade microbiana. 

 Comparando com a equação 5.1, verificou-se que a degradação específica de LAS foi 

cerca de 60% maior em relação ao esperado (Figura 5.22, p. 80). Como o TDH aplicado no 

reator RBCS e aquele aplicado na equação 5.1 foram similares (35 h), essa maior degradação 
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específica de LAS evidenciou a maior influência da concentração de co-substratos na 

degradação do surfactante. 

 As maiores eficiências de degradação de LAS foram obtidas em reator UASB (85%) 

(SANZ et al., 2003) e em reator anaeróbio de leito fluidificado (81-99%) (OLIVEIRA et al., 

2010). No reator UASB atribuiu-se a maior degradação de LAS (85%) à retirada de co-

substratos da alimentação (SANZ et al., 2003). No reator anaeróbio de leito fluidificado, 

observou-se maior eficiência de degradação de LAS (81-99%) em virtude da transferência de 

massa e diluição do afluente proporcionado pela alta vazão de recirculação (16-30 L/h) 

(OLIVEIRA et al., 2010). Além disso, observou-se baixa concentração de ácidos voláteis (12-

16 mg HAc/L) no reator anaeróbio de leito fluidificado (OLIVEIRA et al., 2010), 

corroborando a relação entre degradação de LAS e concentração de co-substratos 

(representado pelos ácidos voláteis). 

 A baixa concentração de co-substratos (COE: 0,03 g DQO/g STV.d ) aplicada no 

reator RBCS resultou em consumo mais rápido de co-substratos. Em virtude do consumo mais 

rápido de co-substratos no reator RBCS, observou-se maior degradação de LAS indicando o 

uso do surfactante como fonte alternativa de carbono pela comunidade microbiana. 

5.3.4 Interação entre biodisponibilidade de LAS, TDH e concentração de co-substratos 

na degradação de LAS 

 Segundo a matriz de correlação (Tabela 5.9), a variável que apresentou maior 

influência na degradação de LAS foi a carga orgânica específica (COE). O coeficiente de 

correlação entre degradação de LAS e COE foi de −0,835 (p<0,05), indicando associação 

negativa, ou seja, a degradação foi inversamente proporcional à variação de COE (Figura 

5.23c). 
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Tabela 5.9: Matriz de correlação entre concentração de sólidos totais (ST), TDH, carga 

orgânica específica (COE) e degradação de LAS 

  ST TDH COE Degradação de LAS 

ST Correlação Person 

Significância (bicaudal) 

1 

 
   

TDH Correlação Person 

Significância (bicaudal) 

-0,263 

0,569 

1 

 
  

COE Correlação Person 

Significância (bicaudal) 

0,686 

0,089 

-0,609 

0,147 

1 

 
 

Degradação 

 de LAS 

Correlação Person 

Significância (bicaudal) 

-0,492 

0,262 

0,534 

0,217 

-0,835 

0,019 

1 

 

 

 
(a)  

 
(b) 

 
(c) 

 

Figura 5.23: Degradação de LAS em função da concentração de ST (a), TDH (b) e carga 

orgânica específica (COE) (c) 

 

 Entre TDH e degradação de LAS, o coeficiente de correlação de 0,534 (p=0,217) 

indicou associação positiva. Observou-se aumento da degradação de LAS à medida que se 

aumentou o TDH com exceção da eficiência do reator RBCS (concentração de co-substrato 
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baixa), cujo aumento na degradação foi bem acima do restante (Figura 5.23b). Além disso, 

observou-se menor incremento da degradação de LAS em TDH maior que 35 h, devido à 

redução da taxa de LAS aplicada. 

 Observou-se correlação negativa entre degradação de LAS e concentração de sólidos 

totais (representando a biodisponibilidade de LAS), com coeficiente de −0,492 (p=0,262). 

Verificou-se menor degradação de LAS à medida que se aumentava a concentração de ST 

(Figura 5.23a). Na relação entre concentração de ST e degradação de LAS, foram exceções os 

reatores com TDH de 6 h (R6, degradação menor que a esperada: 18%) e com baixa 

concentração de co-substrato (RBCS, degradação maior que a esperada: 76%). 

 Considerando que o valor p dos coeficientes de correlação entre degradação de LAS, 

TDH e ST foi alto (>0,21), indicando pouca confiança, determinou-se outra matriz de 

correlação para inferir qual foi a variável que apresentou maior influência na degradação de 

LAS depois da COE. Para determinar qual variável, TDH ou ST, apresentou maior influência 

na degradação de LAS, excluíram-se os dados do reator RBCS (concentração baixa de co-

substrato). Nessa matriz de correlação, o maior coeficiente de correlação foi entre degradação 

de LAS e TDH (0,819; p<0,05), demonstrando que, depois da COE, o TDH foi a variável que 

apresentou maior influência na degradação do surfactante. 

5.3.5 Variação espacial 

 Observou-se consumo de ácidos orgânicos voláteis ao longo de todos os reatores, com 

redução de 57-1.143 mg HAc/L (afluente) para 0-53 mg HAc/L no efluente (Figura 5.24). No 

reator com TDH de 6 h (R6), observou-se significativa produção de ácidos orgânicos voláteis 

na manta de lodo em virtude do aumento da concentração de 64 para 82 mg HAc/L. No reator 
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R80, observou-se pouca variação da concentração de ácidos orgânicos voláteis a partir do 

ponto PA2, composta apenas pelo ácido butírico, em 16 mg/L. 

 

 
Figura 5.24: Variação espacial de ácidos orgânicos voláteis no afluente ( ), pontos PA1 ( ), 

PA2 ( ), PA3 ( ) e efluente ( ) 

 

 Com exceção de R6, observou-se significativa remoção de LAS, de 20% a 53%, no 

separador de fases (entre o ponto PA3 e efluente), enquanto, na manta de lodo (até o ponto 

PA3) observou-se remoção variando de 13 a 43% (Figura 5.25). A remoção de LAS no 

separador de fases foi diretamente relacionada com a degradação do surfactante (regressão 

linear, R²=0,7946; p<0,05), sendo obtidas as maiores eficiências de degradação nos reatores 

com maior remoção no separador de fases (RBCS e R80) (Figura 5.26). 
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Figura 5.25: Remoção de LAS na manta de lodo ( ) e no separador de fases ( ) 

 

 
Figura 5.26: Relação entre remoção de LAS no separador de fases e degradação de LAS 
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RBCS, a menor concentração de co-substratos resultou em maior remoção de LAS. Além disso, 

observou-se relação linear negativa (R²=0,8244; p<0,05) entre a remoção de LAS no 

separador de fases e a concentração de ácidos orgânicos voláteis no ponto PA3 (com exceção 

do reator R6 em que não foi observada remoção de surfactante) (Figura 5.27). 

 

 
Figura 5.27: Remoção de LAS no separador de fases em função da concentração de ácidos 

orgânicos voláteis no ponto PA3 
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14
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5.3.6 Caracterização microbiana 

 Mediante análise de cluster do perfil das bandas padrões do DGGE para os domínios 

Archaea e Bacteria, verificou-se menor mudança nas comunidades microbianas da manta de 

lodo (Figura 5.28 e Figura 5.29). Observou-se maior variação dos coeficientes de similaridade 

na biomassa do separador de fases (Archaea: 29-86%; Bacteria: 52-76%) que na manta de 

lodo (Archaea: 70-90%; Bacteria: 69-83%). 

 Por meio da constatação da menor variação dos coeficientes de similaridade na manta 

de lodo pode-se inferir que a estrutura de grânulo protegeu a comunidade microbiana da 

variação das condições aplicadas em relação à biodisponibilidade de LAS, TDH e 

concentração de co-substratos. Em virtude desse arranjo adequadamente estruturado do 

grânulo, observou-se menor variação do coeficiente de similaridade entre o inóculo e as 

amostras da manta de lodo (Archaea: 70-93%; Bacteria: 69-87%) para as diferentes 

condições. 
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Figura 5.28: Análise de cluster (Dice, UPGMA) do perfil das bandas padrões do DGGE dos 

fragmentos do RNAr 16S para o domínio Archaea (a) de amostras do inóculo, manta de lodo 

(ML) (b) e biomassa do separador de fases (SF) (c) 
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Figura 5.29: Análise de cluster (Dice, UPGMA) do perfil das bandas padrões do DGGE dos 

fragmentos do RNAr 16S para o domínio Bacteria (a) de amostras do inóculo, manta de lodo 

(ML) (b) e biomassa do separador de fases (SF) (c) 

 

 Em relação ao domínio Archaea nas amostras da manta de lodo, a variação de TDH e 

concentração de co-substratos resultou em coeficientes de similaridade menores (70-79% nos 

reatores R6, R80 e RBCS) que a variação de concentração de biomassa (89-90%, nos reatores 

R35B, R35C e R35D). Além disso, verificou-se maior coeficiente de similaridade (89-93%) do 

domínio Archaea entre o inóculo e amostras da manta de lodo dos reatores variando a 

concentração de biomassa (R35B, R35C e R35D). Em relação ao domínio Bacteria, não foi 

verificada distinção clara entre as condições aplicadas e os coeficientes de similaridade, ou 

seja, entre inóculo e amostras da manta de lodo dos reatores R35D, R80 e RBCS (variando 

Dice (Tol 1.0%-1.0%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]

dgge23ma3-back

1
0
0

9
0

8
0

7
0

6
0

5
0

dgge23ma3-back

RLCS-SB

Inoculum

R35D-SB

R80-SB

R35C-SB

R6-SB

R35B-SB

R35B-PS

R35C-PS

R35D-PS

RLCS-PS

R6-PS

R80-PS

Dice (Tol 1.0%-1.0%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]

dgge23ma3-back

1
0
0

9
5

9
0

8
5

8
0

7
5

7
0

dgge23ma3-back

RLCS-SB

Inoculum

R35D-SB

R80-SB

R35C-SB

R6-SB

R35B-SB

Dice (Tol 1.0%-1.0%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]

dgge23ma3-back

1
0
0

9
0

8
0

7
0

6
0

dgge23ma3-back

R35D-PS

RLCS-PS

R6-PS

R80-PS

R35B-PS

R35C-PS



 

 

93 

concentração de biomassa, TDH e concentração de co-substratos, respectivamente) observou-

se coeficiente de similaridade de 76-86%, enquanto, entre inóculo e amostras da manta de 

lodo dos reatores R35B, R35C e R6 (variando concentração de biomassa e TDH) observou-se 

menor coeficiente de similaridade, de 70-72%.  

 Em virtude da maior exposição da biomassa do separador de fases às condições 

avaliadas no ensaio, observou-se maior variação de coeficientes de similaridades nas amostras 

dessa biomassa. Apesar da maior variação do coeficiente de similaridade, foram observados 

maiores coeficientes de similaridade entre as amostras da biomassa do separador de fases dos 

reatores R35D, R6 e RBCS (Archaea: 69-86%; Bacteria: 64-72%). No ponto PA3 (antes do 

separador de fases) dos reatores R35D, R6 e RBCS detectou-se ácido acético, em concentração 

entre 9 e 11 mg/L, que foi consumido no separador de fases (não foi detectado ácido acético 

no efluente desses reatores). Provavelmente, o ácido acético atuou como fator de seleção na 

biomassa do separador de fases dos reatores R35D, R6 e RBCS, em virtude do maior coeficiente 

de similaridade referente ao domínio Archaea (69-86%). 

 Quanto às morfologias observadas em exames microscópicos, verificou-se a presença 

de bacilos, filamentos, sarcinas e bacilos fluorescentes em todos os reatores (Figura 5.30). 

Sarcinas fluorescentes semelhantes à Methanosarcina sp. foram observadas nos reatores R35D, 

RBCS, R6 e R80; cistos nos reatores R35B, R35D e RBCS; e espirilos nos reatores R6 e R80. 
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(a) 

 
(c) 

 
(e) 

 
(b) 

 
(d) 

 
(f) 

 
(g) 

 

Figura 5.30: Morfologias observadas: sarcinas fluorescentes semelhantes à Methanosarcina 

sp. (contraste de fase – a – e fluorescência – b), bacilos (c), bacilos fluorescentes (d), arranjo 

semelhantes à Methanosaeta sp. (e), cistos (f) filamentos e espirilos (g) 
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5.3.7 Considerações 

 A comparação de parâmetros relacionados com a degradação de LAS, mediante matriz 

de correlação, evidenciou a maior influência da concentração de co-substratos, seguida pelo 

TDH e por último pela biodisponibilidade de LAS. 

 Verificou-se maior degradação de LAS em menor concentração de co-substratos, 

sendo observada degradação de 76% em carga orgânica específica de 0,03 g DQO/g STV.d. O 

fornecimento de co-substratos em baixa concentração foi suficiente para manter a comunidade 

microbiana e favorecer a degradação de LAS. 

 A variação de TDH resultou em eficiências de degradação de LAS entre 18 e 55%, 

para valores de TDH entre 6 e 80 h. Verificou-se o aumento da degradação de LAS com o 

aumento de TDH, todavia, esse aumento foi limitado pela redução da taxa de LAS aplicada, 

conforme observado em TDH de 80 h. Considerando a limitação da degradação de LAS em 

TDH de 80 h, ressaltou-se que o TDH de 35 h foi adequado para conciliar o tempo necessário 

para as reações de degradação do surfactante e a taxa de LAS aplicada. 

 Apesar da variação da biodisponibilidade de LAS, mediante concentração de biomassa 

(1,3-16 g ST/L), verificou-se variação de apenas 16% na degradação de LAS (entre 37 e 

53%). 

 Com relação à adsorção de LAS, verificou-se menor tempo para equilíbrio entre 

adsorção e degradação de LAS em duas situações: com o decréscimo da concentração de 

biomassa e pela redução de TDH (aumento da taxa de LAS aplicada). 

 Por meio da análise da variação espacial de LAS verificou-se significativa remoção no 

separador de fases (20-53%). Essa remoção foi correlacionada positivamente com as 

eficiências de degradação de LAS obtidas, ou seja, as maiores eficiências de degradação 

foram obtidas em reatores com maior remoção no separador de fases. Atribuiu-se a remoção 
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de LAS no separador de fases à condição anaeróbia facultativa e ao fornecimento de co-

substratos em baixa concentração. Além disso, verificou-se correlação linear negativa entre a 

remoção de LAS e a concentração de ácidos orgânicos voláteis no separador de fases. 

 Com relação às comunidades microbianas dos reatores, verificou-se maior variação 

dos coeficientes de similaridade entre amostras da biomassa do separador de fases (Archaea: 

29-86%; Bacteria: 52-76%). Nas amostras da manta de lodo, a estrutura de grânulo da manta 

de lodo protegeu as comunidades microbianas das variações de condições (biodisponibilidade 

de LAS, TDH e concentração de co-substratos) resultando em menor variação dos 

coeficientes de similaridade (Archaea: 70-90%; Bacteria: 69-83%). 
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5.4 Degradação de LAS em água residuária de lavanderia 

5.4.1 Caracterização da água de lavanderia comercial 

 Na água de lavanderia comercial verificou-se concentração de LAS entre 90 e 

350 mg/L, com média de 216±77 mg/L (Figura 5.31a). A variação da concentração de LAS 

observada no presente estudo foi menor que a relatada em estudos anteriores, entre 12 e 

1.024 mg/L (SEO et al., 2001; BRAGA e VARESCHE, 2011). Atribuiu-se a menor variação 

de LAS obtida ao controle de dosagem dos produtos de limpeza usados na lavanderia 

comercial. Decidiu-se pela diluição da água residuária de lavanderia em virtude da alta 

concentração de LAS na água de lavanderia (acima de 90 mg/L), capaz de inibir o processo 

anaeróbio (vide revisão bibliográfica, p. 8). Assim, a relação de diluição variou entre 1:8 e 

1:50, sendo em média 1:20 (Figura 5.31b). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.31: Box-plot de LAS (a) e diluição aplicada (b) em 16 amostras de água residuária de 

lavanderia 
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 Em relação à DQO verificou-se variação entre 900 e 5.200 mg/L para DQO bruta e 

entre 700 e 4.370 mg/L para DQO filtrada (Figura 5.32a). Estudos anteriores observaram 488 

e 4.800 mg/L de DQO bruta (SEO et al., 2001; BRAGA e VARESCHE, 2011). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.32: Box-plot de DQO bruta e filtrada (a), e ácidos orgânicos voláteis (b) em 16 

amostras de água residuária de lavanderia 
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mg/L), isovalérico (0-100 mg/L), málico (0-271 mg/L), butírico (0-64 mg/L) e propiônico (0-

67 mg/L) (Figura 5.33). Os demais ácidos foram detectados em concentração abaixo de 

55 mg/L. 
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Figura 5.33: Box-plot de ácidos orgânicos voláteis detectados em 16 amostras de água 

residuária de lavanderia 
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Figura 5.34: Box-plot de sólidos suspensos, dissolvidos e totais em 16 amostras de água 

residuária de lavanderia 

 

 Outro aspecto a ser destacado foi a presença de sais dissolvidos. Dentre os sólidos 

totais da água residuária de lavanderia, 44% correspondiam aos sólidos dissolvidos fixos. 

Detectou-se fluoreto entre 0,02 e 74 mg/L (Figura 5.35a). Em relação ao fosfato, observou-se 

variação entre 0 e 13 mg P/L (Figura 5.35b). Em relação ao Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) 
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observou-se baixa concentração de nitrato, entre 0 e 2,3 mg N/L (Figura 5.36b). Observou-se 

grande variação de sulfato, entre 3 e 510 mg S/L (Figura 5.37a), e sulfeto, entre 0,7 e 

12,5 mg S/L (Figura 5.37b). 
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fosfato (3,2-91 mg P/L); menor valor de sulfato (0,5-34,2 mg S/L); e valores próximos de 
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(2011) foram atribuídas à diferença na composição de produtos usados nas lavanderias 

comerciais. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.35: Box-plot de fluoreto (a) e fosfato (b) em 16 amostras de água residuária de 

lavanderia 
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Figura 5.36: Box-plot de NTK (a) e nitrato (b) em 16 amostras de água residuária de 

lavanderia 
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Figura 5.37: Box-plot de sulfato (a) e sulfeto (b) em 16 amostras de água residuária de 

lavanderia 
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 Em relação ao pH, verificou-se variação entre 8,7 e 12,2 (Figura 5.38a). Observou-se 

grande variação de alcalinidade parcial e total, entre 160 e 2.300 mg CaCO3/L, e entre 200 e 

2.500 mg CaCO3/L, respectivamente (Figura 5.38b). A alcalinidade presente na água 

residuária de lavanderia foi provocada pelo hidróxido de sódio presente no detergente 

industrial usado na lavanderia (p. 20). Apesar da alta alcalinidade da água residuária de 

lavanderia (causada por hidróxido), foi necessária a adição de bicarbonato de sódio à 

alimentação do reator RL1 (400 mg/L) para tamponar o meio. Em outro estudo de 

caracterização, observou-se pH ácido, entre 3,3 e 6,9, e, consequentemente, alcalinidade total 

menor, entre 0 e 82 mg CaCO3/L (BRAGA e VARESCHE, 2011). Essa diferença de pH 

atribuiu-se a diferença dos produtos usados nas lavanderias comerciais uma vez que há opção 

de detergentes alcalinos e ácidos para lavagem de roupas. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.38: Box-plot de pH (a), alcalinidade parcial e total (b) em 16 amostras de água 

residuária de lavanderia 

 

 Observou-se na caracterização da água residuária de lavanderia que a variação de 

alguns parâmetros (pH, alcalinidade, sulfato e fosfato) depende da formulação dos produtos 

de limpeza usados. Com relação à carga orgânica e de nitrogênio, observou-se pouca 

diferença entre os valores de DQO e NTK do presente estudo e em caracterizações anteriores 

(supracitadas). Atribuiu-se a pouca diferença entre DQO e NTK dos estudos à similaridade de 
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suas fontes, que constituíram, principalmente, de células mortas agregadas às roupas. Com 

relação às concentrações de LAS, um aspecto que reduziu consideravelmente a variação foi o 

controle da dosagem de produtos de limpeza, além do menor desperdício na lavanderia 

comercial. 

5.4.1.1 Caracterização da água de lavanderia em cada parte do ensaio 

 Os dados de caracterização da água de lavanderia foram divididos em relação a cada 

parte do ensaio (Partes 1 e 2). Na Parte 1 foi avaliada a degradação de 10 mg/L de LAS em 

dois reatores, um alimentado com água residuária de lavanderia e outro com água residuária 

sintética. Na Parte 2 foi avaliada a degradação de 10-20 mg/L de LAS em reator com água de 

lavanderia, e de 10 mg/L de LAS em reator com água residuária sintética com menor 

concentração de cloreto de amônio (20 mg/L). Na parte 2, esses dados foram separados entre 

os referentes à Etapa 2.1, Etapa 2.2 e os dados da água residuária usada no 52º dia (início da 

Etapa 2.2). Os dados da água residuária usada no 52º dia de operação da Parte 2 foram 

analisados individualmente, em virtude das altas concentrações de DQO e LAS (5.200 mg/L e 

320 mg/L, respectivamente). 

 Observou-se que a média de concentração de LAS foi maior na Parte 1 (271±52 mg/L) 

que na Parte 2 (138-171 mg/L) (Tabela 5.10). Também se observou maior média de DQO e 

NTK na Parte 1, 2.572±916 mg/L e 44±18 mg N/L, respectivamente. Em virtude da maior 

média de LAS, aplicou-se diluição em menor proporção na Parte 1 (1:25). 

 Com relação aos sólidos totais, observou-se pequena variação, entre 2,7 e 4,0 g ST/L, 

nas Partes 1 e 2 (Tabela 5.10). Essa variação foi menor entre os sólidos suspensos, cujas 

médias das Partes 1 e 2 variaram entre 0,3 e 0,4 g SST/L. 
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 Na Parte 1 e na Etapa 2.1, verificou-se maior média de alcalinidade total (989-

1329 mg CaCO3/L) e pH (11,2-11,6) (Tabela 5.10). A redução das médias de alcalinidade 

(para 354 mg CaCO3/L) e pH (para 9,4) na Etapa 2.2 foram atribuídas à adição de acidulante 

neutralizante na lavanderia comercial (além dos detergentes utilizados; item 4.3, p. 20). A 

adição do acidulante neutralizante também provocou aumento significativo da concentração 

média de sulfato na Etapa 2.2, para 280±110 mg S/L, em virtude da presença de sulfato de 

sódio na composição do acidulante neutralizante (item 4.3, p. 20). 

 

Tabela 5.10: Caracterização da água residuária de lavanderia 

Parâmetro Parte 1  Parte 2  

  Etapa 2.1 52º dia Etapa 2.2 

Diluição 25±9 18±2 24 10±1 

LAS (mg/L) 271±52 171±20 320±20 138±47 

DQO (mg/L)     

Bruta 2572±916 2093±451 5200±60 1678±140 

Filtrada  2179±796 1591±358 4370±30 1299±108 

Ácidos orgânicos voláteis (mg HAc/L) 207±100 151±72 680±70 153±58 

Alcalinidade (mg CaCO3/L)     

Parcial 1269±649 883±964 713±100 254±97 

Total 1329±680 989±1001 978±100 354±103 

pH 11,6±0,9 11,2±1,3 9,5±0,1 9,4±0,9 

Fluoreto (mg/L) 14±11 13±8 74±5 17±16 

Fosfato (mg P/L) 1,2±2,5 4±6 5±5 2±1 

NTK (mg N/L) 44±18 30±5 100±10 31±7 

Nitrato (mg N/L) 0,4±0,3 0,8±0,8 2±5 2±1 

Sulfato (mg S/L) 128±181 115±150 300±10 280±110 

Sulfeto (mg S/L) 1,7±1,1 3±1 13±1 2,1±0,7 

Sólidos     

SST (g/L) 0,4±0,2 0,4±0,2 1,1±0,1 0,3±0,1 

SSV (g/L) 0,2±0,2 0,3±0,2 0,9±0,1 0,2±0,1 

SSF (g/L) 0,2±0,1 0,1±0,1 0,3±0,1 0,1±0,1 

SDT (g/L) 3,6±1,3 2,4±0,6 5,6±0,7 2,4±0,6 

SDV (g/L) 1,4±0,5 1,4±0,1 3,1±0,7 1,2±0,3 

SDF (g/L) 2,2±1,3 1,0±0,5 2,5±0,7 1,2±0,4 

ST (g/L) 4,0±1,4 2,9±0,7 6,7±0,7 2,7±0,6 

STV (g/L) 1,6±0,6 1,7±0,3 4,0±0,7 1,4±0,2 

STF (g/L) 2,4±1,3 1,2±0,7 2,8±0,7 1,3±0,5 
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 Com relação a sulfeto e fluoreto, observou-se pouca variação das médias, entre 1,7 e 

3,1 mg S/L, e entre 13 e 17 mg/L, respectivamente (Tabela 5.10). A maior concentração 

média de nitrato foi na Etapa 2.2 (2±5 mg N/L). Por sua vez, a maior concentração de fosfato 

foi na Etapa 2.1 (4±6 mg P/L). 

 Com relação aos ácidos orgânicos voláteis, observou-se média pouco maior na Parte 1, 

207±100 mg HAc/L, enquanto na Parte 2 observou-se média entre 151 e 170 mg HAc/L 

(Tabela 5.10). Detectou-se presença significativa dos seguintes ácidos: lático (124-311 mg/L), 

málico (5-272 mg/L), propiônico (3-64 mg/L), butírico (6-67 mg/L), isobutírico (2-49 mg/L), 

isovalérico (10-43 mg/L) e cítrico (17-48 mg/L) (Tabela 5.11). 

 

Tabela 5.11: Ácidos orgânicos voláteis detectados na água residuária de lavanderia 

Ácidos (mg/L) Parte 1 
 

Parte 2  

 
 Etapa 2.1 52º dia Etapa 2.2 

Fórmico 6±3 1±1 10±5 3±5 

Acético 8±11 5±6 7±5 18±19 

Propiônico 14±16 3±6 64±5 ND 

Lático 124±92 145±68 311±5 137±84 

Butírico 6±8 8±5 67±5 18±13 

Isobutírico 18±14 2±4 49±5 4±4 

Succínico 2±6 7±9 ND 19±24 

Málico 10±24 5±11 272±5 9±7 

Valérico 6±8 ND ND ND 

Isovalérico 28±39 10±17 43±5 13±23 

Cítrico 48±49 17±33 ND ND 

Capróico 2±4 ND ND ND 

 

 Na água residuária de lavanderia no 52º dia de operação da Parte 2, foram observadas 

as maiores concentrações de matéria orgânica, nitrogênio e sólidos (Tabela 5.10). A 

concentração de DQO bruta foi de 5.200 mg/L; a de NTK foi de 100 mg N/L; e a de sólidos 

totais, dissolvidos e suspensos foi de 6,7 g ST/L, 5,6 g SDT/L e 1,1 g SST/L, 

respectivamente. Além disso, observou-se alta concentração de LAS (320 mg/L) e a maior 

concentração de ácidos orgânicos voláteis (680 mg HAc/L). Dentre os ácidos orgânicos 
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voláteis detectados na água residuária de lavanderia do 52º dia, destacou-se ácido lático (311 

mg/L) e ácido málico (272 mg/L) (Tabela 5.11). 

5.4.2 Monitoramento – Parte 1 

 Durante a operação dos reatores RL1 (água residuária de lavanderia diluída) e RS1 

(água residuária sintética acrescida de LAS padrão) observou-se que alguns valores dos 

parâmetros foram próximos. A concentração média de ácidos orgânicos voláteis foi de 

25±21 mg HAc/L, em ambos os reatores (Tabela 5.12). Observou-se concentração média de 

SST de 13±12 mg/L no reator RL1, e 17±14 mg/L no reator RS1. Ressalta-se que a 

concentração de SST no reator RL1 foi baixa (14 mg/L) devido à diluição da água residuária 

de lavanderia. Em virtude das concentrações de SST, observou-se pequena diferença entre o 

total de SST descartado no efluente (491 mg no reator RL1 e 586 mg no reator RS1). 
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Tabela 5.12: Parâmetros analisados na Parte 1 

Parâmetro RL1 RS1 

Ácidos orgânicos voláteis (mg HAc/L)   

Efluente 25±14 25±21 

Alcalinidade (mg CaCO3/L)   

Afluente   

Parcial  206±57 451±78 

Total 269±72 564±100 

Efluente   

Parcial 220±77 148±70 

Total 295±93 197±87 

Biomassa no reator (g/L)   

ST 0,58±0,12 1,56±0,13 

STV 0,45±0,09 0,50±0,09 

STF 0,13±0,05 1,05±0,07 

DQO bruta   

Afluente (mg/L) 131±45 93±25 

Efluente (mg/L) 55±27 62±33 

Remoção (%) 59±14 33±22 

Taxa de carregamento orgânico (kg DQO/m³.d) 0,09±0,04 0,06±0,02 

Carga orgânica específica (g DQO/g STV.d) 0,20±0,09 0,12±0,04 

LAS   

Afluente (mg/L) 11±3 10±3 

Efluente (mg/L) 2±1 4±2 

pH   

Afluente 8,7±0,5 8,0±0,1 

Efluente, 8,2±0,5 7,1±0,2 

SST   

Efluente (mg/L) 13±12 17±14 

Total descartado no efluente (mg) 491 586 

Sulfato (mg S/L)   

Afluente 6±8 0,05±0,13 

Efluente 4±7 0,5±0,4 

Sulfeto (mg S/L)   

Afluente 0,2±0,1 0,15±0,07 

Efluente 0,4±0,9 0,14±0,09 

 

 Observou-se pH maior no reator RL1 (8,2-8,7; Tabela 5.12), em virtude do 

alcalinizante empregado no detergente de uso profissional (hidróxido de sódio, p. 20). No 

reator RL1, observou-se pequeno aumento da alcalinidade total, de 269 mg CaCO3/L no 

afluente, para 295 mg CaCO3/L no efluente. Todavia, verificou-se maior consumo de 

alcalinidade no reator RS1 (redução de 564 para 200 mg CaCO3/L da alcalinidade total).  
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 Em virtude da concentração de DQO afluente, entre 93 e 131 mg/L, obteve-se baixa 

remoção de DQO bruta (<60%), em ambos os reatores (Tabela 5.12). A carga orgânica 

específica do reator RL1 (0,20 g DQO/g STV.d) foi maior que a do RS1 (0,12 g DQO/g STV.d) 

em virtude da diluição aplicada na água de lavanderia para obter concentração de LAS similar 

nos dois reatores (em torno de 10 mg/L).  

 Verificou-se maior concentração de sulfato no reator alimentado com água residuária 

de lavanderia (RL1: 4-6 mg S/L) que no reator com água residuária sintética (RS1: 0,05-

0,5mg S/L) (Tabela 5.12). Em relação ao sulfeto verificou-se menor variação em ambos os 

reatores, cujos valores foram entre 0,1 e 0,4 mg S/L. 

 Apesar das médias similares do total de ácidos orgânicos voláteis no efluente dos dois 

reatores (25 mg HAc/L; Tabela 5.12), observou-se diferenças nos ácidos detectados. No reator 

RL1 foram detectados 12 ácidos orgânicos voláteis, destacando-se o ácido isobutírico 

(9±11 mg/L) e ácido capróico (3±6 mg/L) (Figura 5.39a). No reator RS1 foram observados 

seis ácidos: propiônico, butírico, isobutírico, valérico, isovalérico e capróico (Figura 5.39b). 

Nos dois reatores, destacou-se a presença de ácido isobutírico (9 mg/L) e ácido capróico (3-

7 mg/L). A persistência de ácido isobutírico na presença de LAS já foi observada 

anteriormente no presente estudo (item 5.3, p. 70) e em outros estudos com LAS (JIANG et 

al., 2007; ZHANG et al., 2009). 
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(a) 

 
(b)  

Figura 5.39: Box-plot de ácidos orgânicos voláteis em 23 amostras de efluente dos reatores 

RL1 (a) e RS1 (b) 

 

 Em relação à concentração da biomassa do reator observou-se pouca discrepância 

entre os reatores, sendo observado aumento de 0,08 g STV para 0,29-0,33 g STV (Tabela 

5.13). Ao final do experimento, observou-se que cerca de 50% dos sólidos voláteis 

encontravam-se na manta de lodo e o restante na região do separador de fases (Figura 5.40). 

 

Tabela 5.13: Sólidos dos reatores RL1 e RS1, no início e fim do ensaio 

Sólidos RL1 RS1 

Inicial - Manta de lodo   

ST (g) 0,09±0,03 0,09±0,03 

STV (g) 0,08±0,03 0,08±0,03 

STF (g) 0,01±0,01 0,01±0,01 

Final 

  Manta de lodo 

  ST (g) 0,15±0,05 0,61±0,10 

STV (g) 0,14±0,05 0,18±0,07 

STF (g) 0,01±0,01 0,43±0,08 

Separador de fases 

  ST (g) 0,23±0,06 0,40±0,08 

STV (g) 0,15±0,05 0,15±0,06 

STF (g) 0,07±0,02 0,25±0,07 

Total 

  ST (g) 0,38±0,06 1,01±0,10 

STV (g) 0,29±0,05 0,33±0,07 

STF (g) 0,09±0,03 0,69±0,08 
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Figura 5.40: Distribuição de sólidos ao final da Parte 1: STV ( ) e STF ( ) na manta de lodo, 

e STV ( ) e STF ( ) no separador de fases 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.41: Biomassa na região do separador de fases aos 13 dias de operação nos reatores 

RL1 (a) e RS1 (b) 

 

 Verificou-se a condição anaeróbia estrita na manta de lodo, devido à ausência de 

coloração nessa região após adição de resazurina à alimentação (Figura 5.42a). Na região do 

separador de fases, verificou-se coloração rosa indicativa de condição anaeróbia facultativa. 

Observou-se essa mesma coloração no tubo de saída do separador de fases (Figura 5.42a) e 

nos frascos coletores de efluente (Figura 5.42b). 
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(a)  

 
(b) 

Figura 5.42: Coloração do efluente após a adição de resazurina no reator RS1 (a) e coletor de 

efluente dos reatores RL1 e RS1 (b) 

 

 Ao fim do ensaio, observou-se maior concentração de LAS adsorvido no reator com 

água residuária sintética (RS1: 39-70 mg/g ST) que no reator com água residuária de 

lavanderia (RL1: 12-23 mg/g ST) (Tabela 5.14). Todavia, a concentração de LAS adsorvido no 

SST efluente foi maior no reator RL1 (18 mg LAS/g ST). Algumas ressalvas devem ser feitas 

com relação à concentração de LAS adsorvido no SST efluente: a quantidade de SST coletada 

permitiu a determinação em amostra única; e durante o tempo de coleta (15 dias) parte do 

LAS adsorvido pode ter degradado. Realizou-se outra tentativa na Parte 2, a fim de comparar 

os resultados obtidos. 

 

Tabela 5.14: Concentração de LAS adsorvido na Parte 1 

LAS adsorvido RL1  

(mg/g ST) 

RS1  

(mg/g ST) 

Manta de lodo – Início 2,8±0,3 2,8±0,3 

Manta de lodo – Fim 23±2 70±7 

Separador de fases – Fim 12±5 39±3 

SST efluente 18±3 1,5±1,0 

 

 Após o fechamento do separador de fases no 27º dia de operação observou-se aumento 

da concentração de LAS efluente em ambos os reatores. No reator RL1, a concentração de 

LAS efluente aumentou de 0,5 mg/L para 3 mg/L (Figura 5.43a). Após 20 dias, observou-se 
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concentração de LAS efluente no reator RL1 menor que 2 mg/L. No reator RS1 observou-se 

também aumento da concentração de LAS efluente de 3 mg/L até 7,5 mg/L (Figura 5.43b). 

Após 20 dias observou-se decréscimo da concentração de LAS para 4 mg/L, porém, ao final 

do ensaio, observou-se outro aumento até 7 mg/L. Atribuiu-se esse aumento ao final do ensaio 

à oscilação da concentração de LAS afluente no reator RS1 (aumento de 10 para 13 mg/L), 

resultando em decréscimo da remoção de DQO para menos de 15% e redução do pH efluente 

para 6,9. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.43: Variação temporal de LAS afluente (□), efluente (♦) e remoção (●), nos reatores 

RL1 (a) e RS1 (b) 

 

 Obteve-se, mediante balanço de massa, a maior eficiência de degradação de LAS no 

reator alimentado com água residuária de lavanderia (RL1). No reator RL1 e RS1 observou-se 

degradação de 82% e 45%, respectivamente (Figura 5.44). Comparando os dois reatores, 

observou-se que a parcela de LAS no efluente foi 2,4 vezes maior no reator com água 

residuária sintética (RS1) (Tabela 5.15). Além disso, o total da parcela de LAS adsorvida no 

reator RS1 foi quase quatro vezes maior que no reator RL1. A parcela de LAS adsorvida na 

biomassa foi desprezível, correspondendo a menos de 0,1% do total adicionado aos reatores. 

 

0 20 40 60 80 100

0

5

10

15

20

25

R
L
1
 -

 L
A

S
 (

m
g
/L

)

Tempo (d)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100
 R

e
m

o
ç
ã
o
 (

%
)

0 20 40 60 80 100
0

5

10

15

20

25

R
S

1
 -

 L
A

S
(

m
g

/L
)

Tempo (d)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

 R
e

m
o

ç
ã
o

 (
%

)



 

 

113 

Tabela 5.15: Balanço de massa de LAS na Parte 1 

Balanço de massa RL1 RS1 

Adicionado (mg) 451,7 422,5 

Adsorvido biomassa – inicial (mg) 0,3 0,3 

Efluente (dissolvido) (mg) 66,1 171,5 

Adsorvido (mg) 

  Manta de lodo 3,5 42,9 

Separador de fases 2,7 15,6 

SST efluente 8,9 0,9 

Total Adsorvido 15,2 59,4 

Degradado (mg) 370,6 191,9 

Degradado (%) 82±9 45±16 

Carga específica de LAS (mg/g STV.d) 16,0 13,1 

Degradação específica de LAS (mg/g STV.d) 13,3 6,0 

Duração (d) 97 97 

 

 
Figura 5.44: Distribuição do destino final de LAS nos reatores RL1 e RS1: efluente ( ), 

adsorvido na biomassa ( ) e degradado ( ) 

 

 A carga e degradação específica de LAS dos reatores RL1 e RS1 foram comparadas 

com a equação 5.1 (item 5.3), determinada em TDH similar (35 h) (Figura 5.45). Para o reator 

RS1, observou-se pouca diferença entre a degradação específica de LAS obtida e a prevista 

pela equação 5.1 (7% de variação relativa). Todavia, verificou-se degradação específica de 

LAS maior que a esperada pela equação 5.1 (70%) no reator RL1. 
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Figura 5.45: Degradação específica de LAS em função da carga específica de LAS nos 

reatores RL1 e RS1 (■) comparada com a equação 5.1 (regressão linear dos reatores R35A, R35B, 

R35C e R35D; □; item 5.3) 

 

 Atribuiu-se a maior degradação de LAS no reator RL1 a dois aspectos: (i) a diversidade 

de co-substratos, considerando a quantidade de ácidos orgânicos voláteis detectados (12) na 

caracterização da água de lavanderia comercial (Figura 5.33, p. 99); (ii) a baixa concentração 

de co-substratos disponíveis, considerando a DQO correspondente aos ácidos orgânicos 

voláteis na água de lavanderia. A média de ácidos orgânicos voláteis da água residuária de 

lavanderia foi de 331±161 mg DQO/L (207±100 mg HAc/L), correspondendo a 13% da DQO 

bruta (2.572±916 mg/L). Assim, da carga orgânica específica de 0,20 g DQO/g STV.d 

observada no reator RL1, apenas 0,03 g DQO/g STV.d foi equivalente aos ácidos orgânicos 

voláteis. Esse valor de carga orgânica específica foi similar ao aplicado no reator RBCS, que 

apresentou a maior degradação de LAS (76%) no item 5.3 (p. 83). 
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5.4.2.1 Variação espacial 

 Observou-se maior produção de ácidos orgânicos voláteis em diferentes pontos dos 

reatores RL1 e RS1. No reator RS1 a concentração de ácidos orgânicos voláteis antes do ponto 

PA1, que estava abaixo de 17 mg HAc/L, aumentou para 43 mg HAc/L (Figura 5.46). No 

reator RL1, observou-se aumento da concentração de ácidos orgânicos voláteis na região do 

separador de fases, de 8 mg HAc/L, no ponto PA3, para 42 mg HAc/L, no efluente. Esse 

aumento foi relacionado com a remoção de LAS no separador de fases do reator RL1 (90%; 

entre o ponto PA3 e efluente), indicando biotransformação do surfactante em ácidos orgânicos 

voláteis (Figura 5.47). 

 

 
Figura 5.46: Variação espacial de ácidos orgânicos voláteis no afluente ( ), pontos PA1 ( ), 

PA2 ( ), PA3 ( ) e efluente ( ), nos reatores RL1 e RS1 

 

 A remoção de LAS foi maior na região do separador de fases dos dois reatores, com 

eficiências de 90 e 55% nos reatores RL1 e RS1, respectivamente (Figura 5.47). Não foi 

observada remoção de LAS na manta de lodo do reator RL1, enquanto, no reator RS1 verificou-
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se eficiência de cerca de 20%. Comparando com a relação entre concentração de ácidos 

orgânicos voláteis no ponto PA3 e a remoção de LAS no separador de fases do item 5.3.5, 

verificou-se que a remoção de surfactante no reator com água de lavanderia (RL1) foi maior 

que nos demais reatores (Figura 5.48). 

 

 
Figura 5.47: Remoção de LAS na manta de lodo ( ) e no separador de fases ( ), nos reatores 

RL1 e RS1 
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Figura 5.48: Remoção de LAS no separador de fases em função da concentração de ácidos 

orgânicos voláteis no ponto PA3 dos reatores RL1 e RS1, comparada com dados dos reatores 

R35A, R35B, R35C, R35D, RBCS e R80 (□; item 5.3) 

 

 Destacou-se a importância da comunidade microbiana desenvolvida na biomassa do 

separador de fases do reator RL1, em virtude da alta remoção de LAS (90%) e do aumento da 

concentração de ácidos orgânicos voláteis (de 8 mg HAc/L para 42 mg HAc/L) observados 

nessa região, indicando biotransformação do surfactante. Além disso, verificou-se para o 

reator RL1 a maior eficiência de degradação de LAS (82%) no presente estudo (eficiências nos 

demais reatores: 18-76%), evidenciando a maior capacidade de degradação do surfactante 

pela comunidade microbiana presente nesse reator. 
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5.4.3 Monitoramento – Parte 2 

 Em relação ao diâmetro médio dos grânulos do inóculo verificou-se média de 4,1±0,8 

mm no reator RL2, e 4,1±0,7 mm no reator RS2. Não se observou mudança significativa do 

diâmetro médio dos grânulos ao final do ensaio, cujas médias foram de 4,1±0,7 mm e 

4,0±0,7 mm para os grânulos dos reatores RL2 e RS2, respectivamente (Figura 5.49 e Figura 

5.50). Além disso, os valores do 1º e 3º quartil do box-plot de distribuição variaram entre 3,5 

e 4,5 mm nas quatro medidas (inicial e final, dos reatores RL2 e RS2), indicando variação 

desprezível entre as quatro medidas. 

 

 
Figura 5.49: Distribuição do diâmetro dos grânulos nos reatores RL2 e RS2 no início e fim do 

ensaio, em amostra de 400 grânulos 
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Figura 5.50: Manta de lodo do reator RL2 ao final do ensaio 

 

 Observou-se pouca variação entre o pH (afluente: 7,9-8,2; efluente: 7,4-7,6) das 

Etapas 2.1 e 2.2 do reator RL2 e no reator RS2 (Tabela 5.16). A alcalinidade total também 

variou pouco entre as Etapas 2.1 e 2.2 do reator RL2 e no reator RS2 (afluente: 423-

536 mg CaCO3/L; efluente: 447-534 mg CaCO3/L). 
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Tabela 5.16: Parâmetros analisados na Parte 2 

Parâmetro RL2 RS2 

Etapa 2.1 Etapa 2.2 

Ácidos orgânicos voláteis (mg HAc/L)    

Efluente 8±6 16±14 13±12 

Alcalinidade (mg CaCO3/L)    

Afluente    

Parcial 382±70 318±33 419±83 

Total 491±80 423±36 536±98 

Efluente    

Parcial 376±41 336±32 412±52 

Total 491±46 447±34 534±61 

Biomassa no reator (g/L)    

ST – 2,4±0,8 2,1±0,7 

STV – 1,7±0,4 1,5±0,3 

STF – 0,7±0,2 0,6±0,1 

DQO bruta    

Afluente (mg/L) 123±43 150±92 218±93 

Efluente (mg/L) 41±12 63±39 65±14 

Remoção (%) 65±9 58±10 66±13 

Taxa de carregamento orgânico (kg DQO/m³.d) 0,10±0,07 0,11±0,07 0,16±0,08 

Carga orgânica específica (g DQO/g STV.d) 0,06±0,04 0,06±0,04 0,11±0,05 

LAS    

Afluente (mg/L) 12±6 14±5 10±2 

Efluente (mg/L) 2±3 6±4 6±2 

pH    

Afluente 8,2±0,1 8,0±0,1 7,9±0,1 

Efluente 7,5±0,1 7,6±0,3 7,4±0,1 

SST    

Efluente (mg/L) 8±5 15±8 26±17 

Total descartado no efluente (mg) – 650 1.390 

Sulfato (mg S/L)    

Afluente – 40±17 – 

Efluente – 32±15 – 

Sulfeto (mg S/L)    

Afluente – 0,11±0,06 – 

Efluente – 1,7±1,3 – 

 

 Com relação aos ácidos orgânicos voláteis, foram observadas médias entre 8 e 

16 mg HAc/L nos reatores RL2 e RS2 (Tabela 5.16). Na Etapa 2.1, detectou-se apenas ácido 

capróico no efluente, com média de 6±4 mg/L (Figura 5.51a). Na Etapa 2.2 do reator RL2, 

observou-se aumento para 11±10 mg/L, de ácido capróico, além da detecção de ácidos 

propiônico, butírico, valérico e isovalérico, em concentrações menores que 8 mg/L (Figura 
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5.51b). No reator alimentado com água residuária sintética (RS2) detectou-se ácido fórmico 

(3±7 mg/L), isovalérico (0,5±2,0 mg/L) e capróico (9±7 mg/L) (Figura 5.51c). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Figura 5.51: Box-plot de ácidos orgânicos voláteis detectados no efluente dos reatores RL2-

Etapa 2.1 (a; em 10 amostras), RL2-Etapa 2.2 (b; em 19 amostras) e RS2 (c; em 29 amostras) 

 

 A DQO aplicada nos reatores oscilou entre 140 e 220 mg/L, sendo observada remoção 

em torno de 60% (Tabela 5.16). Observou-se pouca variação na remoção de DQO entre as 

Etapas 2.1 e 2.2 do reator RL2 (de 65 para 58%). Devido à concentração de DQO da água 

residuária de lavanderia coletada no 52º dia de operação (5.200 mg/L), observou-se a maior 

concentração de DQO afluente (470 mg/L) no reator RL2 (Figura 5.52). 
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Figura 5.52: Variação temporal de DQO afluente (□), efluente (♦) e remoção (●), no 

reator RL2 

 

 No reator RL2, observou-se média de SST no efluente de 8 e 15 mg/L, na Etapa 2.1 e 

2.2, respectivamente (Tabela 5.16). No reator RS2, a concentração média de SST efluente foi 

maior (26±17 mg/L). Em virtude dessa maior concentração de SST, verificou-se maior 

quantidade de SST descartada no efluente do reator RS2 (1.390 mg). 

 Ao final da operação, observou-se semelhança entre a distribuição de biomassa nos 

reatores. Os sólidos voláteis na manta de lodo representaram cerca de 60% do total nos 

reatores RL2 e RS2, enquanto, a parcela de sólidos voláteis do separador de fases variou entre 

12 e 15% (Figura 5.53). 
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Figura 5.53: Distribuição de sólidos ao final da Parte 2: STV ( ) e STF ( ) na manta de lodo, 

e STV ( ) e STF ( ) no separador de fases 

 

 Observou-se decréscimo da remoção de sulfato ao longo da Etapa 2.2. Até o 96º dia de 

operação observou-se remoção de sulfato entre 20 e 36%; a partir do 99º dia observou-se 

menor remoção de sulfato, entre 12 e 16%. 

 

 
Figura 5.54: Variação temporal de sulfato afluente (□), efluente (♦) e remoção (●), no reator 

RL2 

 

RL2 RS2
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 

60 70 80 90 100 110 120
0

20

40

60

80

100

120

R
L

2
-S

u
lf
a

to
 (

m
g

S
/L

)

Tempo (d)

-20

-10

0

10

20

30

40

 R
e
m

o
ç
ã

o
 (

%
)



124 

 

 Em virtude da menor remoção de sulfato, observou-se decréscimo das concentrações 

efluente de sulfeto ao longo do ensaio. Até o 83º dia de operação (sulfato afluente: 23-32 

mg S/L), observou-se a redução de sulfeto efluente de 3 para 0,7 mg S/L (Figura 5.55). Com o 

aumento da concentração de sulfato afluente (40-64 mg S/L, a partir do 90° dia; Figura 5.54), 

observou-se aumento do sulfeto efluente para 2,5 mg S/L no 90º dia. A partir do 96º dia, 

observou-se novamente a redução de sulfeto, de 3 para 0,1 mg S/L até o fim do ensaio. 

 

 
Figura 5.55: Variação temporal de sulfeto afluente (□) e efluente (♦), no reator RL2 

 

 Na Etapa 2.1 do reator RL2, observou-se variação da remoção de LAS entre 60 e 95% 

(média: 79±11%), em virtude da adsorção ao lodo granulado e da oscilação da concentração 

de LAS afluente entre 6 e 20 mg/L (Figura 5.56a). Na Etapa 2.2 do reator RL2, atribuiu-se a 

variação da remoção de LAS, entre 35 e 80% (média: 61±16%), à oscilação da concentração 

de LAS afluente (15-21 mg/L). Observou-se maior remoção de LAS na Etapa 2.1 (79%) que 

na Etapa 2.1 (61%) do reator RL2, em virtude da influência da adsorção na Etapa 2.1 e da 

menor concentração média afluente de LAS (Etapa 2.1: 12±6 mg/L; Etapa 2.2: 14±5 mg/L). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.56: Variação temporal de LAS afluente (□), efluente (♦) e remoção (●), nos reatores 

RL2 (a) e RS2 (b) 

 

 Observou-se decréscimo da remoção de LAS no reator RS2 ao longo do tempo (Figura 

5.56b). Nos primeiros 20 dias a média de remoção de LAS foi de 70±9%, reduzindo para 

valores entre 25 e 50% (entre o 20º e 60º dia de operação) devido à adsorção ao lodo 

granulado. A partir do 65º dia de operação, observou-se eficiência de remoção de LAS entre 3 

e 40%. 

 Ao final do ensaio observou-se pouca diferença entre as concentrações de LAS 

adsorvido. Em relação à concentração de LAS adsorvido observou-se variação entre 27 e 35 

mg/g ST na manta de lodo, e entre 19 e 30 mg/g ST no separador de fases (Tabela 5.17). As 

concentrações de LAS adsorvido nos sólidos suspensos foram menores em ambos os reatores 

(RL2: 17 mg/g ST; RS2: 7 mg/g ST). 

 Novamente, realizou-se a determinação da concentração de LAS adsorvido em 

amostra única, em virtude da dificuldade em conseguir quantidade suficiente de sólidos 

suspensos. Apesar disso, observou-se menor diferença entre as concentrações de LAS 

adsorvido na manta de lodo, separador de fases e sólidos suspensos. No reator RL2 observou-

se de 17 a 35 mg/g ST de LAS adsorvido, enquanto, no reator RS2 foram observados valores 

entre 7 e 27 mg/g ST. Considerando os resultados do item 5.4.2, verificou-se que o 

procedimento usado para determinação da concentração de LAS adsorvido foi adequado para 
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estimar a parcela de surfactante adsorvida no efluente. Entretanto, outras medidas devem ser 

adotadas para aumentar a precisão, principalmente, para coletar amostras em quantidade 

suficiente para determinação em replicatas e reduzir o tempo de coleta da amostra. 

 

Tabela 5.17: Concentração de LAS adsorvido na Parte 2 

LAS adsorvido 

RL2  

(mg/g ST) 

RS2  

(mg/g ST) 

Manta de lodo – Início 2,8±0,3 2,8±0,3 

Manta de lodo – Fim 35±6 26,7±0,5 

Separador de fases – Fim 30±3 19±2 

SST efluente 17±3 7±1 

 

 Por meio do balanço de massa obteve-se eficiência de degradação de 58% e 27%, nos 

reatores RL2 e RS2, respectivamente (Figura 5.57). Observou-se pouca diferença na parcela 

adsorvida dos dois reatores (cerca de 10%), com total de LAS adsorvido de 65 mg e 57 mg, 

nos reatores RL2 e RS2, respectivamente (Tabela 5.18). 

 

 
Figura 5.57: Distribuição do destino final de LAS nos reatores RL2 e RS2: efluente ( ), 

adsorvido na biomassa ( ) e degradado ( ) 
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Tabela 5.18: Balanço de massa de LAS na Parte 2 

Balanço de massa RL2 RS2 

Adicionado (mg) 688 541 

Adsorvido biomassa – inicial (mg) 4 4 

Efluente (dissolvido) (mg) 226 343 

Adsorvido (mg) 

  Manta de lodo 44 27 

Separador de fases 10 6 

SST efluente 11 24 

Total Adsorvido 65 57 

Degradado (mg) 401 145 

Degradado (%) 58±16 27±12 

Carga específica de LAS (mg/g STV.d) 5,3 5,5 

Degradação específica de LAS (mg/g STV.d) 3,1 1,5 

Duração (d) 115 115 

 

 Observou-se que a degradação específica de LAS no reator com água residuária de 

lavanderia (RL2) foi pouco maior que aquela obtida pela equação 5.1 (17%; Figura 5.58), 

enquanto na Parte 1 (item 5.4.2, p. 114) observou-se variação percentual de 70%. Atribuiu-se 

a menor degradação específica no reator RL2 às maiores concentrações de LAS durante o 

ensaio (média: 13±5 mg/L), uma vez que o potencial de inibição do processo anaeróbio 

aumenta para maior concentração de surfactante (GARCIA et al., 2006b). 

 No reator com água residuária sintética (RS2), observou-se degradação específica 

menor (cerca de 50%) que o esperado pela equação 5.1 (Figura 5.58), devido à redução da 

concentração de cloreto de amônio afluente (de 1.000 mg/L para 20 mg/L). A menor 

concentração de cloreto de amônio no reator RS2 resultou, consequentemente, em redução de 

fonte de nitrogênio, necessária para a degradação de LAS (KHLEIFAT, 2006a; ABBOUD et 

al., 2007). 
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Figura 5.58: Degradação específica de LAS em função da carga específica de LAS nos 

reatores RL2 e RS2 (■), comparada com a equação 5.1 (regressão linear dos reatores R35A, R35B, 

R35C e R35D; □; item 5.3) 

5.4.3.1 Variação espacial 

 Em relação aos ácidos orgânicos voláteis, verificou-se maior consumo no reator RS2, 

de 37 mg HAc/L, no afluente, para menos de 5 mg HAc/L, a partir do ponto PA1 (Figura 

5.59). No reator RL2, a concentração afluente de ácidos orgânicos voláteis foi baixa (5 

mg HAc/L), sendo observada redução para 2 mg HAc/L no ponto PA3, seguido de aumento 

para 6 mg HAc/L no efluente. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

0

1

2

3

4

5

6

R35A

R35B

R35C

R35D

RL2

RS2

y=a*x+b

R²=0,9903 (p<0,05)

a=0,487±0,027

b=0,05±0,19

D
e

g
ra

d
a

ç
ã

o
 e

s
p

e
c
íf
ic

a
 d

e
 L

A
S

 (
m

g
 L

A
S

/g
 S

T
V

.d
)

Carga específica de LAS (mg LAS/g STV.d)



 

 

129 

 
Figura 5.59: Variação espacial de ácidos orgânicos voláteis no afluente ( ), pontos PA1 ( ), 

PA2 ( ), PA3 ( ) e efluente ( ), nos reatores RL2 e RS2 

 

 Observou-se remoção de LAS similar (em torno de 15%) na manta de lodo (até o 

ponto PA3) e separador de fases (entre ponto PA3 e efluente) do reator RL2 (Figura 5.60). No 

reator RS2, verificou-se maior remoção de LAS na manta de lodo (24%). Apesar da menor 

concentração de ácidos orgânicos voláteis no ponto PA3 (<5 mg HAc/L), as eficiências de 

remoção de LAS no separador de fases dos reatores RL2 e RS2 (15 e 11%, respectivamente) 

foram menores que as eficiências observadas na Parte 1 (55-90%, p. 117) e no ensaio do item 

5.3 (20-53%, p. 88). 
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Figura 5.60: Remoção de LAS na manta de lodo ( ) e no separador de fases ( ), nos 

reatores RL2 e RS2 

5.4.4 Pirosequenciamento de amostras da Parte 1 

 O pirosequenciamento das amostras do ensaio de degradação de LAS em água 

residuária de lavanderia resultou em total de 35.381 sequências (somando as quatro amostras 

– sendo duas da manta de lodo e duas do separador de fases dos reatores RL1 e RS1). Desse 

total, foram selecionadas 26.393 sequências, com 215-322 pb (média: 287±13 pb). No 

histograma de distribuição do comprimento das sequências, observou-se que a maior parte das 

sequências possuía entre 280 e 290 pb (Figura 5.61). 
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Figura 5.61: Histograma da distribuição do comprimento das sequências 

 

 Dentre as sequências selecionadas, cerca de 5.600 a 8.100 foram atribuídas para cada 

amostra (Tabela 5.19). Ao todo foram definidas 937 UTOs, sendo cerca de 400 das UTOs 

atribuídas às amostras da manta de lodo dos reatores RL1 e RS1, e cerca de 300 das UTOs 

atribuídas às amostras da biomassa do separador de fases dos dois reatores. 

 

Tabela 5.19: Quantidade de sequências e UTOs atribuídas para cada amostra 

Amostra Sequências UTOs 

(Similaridade 97%) 

Manta de lodo-Reator RL1 (ML-RL1) 6.491 445 

Separador de fases-Reator RL1 (SF-RL1) 5.580 259 

Manta de lodo-Reator RS1 (ML-RS1) 8.118 412 

Separador de fases-Reator RS1 (SF-RS1) 6.204 307 

Total 26.393 937 
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5.4.4.1 Índices de diversidade 

 Observou-se pouca variação do índice de equitabilidade, com valores entre 0,57 e 0,68 

(Tabela 5.20). Portanto, verificou-se significativa variação na distribuição da comunidade 

microbiana, uma vez que valores próximos de 1 indicam altas variações. 

 

Tabela 5.20: Índices de diversidade determinados no nível de 97% de similaridade, nas 

amostras dos reatores RL1 e RS1 

Filo ML-RL1 SF-RL1 ML-RS1 SF-RS1 

Dominância 0,07 0,096 0,114 0,101 

Equitabilidade 0,676 0,609 0,568 0,65 

Shannon 4,56±0,02 3,67±0,03 3,99±0,02 3,99±0,03 

UTOs simples 165 
(37,1%) 

94 
(36,3%) 

175 
(42,5%) 

113 
(36,8%) 

UTOs duplas 64 
(14,4%) 

39 
(15,1%) 

61 
(14,8%) 

50 
(16,3%) 

 

 Com relação ao índice de dominância, foram observados valores baixos, entre 0,07 e 

0,11 (Tabela 5.20), portanto, distribuição mais equânime dos táxons na comunidade 

microbiana em cada amostra (valores próximos de 0 indicam a presença equânime de todos 

táxons, enquanto, valores próximo de 1 indicam o domínio de um táxon na comunidade 

microbiana). 

 Observou-se pouca variação do índice de Shannon, entre 4,9 e 6,0 (Tabela 5.20), 

indicando, portanto, significativa riqueza das amostras (quanto maior o índice, maior o nº de 

táxons na comunidade microbiana). O maior índice de Shannon foi aquele obtido para 

amostra da manta de lodo do reator com água residuária de lavanderia (RL1: 6,0), seguida pela 

amostra da biomassa do separador de fases do reator com água residuária sintética (RS1: 5,4), 

sendo as demais amostras com índice em torno de 4,9. 

 Apesar do índice de Shannon indicar maior riqueza nas amostras da manta de lodo do 

reator RL1 e da biomassa do separador de fase do reator do reator RS1, não se observou o 



 

 

133 

mesmo para os índices de rarefação e Chao1. Por meio de análise dos estimadores de 

rarefação e Chao1 observou-se maior riqueza nas amostras da manta de lodo dos reatores RL1 

(ML-RL1) e RS1 (ML-RS1) que nas amostras da biomassa do separador de fases (SF-RL1 e SF-

RS1) (Tabela 5.21). Para 97% de similaridade observou-se estimador de rarefação em torno de 

410-440, e de Chao1 em torno de 650-660, nas amostras da manta de lodo. Nas amostras da 

biomassa do separador de fases, no mesmo nível de similaridade (97%), foram observados 

estimadores de rarefação e de Chao1, em torno de 260-310 e 370-430, respectivamente. 

Atribuiu-se o menor índice de Shannon da amostra da manta de lodo do reator RS1 (4,9) à 

maior parcela de UTOs únicas (com apenas uma sequência); ou seja, 43% na manta de lodo 

do reator RS1, enquanto, foram observados valores em torno de 37% nas demais amostras 

(Tabela 5.20). A maior parcela de UTOs únicas resultou em menor índice de Shannon, uma 

vez que o índice considera a quantidade e abundância relativa de cada UTO (o índice de 

Shannon é definido pela equação H’ = −Σpi ln pi; sendo pi a abundância relativa de cada 

UTO). Observou-se pouca variação, entre 14 e 16%, para UTOs duplas, indicando pouca 

influência desse parâmetro nos índices de Shannon. 
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Tabela 5.21: Comparação entre estimadores de riqueza 

 

Rarefação Chao1 

Similaridade 97%  

  Manta de lodo-Reator RL1 (ML-RL1) 445 653±63 

Separador de fases-Reator RL1 (SF-RL1) 259 368±45 

Manta de lodo-Reator RS1 (ML-RS1) 412 658±73 

Separador de fases-Reator RS1 (SF-RS1) 307 431±45 

Similaridade 95%   

Manta de lodo-Reator RL1 (ML-RL1) 322 463±75 

Separador de fases-Reator RL1 (SF-RL1) 194 261±48 

Manta de lodo-Reator RS1 (ML-RS1) 307 453±76 

Separador de fases-Reator RS1 (SF-RS1) 215 290±50 

Similaridade 90%   

Manta de lodo-Reator RL1 (ML-RL1) 208 290±61 

Separador de fases-Reator RL1 (SF-RL1) 133 163±30 

Manta de lodo-Reator RS1 (ML-RS1) 195 246±39 

Separador de fases-Reator RS1 (SF-RS1) 140 168±28 

 

 Por meio da análise das curvas de rarefação evidenciou-se maior riqueza para amostra 

da manta de lodo do reator com água residuária de lavanderia (RL1) (Figura 5.62). A diferença 

de riqueza entre a amostra da manta de lodo do reator RL1 e as demais amostras diminuiu 

conforme a redução do nível de similaridade, de 97 para 80%. Atribuiu-se a maior riqueza da 

amostra da manta de lodo do reator RL1 às condições de alimentação que, conforme observado 

na caracterização da água residuária de lavanderia (item 5.4.1; p. 105), propiciaram diversos 

co-substratos favoráveis à manutenção e crescimento de populações diversas de bactérias. 

Além disso, a estrutura granulada protegeu algumas populações microbianas dos reatores RL1 

e RS1, assegurando a maior riqueza observada para as duas amostras, corroborando o 

observado no presente estudo mediante análise de FISH (item 5.2.3, p. 63) e por meio da 

técnica de PCR-DGGE (item 5.3.6; p. 91). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.62: Curva de rarefação definida para similaridade de 97% (a), 95% (b), 90% (c) e 

80% (d), das sequências de amostras da manta de lodo (ML-RL1) e biomassa do separador de 

fases (SF-RL1) do reator RL1, e da manta de lodo (ML-RS1) e biomassa do separador de fases 

(SF-RS1) do reator RS1 

 

 Devido às condições da biomassa na manta de lodo, observou-se maior coeficiente de 

similaridade entre as amostras dessa região nos reatores RL1 e RS1 de acordo com os índices 

de diversidade beta (Figura 5.63). Os coeficientes de similaridades obtidos para essas 

amostras da manta de lodo foram de 74% a 88%. Todavia, para as amostras da biomassa do 

separador de fases observou-se variação de 57% a 82%. 

 Em relação aos índices de Bray-Curtis e UniFrac não ponderado, observou-se pouca 

diferença entre as amostras da manta de lodo (74-75%). O índice UniFrac analisa a distância 

evolutiva entre as populações microbianas, enquanto, o índice de Bray-Curtis considera 

riqueza e uniformidade, porém cada UTO é distinta na comparação entre amostras, 

independente da distância evolutiva. Dessa forma, a similaridade entre as amostras da manta 
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de lodo foi, principalmente, devido à riqueza e semelhança de UTOs atribuídas em cada 

amostra. 

 Em relação às amostras da biomassa do separador de fases observou-se aumento 

significativo da similaridade obtida pelos índices de Bray-Curtis e UniFrac não ponderado (de 

57% para 70%), portanto, maior similaridade entre as amostras ao se considerar a distância 

evolutiva das comunidades microbianas. Entre os índices UniFrac não ponderado e UniFrac 

ponderado observou-se aumento do coeficiente de similaridade de 12-14% entre as amostras 

da manta de lodo e da biomassa do separador de fases. Observou-se índice UniFrac ponderado 

de 88 e 82%, entre as amostras da manta de lodo e biomassa do separador de fases, 

respectivamente. O índice UniFrac ponderado considera a abundância relativa das UTOs, 

indicando que a distribuição dos táxons teve peso semelhante nos coeficientes de similaridade 

entre as amostras da manta de lodo e da biomassa do separador de fases. 
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Figura 5.63: Dendrogramas baseados nos índices de Bray-Curtis, UniFrac não ponderado e 

UniFrac ponderado para as amostras da manta de lodo (ML-RL1) e biomassa do separador de 

fases (SF-RL1) do reator RL1, e da manta de lodo (ML-RS1) e biomassa do separador de fases 

(SF-RS1) do reator RS1, para similaridade de 97% 

 

 Atribuiu-se a menor riqueza das amostras da biomassa do separador de fases à maior 

exposição das populações microbianas às condições do ensaio, corroborando a maior variação 

dos coeficiente de similaridade observados mediante técnica de PCR-DGGE aplicada no 

presente estudo (item 5.3.6, p. 91). 

 Com relação à uniformidade das amostras, observou-se variação significativa na 

distribuição dos táxons, não ocorrendo predominância de apenas um táxon, conforme 

observado pelos índices de equitabilidade e dominância. Observou-se maior riqueza e 

similaridade para as amostras da manta de lodo. Destacou-se também a maior riqueza da 

amostra da manta de lodo do reator RL1, atribuída à diversidade de co-substratos fornecida na 

água residuária de lavanderia. Em virtude da maior exposição às condições do experimento 
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observou-se menor riqueza e menor coeficiente de similaridade (segundo os índices de 

diversidade beta supracitados) entre as amostras da biomassa do separador de fases. Apesar 

do menor coeficiente de similaridade entre as amostras da biomassa do separador de fases, 

observou-se aumento significativo da similaridade ao se considerar a distância evolutiva das 

UTOs. 

5.4.4.2 Caracterização da diversidade microbiana 

 Por meio da aplicação do RDP-Classifier obteve-se classificação em filos do domínio 

Bacteria de 77% a 88% das UTOs para cada amostra, correpondendo a abundância relativa 

entre 72 e 95% (Tabela 5.22). Verificou-se menor parcela de UTOs classificadas em classe 

(67-82%), ordem (61-78%), família (46-68%) e gênero (32-53%). 

 

Tabela 5.22: Porcentagem de UTOs (similaridade 97%) e sequências classificadas 

taxonomicamente em cada amostra 

 
ML-RL1 (%) SF-RL1 (%) ML-RS1 (%) SF-RS1 (%) 

 UTO Abundância 
relativa 

UTO Abundância 
relativa 

UTO Abundância 
relativa 

UTO Abundância 
relativa 

Filo 78,7 79,4 86,5 94,1 76,7 71,7 87,6 94,6 
Classe 70,1 76,4 80,3 89,5 66,7 69,6 82,1 93,2 
Ordem 63,8 75,1 71,4 61,6 60,7 68,8 78,2 92,2 
Família 49,7 46,1 64,1 60,1 46,1 31,5 68,1 83,0 
Gênero 33,3 36,1 45,9 45,2 31,6 28,1 52,8 77,1 
ML: manta de lodo 

SF: biomassa do separador de fases 

 

 Observou-se abundância relativa de gêneros classificados em torno de 28-46%, com 

exceção da amostra da biomassa do separador de fases do reator RS1 (77% de abundância 

relativa). Ao todo, foram identificados 147 gêneros, compreendendo 348 UTOs, ou seja, 589 

UTOs não foram classificadas com relação a gênero (63%). Apesar da maior riqueza 

verificada nas amostras da manta de lodo, segundo os índices de diversidade no item anterior, 
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foram observados menos gêneros classificados na manta de lodo do reator RS1 (73) que na 

biomassa do separador de fases (85) (Tabela 5.23). Além disso, observou-se menor 

quantidade de gêneros classificados nas amostras do reator RL1 (64 na manta de lodo e 63 na 

biomassa do separador de fases). 

 

Tabela 5.23: Quantidade de gêneros classificados em cada amostra (similaridade 97%) 

Amostra Gêneros 

Manta de lodo-Reator RL1 (ML-RL1) 64 

Separador de fases-Reator RL1 (SF-RL1) 63 

Manta de lodo-Reator RS1 (ML-RS1) 73 

Separador de fases-Reator RS1 (SF-RS1) 85 

 

 Em virtude da limitada representatividade dos gêneros classificados, a caracterização 

da comunidade microbiana ateve-se à descrição dos gêneros classificados em cada amostra, 

evitando-se a comparação entre amostras. Devido à quantidade de gêneros classificados (63-

85), restringiu-se à descrição dos 20 gêneros com maior abundância relativa em cada amostra. 

Em seguida, foram listados os gêneros relacionados com a degradação de LAS, ou seja, 

especificamente aqueles relacionados com a degradação de compostos aromáticos com um 

anel (fenol, tolueno, benzaldeído, metoxi-, hidroxi- e benzoatos), reações de dessulfonação, β 

e ω-oxidação. Nesse caso realizou-se a comparação entre as amostras, uma vez que a análise 

se restringia aos gêneros relacionados com a degradação de LAS. Em virtude da abundância 

relativa dos filos classificados (entre 72 e 95%), foram descritos e comparados os filos 

observados nas amostras dos reatores RL1 e RS1. 

5.4.4.2.1 Filos 

 Com relação aos filos observados na manta de lodo dos reatores RL1 e RS1, destacou-se 

a presença dos seguintes: Firmicutes (33-41%), Proteobacteria (6-20%), Chloroflexi (7-14%) 

e Synergistetes (5-12%) (Figura 5.64). Observou-se maior abundância relativa dos filos 
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Firmicutes, Proteobacteria e Chloroflexi na amostra do reator RL1 (14-33%), e maior 

abundância relativa dos filos Firmicutes e Synergistetes na amostra do reator RS1 (12-41%). 

 

 
Figura 5.64: Abundância relativa de filo (similaridade 97%) nas amostras da manta de lodo (

) e biomassa do separador de fases ( ) do reator RL1, e da manta de lodo ( ) e biomassa do 

separador de fases ( ) do reator RS1 

 

 Na biomassa do separador de fases dos reatores RL1 e RS1, verificou-se, 

principalmente, a presença do filo Proteobacteria (70-74%). Além desse filo, observou-se 

também que 10% da abundância relativa da biomassa do separador de fases do reator RL1 foi 

relacionada ao filo Chloroflexi. Essa mesma abundância relativa foi observada para o filo 

Acidobacteria, todavia, na amostra da biomassa do separador de fases do reator RS1. 

Observou-se maior diferença da abundância relativa para representantes do filo Proteobacteria 

(70-74%), em relação aos demais filos classificados (abaixo de 10%) para as amostras do 

separador de fases dos dois reatores (RL1 e RS1). 
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 A parcela de filos não classificados foi maior (21 e 28%) na manta de lodo dos dois 

reatores e menor (6%) na biomassa do separador de fases. Ao todo, foram classificados 21 

filos, conforme listados na Tabela 5.24. 

 

Tabela 5.24: Abundância relativa de filo (similaridade 97%) 

Filo ML-RL1 (%) SF-RL1 (%) ML-RS1 (%) SF-RS1 (%) 

Acidobacteria 3,39 4,82 0,55 9,83 

Actinobacteria 0,42 0,02 0,23 0,06 

Bacteroidetes 0,66 1,52 0,44 3,11 

BRC1 0,15 0,05 0,12 – 

Chlamydiae 0,40 0,07 0,17 0,02 

Chloroflexi 14,03 10,48 6,52 0,42 

Cyanobacteria – 0,02 – – 

Deferribacteres – – 0,01 – 

Euryarchaeota 0,49 0,02 0,26 0,03 

Firmicutes 32,95 1,58 41,23 2,77 

Fusobacteria – – 0,01 – 

Gemmatimonadetes – 1,31 – 0,23 

Lentisphaerae 0,03 0,04 – 0,15 

OD1 0,08 – 0,06 – 

Planctomycetes 0,17 0,02 0,09 0,02 

Proteobacteria 19,78 69,98 5,86 74,60 

Spirochaetes 0,03 1,25 0,06 0,05 

Synergistetes 4,78 0,43 12,33 1,50 

Thermotogae 0,96 0,02 1,55 – 

Verrucomicrobia 1,12 2,47 2,22 1,77 

WS3 – 0,02 0,01 – 

Não classificado 20,55 5,88 28,26 5,45 

5.4.4.2.2 Gêneros na amostra da manta de lodo do reator RL1 

 Para os 20 gêneros com maior abundância relativa obtidos da manta de lodo do reator 

RL1, foram observados valores entre 0,4 e 5,7% (Figura 5.65). Dentre esses 20 gêneros, 15 

foram relacionados com representantes de ambiente anaeróbio ou anaeróbio estrito (Tabela 

5.25). Os outros cinco gêneros foram relacionados com bactérias aeróbias, apesar da 

existência de algumas capazes de se manterem em condição anaeróbia, tais como: Bosea, 

Brevundimonas, Pseudomonas e Zoogloea (OUATTARA et al., 2003; BRENNER et al., 
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2005; KANG et al., 2009). Algumas espécies de Pseudomonas e Zoogloea podem usar 

nitrato, em substituição ao oxigênio, como aceptor final de elétrons, permitindo seu 

desenvolvimento em condição anóxica (BRENNER et al., 2005). O uso de nitrato como 

aceptor final de elétrons é uma possibilidade, considerando sua presença na água residuária de 

lavanderia (concentração estimada em torno de 0,02 mg N/L, com base na caracterização da 

água de lavanderia e nas diluições usadas no reator RL1; item 5.4.1.1, p. 104). Outra 

possibilidade seria a presença de oxigênio em pequenas quantidades, uma vez que não se 

verificou coloração rosa na região da manta de lodo após adição de resazurina (item 5.4.2, p. 

111). Hirasawa et al. (2008) verificaram a coexistência de comunidades microbianas 

anaeróbias na presença de oxigênio em reator UASB inoculado com lodo granulado, sendo, 

portanto, possível a presença de gêneros aeróbios e anaeróbios na manta de lodo. 

 

 
Figura 5.65: Abundância relativa dos 20 gêneros mais frequentes na amostra da manta de lodo 

do reator RL1 (similaridade 97%) 
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Tabela 5.25: Descrição dos 20 gêneros de maior abundância relativa na amostra da manta de 

lodo do reator RL1 (similaridade 97%) 

Gênero Gram Condição Referência 

Aminomonas – Anaeróbia estrita Baena et al. (1999) 

Anaerofustis + Anaeróbia estrita Vos et al. (2009) 

Bellilinea – Anaeróbia estrita Brenner et al. (2005) 

Bosea – Aeróbio Brenner et al. (2005) 

Brevundimonas – Aeróbia Brenner et al. (2005) 

Desulfobulbus – Anaeróbia estrita Brenner et al. (2005) 

Desulfomicrobium – Anaeróbia Brenner et al. (2005) 

Desulfovibrio – Anaeróbia Brenner et al. (2005) 

Desulfuromonas – Anaeróbia estrita Vos et al. (2009) 

Fusibacter + Anaeróbia estrita Vos et al. (2009) 

Gallicola + Aeróbia obrigatória Krieg et al. (2010) 

Holophaga – Anaeróbia DiPippo et al. (2009) 

Kosmotoga – Anaeróbio Yamada et al. (2006) 

Leptolinea – Anaeróbia estrita Yamada et al. (2007) 

Longilinea – Anaeróbia estrita Brenner et al. (2005);  

Pseudomonas – Aeróbia e anóxica (algumas espécies 

podem usar nitrato como aceptor de 

elétrons) 

Brenner et al. (2005) 

Sporomusa –/+ Anaeróbia aerotolerante Vos et al. (2009) 

Synergistes – Anaeróbia Allison et al. (1992) 

Syntrophobacter – Anaeróbia estrita Brenner et al. (2005);  

Zoogloea – Aeróbia usando oxigênio e anóxica (nitrato 

como aceptor de elétrons) 

Brenner et al. (2005) 

 

 Entre os 20 gêneros com maior abundância relativa na manta de lodo do reator RL1, 

oito deles possuem representantes relacionados com a degradação de LAS: sete gêneros 

relacionados com a degradação de compostos aromáticos; dois gêneros relacionados com 

bactérias capazes de promover a dessulfonação; dois gêneros capazes de β-oxidação; e um 

gênero capaz de ω-oxidação. Representantes de Brevundimonas, Desulfomicrobium, 

Desulfovibrio, Holophaga, Pseudomonas, Sporomusa e Zoogloea, são capazes de degradar 

compostos com um anel aromático (fenol, tolueno, benzaldeído, hidroxi-, metoxi- e 

benzoatos) (BRENNER et al., 2005; VOS et al., 2009). Os gêneros Desulfovibrio e 

Pseudomonas possuem espécies capazes de reações de dessulfonação (KERTESZ et al., 1994; 

COOK et al., 1998). Foram encontrados dois gêneros, Pseudomonas e Synergistes, com 

espécies capazes de realizar reações de β-oxidação (STOVER et al., 2000; KUMAR et al., 
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2010). Além disso, Pseudomonas possui representantes capazes de reação de ω-oxidação 

(LODE e COON, 1971).  

 Dentre os oito gêneros relacionados com a degradação de LAS, três deles requerem 

condição aeróbia (Brevundimonas, Pseudomonas e Zoogloea) enquanto os outros cinco 

podem realizar as reações em condição anaeróbia (Desulfomicrobium, Desulfovibrio, 

Holophoga, Sporomusa e Synergistes) (Tabela 5.25). 

 Especificamente, Syntrophobacter possui membros relacionados com a degradação de 

outro composto aromático, o pentaclorofenol (PCP) em consórcio com Clostridium sp. 

(TARTAKOVSKY et al., 2001), gênero que foi encontrado na manta de lodo do reator RL1 

(abundância relativa: 0,03%). 

 Nove gêneros foram relacionados com a degradação de carboidratos: Anaerofustis, 

Bellilinea, Bosea, Desulfovibrio, Fusibacter, Kosmotoga, Leptolinea, Longilínea e 

Pseudomonas (BRENNER et al., 2005; YAMADA et al., 2006; YAMADA et al., 2007; 

DIPIPPO et al., 2009; VOS et al., 2009). 

 Seis gêneros foram relacionados com a redução de sulfato ou tiossulfato a sulfeto: 

Desulfobulbus, Desulfomicrobium, Desulforomonas, Desulfovibrio, Fusibacter e 

Pseudomonas (BRENNER et al., 2005; VOS et al., 2009). A presença de gêneros 

relacionados com a redução de sulfato foi corroborada pela concentração de sulfato no 

afluente do reator RL1 (6 mg S/L; Tabela 5.12, p. 107). 

 Dois gêneros foram relacionados com a origem do inóculo (tratamento de água 

residuária de abatedouro de aves): Aminomonas, que realiza fermentação de aminoácidos 

(relacionada com a carga de proteínas em abatedouro de aves) (BAENA et al., 1999); e 

Gallicola, que foi isolado em fezes de galinhas (VOS et al., 2009). 

 Na amostra da manta de lodo do reator RL1, observou-se a presença de alguns gêneros 

aeróbios (supracitados), em virtude da presença de resquícios de oxigênio na região da manta 
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de lodo. A presença desses resquícios de oxigênio não foi prejudicial aos gêneros anaeróbios, 

em virtude da estrutura de grânulo do inóculo. Foram encontrados, principalmente, gêneros 

relacionados com a degradação de carboidratos (9), de LAS (8) e redução de sulfato (6). A 

presença desses compostos na água residuária de lavanderia favoreceram o desenvolvimento 

desses microrganismos. 

5.4.4.2.3 Gêneros na amostra da manta de lodo do reator RS1 

 Entre os 20 gêneros com maior abundância relativa da amostra da manta de lodo do 

reator RS1, foram observados valores entre 0,1 e 5,5% (Figura 5.66). Quatorze gêneros eram 

de condição anaeróbia ou anaeróbia estrita (Tabela 5.26). Quatro gêneros eram de condição 

aeróbia: Comamonas, Pseudomonas, Stenotrophomonas e Zoogloea. A formação de nitrato a 

partir do cloreto de amônio presente na água residuária sintética (1.000 mg/L) pode ter 

permitido o desenvolvimento de Pseudomonas e Zoogloea em condição anóxica. Além disso, 

não se descarta a possibilidade da presença de pequena quantidade de oxigênio. 

 

  
Figura 5.66: Abundância relativa dos 20 gêneros mais frequentes na amostra da manta de lodo 

do reator RS1 (similaridade 97%) 
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Tabela 5.26: Descrição dos 20 gêneros de maior abundância relativa na amostra da manta de 

lodo do reator RS1 (similaridade 97%) 

Gênero Gram Condição Referência 

Aminiphilus – Anaeróbia estrita Diaz et al. (2007) 

Aminomonas – Anaeróbia estrita Baena et al. (1999) 

Anaerofustis + Anaeróbia estrita Vos et al. (2009) 

Comamonas – Aeróbia Brenner et al. (2005) 

Desulfovibrio – Anaeróbia Brenner et al. (2005) 

Holophaga – Anaeróbia Krieg et al. (2010) 

Kosmotoga – Anaeróbio DiPippo et al. (2009) 

Leptolinea – Anaeróbia estrita Yamada et al. (2006) 

Longilinea – Anaeróbia estrita Yamada et al. (2007) 

Luteolibacter – – Yoon et al. (2008) 

Methanosphaerula + Anaeróbia estrita Cadillo-Quiroz et al. (2009) 

Oxobacter + Anaeróbia estrita Vos et al. (2009) 

Pleomorphomonas – – Xie e Yokota (2005b) 

Pseudomonas – Aeróbia e anóxica (algumas espécies 

podem usar nitrato como aceptor de 

elétrons) 

Brenner et al. (2005) 

Smithella – Anaeróbia estrita Brenner et al. (2005) 

Soehngenia + Anaeróbia e aerotolerante Vos et al. (2009) 

Sporomusa –/+ Anaeróbia e aerotolerante Vos et al. (2009) 

Stenotrophomonas – Aeróbia Brenner et al. (2005) 

Synergistes – Anaeróbia Allison et al. (1992) 

Zoogloea – Aeróbia usando oxigênio e anóxica 

(nitrato como aceptor de elétrons) 

Brenner et al. (2005) 

 

 Dez gêneros foram relacionados com a degradação de LAS, sendo nove gêneros 

relacionados com a degradação de compostos aromáticos; três gêneros que realizam 

dessulfonação; dois gêneros capazes de realizar β-oxidação; e um gênero capaz de realizar ω-

oxidação. Nos gêneros Comamonas, Desulfovibrio, Holophaga, Oxobacter, Pseudomonas, 

Soehngenia, Sporomusa, Stenotrophomonas e Zoogloea, estão incluídas espécies capazes de 

degradar compostos com um anel aromático (fenol, tolueno, benzaldeído, hidroxi-, metoxi- e 

benzoatos) (BRENNER et al., 2005; VOS et al., 2009; KRIEG et al., 2010). Espécies de 

Comamonas, Desulfovibrio e Pseudomonas são capazes de reações de dessulfonação 

(KERTESZ et al., 1994; COOK et al., 1998). Algumas espécies de Pseudomonas e 

Synergistes realizam reações de β-oxidação (STOVER et al., 2000; KUMAR et al., 2010). 
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Além disso, ω-oxidação pode ser realizada por espécies de Pseudomonas (LODE e COON, 

1971). 

 Dentre os 10 gêneros relacionados com a degradação de LAS, quatro requerem 

condição aeróbia (Comamonas, Pseudomonas, Stenotrophomonas e Zoogloea) e os outros 

seis gêneros são de condição anaeróbia (Desulfovibrio, Holophoga, Oxobacter, Soehngenia, 

Sporomusa e Synergistes) (Tabela 5.26). 

 Oito gêneros foram relacionados com a degradação de carboidratos: Anaerofustis, 

Comamonas, Desulfovibrio, Kosmotoga, Leptolinea, Longilinea, Pseudomonas e Soehngenia 

(BRENNER et al., 2005; YAMADA et al., 2006; YAMADA et al., 2007; DIPIPPO et al., 

2009; VOS et al., 2009). 

 Aminiphilus realiza fermentação de aminoácidos, sendo relacionado com a origem do 

inóculo, uma vez que o tratamento de água residuária de abatedouro de aves apresentava alta 

carga de proteínas (DIAZ et al., 2007). 

 Bactérias semelhantes à Luteolibacter são fosfatase alcalina positiva, sendo 

relacionadas com a concentração de fosfato da água residuária sintética (K2HPO4.3H2O: 400 

mg/L; p. 19) (YOON et al., 2008). 

 Methanosphaerula pertence ao domínio Archaea e seus membros são metanogênicos 

hidrogenotróficos (consomem hidrogênio para produção de metano) (CADILLO-QUIROZ et 

al., 2009). Nesse aspecto, a presença dos gêneros Smithella e Longilinea foi relacionada à 

sintrofia com microrganismos hidrogenotróficos (BRENNER et al., 2005; YAMADA et al., 

2007). 

 O gênero Pleomorphomonas caracteriza-se por fixar nitrogênio, sendo presente devido 

à riqueza do inóculo. 

 Foram encontrados gêneros aeróbios (supracitados) na amostra da manta de lodo do 

reator RS1, cuja presença foi atribuída a resquícios de oxigênio na região da manta de lodo. 
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Destacou-se a presença de gêneros capazes de degradar LAS (10) e carboidratos (8), 

relacionados com a disponibilidade de LAS padrão e extrato de levedura na água residuária 

sintética. 

5.4.4.2.4 Gêneros na amostra do separador de fases reator RL1 

 Para 20 gêneros com maior abundância relativa na biomassa do separador de fases do 

reator RL1, foram observados valores entre 0,2 e 21% (Figura 5.67). Destacou-se similaridade 

a Zoogloea (21%), sendo que esse gênero representou cerca de metade da abundância relativa 

dentre aqueles classificados nessa amostra (45%). Zoogloea foi relacionada com a degradação 

de LAS, devido à capacidade de meta clivagem de anel aromático de benzeno (BRENNER et 

al., 2005). As características do gênero Zoogloea foram descritas no item 5.4.4.2.6 (p. 155). 

 

 
Figura 5.67: Abundância relativa dos 20 gêneros mais frequentes na amostra da biomassa do 

separador de fases do reator RL1 (similaridade 97%) 

 

Zoogloea
Desulfobulbus

Holophaga
Phenylobacterium

Prosthecobacter
Gemmatimonas

Leptonema
Ferruginibacter

Nitrosomonas
Desulfovibrio

Dechloromonas
Methylomonas

Hydrogenophaga
Caulobacter
Comamonas

Azonexus
Chelatococcus

Afipia
Hyalangium

Pseudomonas

0% 5% 10% 15% 20%

G
ê

n
e

ro
s
-S

e
p

a
ra

d
o

r 
d

e
 f

a
s
e

s
 (

R
L

1
)



 

 

149 

Tabela 5.27: Descrição dos 20 gêneros de maior abundância relativa da amostra da biomassa 

do separador de fases do reator RL1 (similaridade 97%) 

Gênero Gram Condição Referência 

Afipia – Aeróbia Brenner et al. (2005) 

Azonexus – Aeróbia Brenner et al. (2005) 

Caulobacter – Aeróbia Brenner et al. (2005) 

Chelatococcus – Aeróbia obrigatória Brenner et al. (2005) 

Comamonas – Aeróbia Brenner et al. (2005) 

Dechloromonas – Anaeróbia facultativa Brenner et al. (2005) 

Desulfobulbus – Anaeróbia estrita Brenner et al. (2005) 

Desulfovibrio – Anaeróbia Brenner et al. (2005) 

Ferruginibacter – Aeróbia obrigatória Lim et al. (2009) 

Gemmatimonas – Aeróbia Krieg et al. (2010) 

Holophaga – Anaeróbia Krieg et al. (2010) 

Hyalangium  – Brenner et al. (2005) 

Hydrogenophaga – Aeróbia, desnitrificante heterotrófica Brenner et al. (2005) 

Leptonema – Aeróbia obrigatória Krieg et al. (2010) 

Methylomonas – Aeróbia obrigatória Brenner et al. (2005) 

Nitrosomonas – Anaeróbia facultativa Brenner et al. (2005) 

Phenylobacterium – Aeróbia obrigatória Brenner et al. (2005) 

Prosthecobacter – Aeróbia obrigatória Krieg et al. (2010) 

Pseudomonas – Aeróbia e anóxica (algumas espécies 

podem usar nitrato como aceptor de 

elétrons) 

Lode e Coon (2005) 

Zoogloea – Aeróbia usando oxigênio e anóxica 

(nitrato como aceptor de elétrons) 

Brenner et al. (2005) 

 

 Foram encontrados três gêneros anaeróbios ou anaeróbios estritos: Desulfobulbus, 

Desulfovibrio e Holophaga. Em virtude do oxigênio dissolvido na região do separador de 

fases (indicada pela coloração rosa observada após adição de resazurina; item 5.4.2, p. 111), 

foram encontrados 15 gêneros aeróbios (Tabela 5.27) e outros dois gêneros anaeróbios 

facultativos (Dechloromonas e Nitrosomonas). 

 Oito gêneros foram relacionados com a degradação de LAS; oito gêneros capazes de 

realizar a degradação de compostos aromáticos; e quatro gêneros capazes de realizar 

dessulfonação. Os gêneros Comamonas, Dechloromonas, Desulfovibrio, Gemmatimonas, 

Holophaga, Hydrogenophaga, Pseudomonas e Zoogloea, incluem espécies capazes de 

degradar compostos com um anel aromático (fenol, tolueno, benzaldeído, hidroxi-, metoxi- e 

benzoatos) (BRENNER et al., 2005; CHAKRABORTY e COATES, 2005; SALINERO et al., 
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2009; KRIEG et al., 2010). Foram encontrados quatro gêneros com representantes capazes de 

reações de dessulfonação: Comamonas, Dechloromonas, Desulfovibrio, Hydrogenophaga e 

Pseudomonas (KERTESZ et al., 1994; COOK et al., 1998). 

 Entre os gêneros relacionados com a degradação de LAS, seis requerem condição 

aeróbia (Comamonas, Gemmatimonas, Hydrogenophaga, Pseudomonas e Zoogloea), dois 

gêneros são anaeróbios (Desulfovibrio e Holophoga) e o gênero Dechloromonas é anaeróbio 

facultativo (Tabela 5.27). 

 O gênero Leptonema é capaz de consumir alcoóis e ácidos de cadeia longa (KRIEG et 

al., 2010). Além disso, foram encontrados gêneros capazes de degradar outros compostos 

aromáticos: fenilalanina (Chelatococcus e Phenylobacterium) e naftil fosfato 

(Ferruginibacter) (BRENNER et al., 2005; LIM et al., 2009; KRIEG et al., 2010). 

 Seis gêneros foram relacionados com a degradação de carboidratos: Comamonas, 

Caulobacter, Desulfovibrio, Hydrogenophaga, Prosthecobacter e Pseudomonas (BRENNER 

et al., 2005; KRIEG et al., 2010). 

 Três gêneros foram relacionados com a redução de sulfato a sulfeto: Desulfobulbus, 

Desulfovibrio e Pseudomonas (BRENNER et al., 2005). Atribuiu-se a presença desses 

gêneros às fontes de enxofre na água residuária de lavanderia, sendo observada concentração 

de sulfato de 6 mg S/L no afluente do reator RL1 (Tabela 5.12, p. 107). 

 Nitrosomonas realiza oxidação de amônio, sendo relacionado com a presença de 

fontes de nitrogênio na água residuária de lavanderia (concentração de NTK estimada em 

torno de 2 mg N/L, considerando a diluição aplicada). 

 Os membros do gênero Methylomonas são metanotróficas obrigatórias (consomem 

metano), sendo sua presença atribuída à produção de metano no reator RL1. 

 A presença dos gêneros Afipia e Azonexus foi relacionada à riqueza da comunidade 

microbiana do reator. 
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 Verificou-se na amostra da biomassa do separador de fases do reator RL1 maior 

quantidade de gêneros aeróbio e anaeróbio facultativo, em virtude da difusão de oxigênio 

nessa região. Observou-se significativa abundância relativa (21%) do gênero Zoogloea, capaz 

de degradar compostos aromáticos, sendo, portanto, relacionado com a alta remoção de LAS 

no separador de fases do reator RL1 (90%). Atribuiu-se a presença de gêneros relacionados 

com a degradação de LAS (8), carboidratos (6) e redução de sulfato (6) à existência de tais 

compostos na água residuária de lavanderia, favorecendo o desenvolvimento desses 

microrganismos. 

5.4.4.2.5 Gêneros na amostra do separador de fases reator RS1 

 A abundância relativa dos 20 gêneros mais frequentes variou entre 0,5 e 34%, 

destacando-se a presença de Nitrosomonas (Figura 5.68). Ressalta-se que os gêneros 

classificados na amostra da biomassa do separador de fases do reator RS1 representaram 77% 

da abundância relativa; assim, a presença de Nitrosomonas foi significativa na comunidade 

microbiana dessa amostra. Representantes do gênero Nitrosomonas caracterizam-se por 

realizar oxidação de amônio a nitrito, mediante reação que consome alcalinidade do meio: 

   
            

        
  

 A alimentação do reator RS1 fornecia amônio em alta concentração, na forma de 

cloreto de amônio (NH4Cl) em concentração de 1.000 mg/L (Tabela 4.1, p. 19). Além disso, 

observou-se alto consumo de alcalinidade no reator RS1, com a redução da alcalinidade total 

de 564 para 197 mg CaCO3/L (Tabela 5.12, p. 107). A presença de Nitrosomonas também 

poderia estar relacionada com a degradação de compostos aromáticos, uma vez que 

N. europeae é capaz de degradar tolueno e alquilbenzenos (KEENER e ARP, 1994). Todavia, 

Brandt et al. (2001) não observaram degradação de LAS em cultura de N. europeae, além da 

cessação do crescimento em 15 mg/L de surfactante. Assim, atribuiu-se a alta abundância 
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relativa de Nitrosomonas (34%) à alta concentração de amônio na água residuária sintética, 

corroborada pelo alto consumo de alcalinidade do reator RS1. Adicionalmente, ressalta-se a 

possibilidade de presença significativa do gênero Nitrosomonas na biomassa do separador de 

fases dos reatores R35D e RBCS, devido ao elevado consumo de alcalinidade observado (item 

5.3, p. 67) e à presença de alta concentração de amônio na água residuária sintética usada 

nesses reatores (NH4Cl: 1.000 mg/L; Tabela 4.1, p. 19). 

 Entre os 20 gêneros com maior frequência, foram encontrados sete deles capazes de 

desnitrificação: Azospira, Bosea, Dechloromonas, Flavobacterium, Magnetospirillum, 

Pseudomonas e Zoogloea (BRENNER et al., 2005; KRIEG et al., 2010). Além disso, foram 

observados dois gêneros conhecidos por realizar a oxidação de nitrito: Nitrosospira e 

Nitrobacter, com abundância relativa de 0,05 e 0,02%, respectivamente (AHN, 2006). 

 

 
Figura 5.68: Abundância relativa dos 20 gêneros mais frequentes na amostra da biomassa do 

separador de fases do reator RS1 (similaridade 97%) 
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anaeróbia estrita (Aminiphilus, Desulfovibrio, Holophaga e Sporomusa). Atribuiu-se a 

presença de gêneros aeróbio, anaeróbio facultativo e microaerofílico à difusão de oxigênio na 

região do separador de fases (verificado pela coloração rosa após adição de resazurina; item 

5.4.2, p. 111). 

 

Tabela 5.28: Descrição dos 20 gêneros de maior abundância relativa da amostra da biomassa 

do separador de fases do reator RS1 (similaridade 97%) 

Gênero Gram Condição Referência 

Aeromonas – Anaeróbia facultativa Brenner et al. (2005) 

Afipia – Aeróbia Brenner et al. (2005) 

Aminiphilus  Anaeróbia estrita Diaz et al. (2007) 

Arcobacter – Anaeróbia facultativa Brenner et al. (2005) 

Azospira  Aeróbia, microaerofílica quando 

fixando N2 

Brenner et al. (2005) 

Bosea – Aeróbia Brenner et al. (2005) 

Comamonas – Aeróbia Brenner et al. (2005) 

Dechloromonas – Anaeróbia facultativa Brenner et al. (2005) 

Desulfovibrio – Anaeróbia Brenner et al. (2005) 

Ferruginibacter – Aeróbia obrigatória Lim et al. (2009) 

Flavobacterium – Aeróbia obrigatória; poucas 

microaeróbia/anaeróbia 

Krieg et al. (2010) 

Holophaga – Anaeróbia Krieg et al. (2010) 

Magnetospirillum – Microaerofílico Brenner et al. (2005) 

Nitrosomonas – Anaeróbia facultativa Brenner et al. (2005) 

Parvibaculum – Aeróbia Schleheck et al. (2004b) 

Phenylobacterium – Aeróbia obrigatória Brenner et al. (2005) 

Pseudomonas – Aeróbia e anóxica (algumas espécies 

podem usar nitrato como aceptor de 

elétrons) 

Brenner et al. (2005) 

Rhodanobacter – Aeróbia Brenner et al. (2005) 

Sporomusa –/+ Anaeróbia e aerotolerante Vos et al. (2009) 

Zoogloea – Aeróbia usando oxigênio e anóxica 

(nitrato como aceptor de elétrons) 

Brenner et al. (2005) 

 

 Dez gêneros foram relacionados com a degradação de LAS, sendo nove relacionados 

com a degradação de compostos aromáticos; quatro gêneros capazes de realizar 

dessulfonação; dois gêneros capazes de realizar β-oxidação; e dois gêneros capazes de realizar 

ω-oxidação. Aeromonas, Comamonas, Dechloromonas, Desulfovibrio, Holophaga, 

Pseudomonas, Rhodanobacter, Sporomusa e Zoogloea, possuem espécies capazes de 
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degradar compostos com um anel aromático (fenol, tolueno, benzaldeído, hidroxi-, metoxi- e 

benzoatos) (BRENNER et al., 2005; SALINERO et al., 2009; VOS et al., 2009; KRIEG et 

al., 2010). Quatro gêneros possuem espécies capazes de reações de dessulfonação: 

Aeromonas, Comamonas, Desulfovibrio e Pseudomonas (KERTESZ et al., 1994; COOK et 

al., 1998; DENGER e COOK, 1999). Dois gêneros possuem espécies capazes de realizar 

reações de β-oxidação e ω-oxidação: Pseudomonas e Parvibaculum, este último gênero foi 

isolado em cultura com LAS (LODE e COON, 1971; STOVER et al., 2000; SCHLEHECK et 

al., 2004b). 

 Dos gêneros relacionados com a degradação de LAS, cinco requerem condição aeróbia 

(Comamonas, Parvibaculum, Pseudomonas, Rhodanobacter e Zoogloea), três gêneros são 

anaeróbios (Desulfovibrio, Holophoga e Sporomusa) e dois gêneros são anaeróbios 

facultativos (Aeromonas e Dechloromonas) (Tabela 5.28). 

 Três gêneros possuem espécies capazes de degradar outros compostos aromáticos: 

Ferruginibacter (naftil fosfato), Flavobacterium (PCP) e Phenylobacterium (fenilalanina) 

(BRENNER et al., 2005; LIM et al., 2009; KRIEG et al., 2010). 

 Seis gêneros foram relacionados com a degradação de carboidratos: Aeromonas, 

Bosea, Comamonas, Desulfovibrio, Flavobacterium e Pseudomonas (BRENNER et al., 2005; 

KRIEG et al., 2010). 

 Dois gêneros foram relacionados com a redução de sulfato a sulfeto: Desulfobulbus e 

Desulfovibrio (BRENNER et al., 2005). As possíveis fontes de enxofre foram as proteínas 

presentes no extrato de levedura usado na água residuária sintética (Tabela 4.6, p. 33) e o 

LAS, que possui um grupo aromático sulfonado. 

 Atribuiu-se a presença de dois gêneros à origem do inóculo (tratamento de abatedouro 

de aves), uma vez que Aminiphilus fermenta aminoácidos (relacionado com a carga de 
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proteínas no abatedouro de aves) e Arcobacter é encontrado em carcaças de frango (HOUF et 

al., 2005; DIAZ et al., 2007). 

 A presença de Afipia foi relacionada à riqueza da comunidade microbiana do reator. 

 A maior abundância relativa da amostra da biomassa do separador de fases do reator 

RS1 foi atribuída a Nitrosomonas, cuja presença foi relacionada à disponibilidade de amônio 

em alta concentração. Em virtude da abundância relativa de Nitrosomonas, foram encontrados 

gêneros relacionados com a redução de nitrato (7). Além desse gênero, foram encontrados 

outros relacionados com a degradação de LAS (10) e carboidratos (6), atribuídas à presença 

de LAS padrão e extrato de levedura na água residuária sintética. 

5.4.4.2.6 Gêneros relacionados com a degradação de LAS 

 Dentre os 147 gêneros classificados, 32 deles foram relacionados com a degradação de 

LAS, sendo 14 gêneros mencionados em estudos com LAS (Tabela 5.29 e Tabela 5.30). A 

maioria dos gêneros (27) foi relacionada com a degradação de compostos com um anel 

aromático (fenol, tolueno, benzaldeído, hidroxi-, metoxi- e benzoatos) (Tabela 5.29). Sete 

gêneros possuem membros capazes de reações de dessulfonação: Acinetobacter, Aeromonas, 

Clostridium, Comamonas, Desulfovibrio, Hydrogenophaga e Pseudomonas (Tabela 5.30). 

Cinco gêneros foram relacionados com reações de β-oxidação: Desulfovirga, Parvibaculum, 

Pseudomonas, Synergistes e Syntrophomonas (Tabela 5.30). Dois gêneros possuem membros 

capazes de reações de ω-oxidação: Parvibaculum e Pseudomonas (Tabela 5.30). 
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Tabela 5.29: Descrição de gêneros capazes de degradação de compostos aromáticos (fenol, 

tolueno, benzaldeído, hidroxi-, metoxi- e benzoatos), relacionados com a presença em estudos 

com LAS (referências em negrito) 

Gênero Fenol Tolue- 

no 

Benzal- 

deído 

Hidroxi-, 

metoxi- e 

benzoatos 

Presença 

em LAS 

Referências 

Acinetobacter – – – + + Brenner et al. (2005); Abboud 

et al. (2007) 
Azoarcus + + – + – Anders et al.(1995); Gescher et 

al. (2002); Brenner et al. 

(2005) 

Brevundimonas + – – – – Segers et al. (1994); Hong e 

Raushel (1996); Brenner et al. 

(2005) 

Clostridium – – – + + Hsu et al. (1990); Mechichi et 

al. (1999); Chien et al. (2005); 

Mechichi et al. (2005); Lara-

Martin et al. (2007); Duarte 

et al. (2008); Vos et al. (2009); 

Duarte et al. (2010b); 

Oliveira et al. (2010); 

Comamonas + + – + + Schleheck et al. (2004a); 
Brenner et al. (2005); 

Schleheck et al. (2010) 
Dechloromonas – + – + + Achenbach et al. (2001); 

Brenner et al. (2005); Delforno 

et al. (2012); Duarte et al. 

(2010a); Chakraborty et al. 

(2005); Chakraborty e Coates 

(2005); Salinero et al.(2009) 

Desulfomicrobium – – – + – Brenner et al. (2005) 

Desulfomonile – – – + – Brenner et al. (2005) 

Desulfonema – – – + – Brenner et al. (2005) 

Desulfovibrio – – + + + Zellner et al. (1989); Zellner et 

al. (1990); Reichenbecher et al. 

(1997); Brenner et al. (2005); 

Duarte et al. (2010a) 
Gemmatimonas – – – + – Krieg et al. (2010) 

Geobacter + + + + + Brenner et al. (2005); Lara-

Martin et al. (2007); Delforno 

et al. (2012) 
Holophaga – – – + + Liesack et al. (1994); Oliveira 

et al. (2009); Krieg et al. 

(2010) 

Hydrogenophaga + – – + – Dangmann et al. (1989); Cook 

(1998); Brenner et al. (2005) 

Methylibium + – – + – Nakatsu et al. (2006) 

Oxobacter – – – + – Vos et al. (2009) 

Pigmentiphaga – – – + – Brenner et al. (2005) 

Pseudolabrys – – – + – Kämpfer et al. (2006) 
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Tabela 5.29: Descrição de gêneros capazes de degradação de compostos aromáticos (fenol, 

tolueno, benzaldeído, hidroxi-, metoxi- e benzoatos), relacionados com a presença em estudos 

com LAS (referências em negrito) (cont.) 

Gênero Fenol Tolue- 

no 

Benzal- 

deído 

Hidroxi-, 

metoxi- e 

benzoatos 

Presença 

em LAS 

Referências 

Pseudomonas – + – + + Jimenez et al. (1991); 

Sigoillot e Nguyen (1992); 
Kertesz et al. (1999); Stover 

et al. (2000); Almendariz et 

al. (2001); Brenner et al. 

(2005); Lara-Martin et al. 

(2007); Duarte et al. 

(2010a); Martinez-Pascual 

et al. (2010) 
Rhodanobacter – – – + – Brenner et al. (2005); Zhang 

et al. (2011) 

Rhodopseudomonas – – – + – Harwood e Gibson (1988); 

Brenner et al. (2005) 

Sedimentibacter + – – + + Lara-Martin et al. (2007); 

Vos et al. (2009) 

Soehngenia – – + – – Parshina et al. (2003); Vos et 

al. (2009) 

Sporomusa – – – + + Vos et al. (2009); Delforno et 

al. (2012) 
Stenotrophomonas – + – + + Brenner et al. (2005); Lara-

Martin et al. (2007) 
Variovorax + – – + + Brenner et al. (2005); Duarte 

et al. (2010b) 
Zoogloea + + – + – Unz e Farrah (1972); Arvin et 

al. (1989); Brenner et al. 

(2005) 

 



158 

 

Tabela 5.30: Descrição de gêneros capazes de reações de dessulfonação, β e ω- oxidação, 

relacionados com a presença em estudos com LAS (ref. em negrito) 

Gênero Dessul-

fonação 

β-oxi-

dação 

ω-oxi-

dação 

Presença 

em LAS 

Referências 

Acinetobacter + – – + Brenner et al. (2005); Abboud et al. 

(2007) 
Aeromonas + – – + Jimenez et al. (1991); Denger e Cook 

(1999); Brenner et al. (2005) 

Clostridium + – – + Hsu et al. (1990); Mechichi et al. 

(1999); Chien et al. (2005); Mechichi 

et al. (2005); Lara-Martin et al. 

(2007); Duarte et al. (2008); Vos et 

al. (2009); Duarte et al. (2010b); 

Oliveira et al. (2010); 

Comamonas + – – + Schleheck et al. (2004a); Brenner et 

al. (2005); Schleheck et al. (2010) 

Desulfovibrio + – – + Zellner et al. (1989); Zellner et al. 

(1990); Reichenbecher et al. (1997); 

Brenner et al. (2005); Duarte et al. 

(2010a) 
Desulfovirga – + – – Brenner et al. (2005) 

Hydrogenophaga + – – – Dangmann et al. (1989); Cook (1998); 

Brenner et al. (2005) 

Parvibaculum – + + + Dong et al. (2004); Schleheck et al. 

(2004a); Schleheck et al. (2004b); 

Schleheck e Cook (2005); Martinez-

Pascual et al. (2010) 

Pseudomonas + + + + Lode e Coon (1971); Jimenez et al. 

(1991); Sigoillot e Nguyen (1992); 
Beilen et al. (1994); Cook (1998); 

Kertesz et al. (1999); Stover et al. 

(2000); Almendariz et al. (2001); 

Brenner et al. (2005); Lara-Martin et 

al. (2007); Duarte et al. (2010a); 

Martinez-Pascual et al. (2010) 
Synergistes – + – – Kumar et al. (2010) 

Syntrophomonas – + – – McInerney et al. (1981); Vos et al. 

(2009) 

 

 A presença de diversos gêneros relacionados com a degradação de LAS (32) 

corroborou a necessidade de consórcios microbianos para a degradação do surfactante 

(JIMENEZ et al., 1991; KHLEIFAT, 2006a). Atribuiu-se a necessidade de consórcios 

microbianos à complexidade das reações necessária para a degradação de LAS, que envolvem 

quebra de anel aromático e reações de dessulfonação, β e ω-oxidação. Entre os gêneros 
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encontrados, apenas Pseudomonas possui espécies capazes de degradação de compostos 

aromáticos, dessulfonação, β e ω-oxidação (Tabela 5.29 e Tabela 5.30). Os sete gêneros 

capazes de dessulfonação podem degradar outros compostos aromáticos, mas não são capazes 

de quebrar a cadeia alquílica do LAS (Tabela 5.29 e Tabela 5.30). Dentre os cinco gêneros 

capazes de β ou ω-oxidação, apenas dois gêneros são capazes de degradar outros compostos 

aromáticos: Synergistes (Dihidroxipiridina – DHP) e Pseudomonas (Tabela 5.29). 

 Com exceção do gênero Synergistes, todos os demais gêneros relacionados com a 

degradação de LAS podem crescer usando ácidos orgânicos voláteis ou alcoóis (Tabela 5.31). 

A degradação de LAS envolve reações mais complexas (supracitadas) que as reações para 

consumo de ácidos orgânicos voláteis ou alcoóis. Assim, a degradação de LAS é 

desfavorecida na presença de compostos orgânicos mais simples (ácidos orgânicos voláteis ou 

alcoóis), devido à possibilidade de uso desses compostos pelos mesmos microrganismos 

responsáveis pela degradação de surfactante. O favorecimento da degradação de LAS na 

menor presença de compostos orgânicos mais simples foi corroborado pela maior degradação 

de surfactante (76%), em menor concentração de co-substratos (COE: 0,03 g DQO/g STV.d; 

p. 83). 
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Tabela 5.31: Descrição dos gêneros relacionados com a degradação de LAS 
Gênero Gram AOV / 

Alcoóis 
Condição Referência 

Acinetobacter – + Aeróbia Brenner et al. (2005) 
Aeromonas – + Anaeróbia facultativa Brenner et al. (2005) 
Azoarcus – + Aeróbia/anóxica (reduzindo nitrato) Brenner et al. (2005) 
Brevundimonas – + Aeróbia Brenner et al. (2005) 
Clostridium + + Maioria anaeróbia estrita; algumas 

aerotolerantes 
Vos et al. (2009) 

Comamonas – + Aeróbia Brenner et al. (2005) 
Dechloromonas – + Anaeróbia facultativa Brenner et al. (2005) 
Desulfomicrobium – + Anaeróbia Brenner et al. (2005) 
Desulfomonile – + Anaeróbia estrita Brenner et al. (2005) 
Desulfonema – + Anaeróbia estrita Brenner et al. (2005) 
Desulfovibrio – + Anaeróbia Brenner et al. (2005) 
Desulfovirga – + Anaeróbia estrita Brenner et al. (2005) 
Gemmatimonas – + Aeróbia Krieg et al. (2010) 
Geobacter – + Anaeróbia estrita Brenner et al. (2005) 
Holophaga – + Anaeróbia Krieg et al. (2010) 
Hydrogenophaga – + Aeróbia Brenner et al. (2005) 
Methylibium – + Aeróbia Nakatsu et al. (2006) 
Oxobacter – + Anaeróbia estrita Vos et al. (2009) 
Parvibaculum  + Aeróbia Schleheck et al. (2004b) 

Pigmentiphaga – + Aeróbia Brenner et al. (2005) 
Pseudolabrys – + Aeróbia Kämpfer et al. (2006) 
Pseudomonas – + Aeróbia Brenner et al. (2005) 
Rhodanobacter + + Aeróbia Brenner et al. (2005) 
Rhodopseudomonas – + Aeróbia/anaeróbia Brenner et al. (2005) 
Sedimentibacter – + Anaeróbia estrita Vos et al. (2009) 
Soehngenia – + Anaeróbia e aerotolerante Vos et al. (2009) 
Sporomusa – + Anaeróbia e aerotolerante Vos et al. (2009) 
Stenotrophomonas – + Aeróbia Brenner et al. (2005) 
Synergistes – – Anaeróbia Allison et al. (1992) 
Syntrophomonas – + Anaeróbia Vos et al. (2009) 
Variovorax – + Aeróbia Brenner et al. (2005) 
Zoogloea – + Aeróbia Brenner et al. (2005) 

 

 Na manta de lodo, observou-se abundância relativa entre 13 e 16% de gêneros 

relacionados com a degradação de LAS, sendo que cerca de 10% da abundância relativa 

correspondeu a gêneros anaeróbios e, em torno de 3-5%, correspondeu a gêneros aeróbios 

(Tabela 5.32 e Figura 5.69). 
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Figura 5.69: Condição dos gêneros relacionados com a degradação de LAS, segundo a soma 

de abundâncias relativas nas amostras da manta de lodo ( ) e biomassa do separador de fases 

( ) do reator RL1, e da manta de lodo ( ) e biomassa do separador de fases ( ) do reator RS1 

 

Tabela 5.32: Abundância relativa de gêneros relacionados com a degradação de compostos 

aromáticos, dessulfonação, β e ω-oxidação 

 ML-RL1 

(%) 

SF-RL1 

(%) 

ML-RS1 

(%) 

SF-RS1 

(%) 

Degradação de composto com um anel aromático 

(fenol, tolueno, benzaldeído, hidroxi-, metoxi- e 

benzoatos) 

14,10 29,28 7,66 25,18 

Dessulfonação 8,30 1,83 2,94 8,62 

β-oxidação 5,47 0,18 7,86 4,77 

ω-oxidação 3,40 0,18 2,32 4,67 

Total 16,18 29,28 13,23 26,50 

 

 Dentre os gêneros classificados e relacionados com a degradação de LAS, observou-se 

que a maioria foi encontrada nas amostras da biomassa do separador de fases dos dois reatores 

(abundância relativa: 27-29%; Tabela 5.32). A maioria dos gêneros na biomassa do separador 

de fases foi relacionada com a degradação de compostos com um anel aromático (fenol, 

tolueno, benzaldeído, hidroxi-, metoxi- e benzoatos), sendo observadas abundâncias relativas 

de 29 e 25% nos reatores RL1 e RS1, respectivamente. A maior abundância relativa de gêneros 

Aeróbia ou aeróbia obrigatória

Anaeróbia ou anaeróbia estrita

Anaeróbia facultativa

0% 5% 10% 15% 20% 25%
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relacionados com a degradação de LAS no separador de fases corroborou a maior remoção de 

surfactante no separador de fases dos dois reatores (55-90%, p. 116). 

 A comunidade microbiana da biomassa do separador de fases do reator RL1 destacou-

se pela alta eficiência de remoção de LAS (90%) nessa região, acompanhado do aumento da 

concentração de ácidos orgânicos voláteis (de 8 mg HAc/L para 42 mg HAc/L, p. 115), 

indicando biotransformação do surfactante. Na biomassa do separador de fases do reator RL1, 

foram encontrados os seguintes gêneros, com significativa abundância relativa (>0,2%): 

Zoogloea (21%), Holophaga (4,5%), Gemmatimonas (1,3%), Desulfovibrio (0,9%), 

Dechloromonas (0,5%), Hydrogenophaga (0,4%), Comamonas (0,3%) e 

Pseudomonas (0,2%). 

 A condição anaeróbia facultativa do separador de fases foi fundamental para a alta 

remoção de LAS observada (55-90%), em virtude dos gêneros aeróbios e anaeróbios 

encontrados nessa região. Entre os gêneros relacionados com a degradação de LAS, foram 

encontrados gêneros aeróbios ou aeróbios obrigatórios (abundância relativa: 18-23%), 

anaeróbios ou anaeróbios estritos (abundância relativa em torno de 6%) e gêneros anaeróbios 

facultativos (abundância relativa: 0,5-2,4%) (Figura 5.69). Além disso, a presença de oxigênio 

é necessária para reação de ω-oxidação (início da quebra da cadeia alquílica do LAS), nos 

dois gêneros encontrados no presente estudo (Tabela 5.30 e Tabela 5.31). As demais reações 

podem ocorrer em condição aeróbia ou anaeróbia: (i) degradação de compostos aromáticos 

(13 gêneros aeróbios, 11 anaeróbios, 4 anaeróbios facultativos e um gênero sendo anaeróbio 

ou aeróbio); (ii) dessulfonação (4 gêneros aeróbios, 2 anaeróbios e um anaeróbio facultativo); 

e (iii) β-oxidação (2 gêneros aeróbios; 3 gêneros anaeróbios) (Tabela 5.29, Tabela 5.30 e 

Tabela 5.31). Dessa forma, algumas das reações envolvidas na degradação de LAS requerem 

condição aeróbia (ω-oxidação), enquanto, outras podem ocorrer em condição aeróbia ou 

anaeróbia (degradação de compostos aromáticos, dessulfonação, β-oxidação). 
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 Observou-se temperatura ótima de crescimento em torno de 30°C (média: 32±3°C), 

em 25 dos gêneros relacionados com a degradação de LAS (Figura 5.70), e pH ótimo em 

torno de 7,0 (média 7,0±0,3), em 16 gêneros (Figura 5.71). No presente estudo foram 

aplicados temperaturas e pH próximos aos valores ótimos de crescimento desses gêneros 

(30°C e pH 8,2; Tabela 5.12, p. 107). Além disso, Abboud et al. (2007) obtiveram maior 

degradação de LAS em valores similares de temperatura (30 e 37°C) e pH (8,5). 

 

 
Figura 5.70: Temperatura ótima de crescimento dos gêneros relacionados com a degradação 

de LAS 
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Figura 5.71: pH ótimo de crescimento dos gêneros relacionados com a degradação de LAS 

 

 Dentre os gêneros classificados e relacionados com a degradação de LAS, destacaram-

se 11 cuja abundância relativa foi maior que 1% (Figura 5.72), os quais foram descritos 

abaixo: 

 Zoogloea: apresentou a maior abundância relativa, de 21% na biomassa do separador 

de fases do reator RL1, 2% no separador de fases do reator RS1, e menos de 0,4% nas 

demais amostras. Filo Proteobacteria, Classe Betaproteobacteria, Família 

Rhodocyclaceae. Gram negativo; aeróbio, usa oxigênio ou nitrato como aceptor final 

de elétrons. Alguns grupos podem sobreviver em condição anaeróbia, mas não são 

capazes de crescer. Bacilos embebidos em matriz gelatinosa em formato de árvore ou 

dedos (BRENNER et al., 2005) – essas morfologias foram observadas em microscopia 

de contraste de fase da biomassa do separador de fases do reator RL1, todavia, não foi 

possível o registro devido a problemas no equipamento de captura de imagem. Possui 

espécies capazes de degradar benzoatos, por meta clivagem do anel aromático, além 

de fenol e tolueno (UNZ e FARRAH, 1972; ARVIN et al., 1989; BRENNER et al., 

2005). 
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Figura 5.72: Abundância relativa de gêneros relacionados com a degradação de LAS nas 

amostras da manta de lodo ( ) e biomassa do separador de fases ( ) do reator RL1, e da 

manta de lodo ( ) e biomassa do separador de fases ( ) do reator RS1 

 

 Rhodanobacter: observou-se abundância relativa de 7% na biomassa do separador de 

fases do reator RS1. Filo Proteobacteria, Classe Gammaproteobacteria, Família 

Xanthomonadaceae. Anaeróbio; bacilos; gram negativo (BRENNER et al., 2005). R. 

xiangquanii pode usar hidroxibenzoatos (ZHANG et al., 2011); 

 Synergistes: abundância relativa de 2 e 5,5% na manta de lodo dos reatores RL1 e RS1, 

respectivamente. Filo Synergistetes, Classe Synergistia, Família Synergistaceae. 

Anaeróbio; bacilo; gram negativo. Possui espécies capazes de degradar DHP 

(dihidroxipiridina) e realizar reações de β-oxidação (ALLISON et al., 1992; KUMAR 

et al., 2010) 

 Desulfovibrio: abundância relativa de 5% na manta de lodo do reator RL1 e menos de 

1% nas demais amostras (Figura 5.72). Filo Proteobacteria, Classe 
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Deltaproteobacteria, Família Desulfovibrionaceae. Bacilos curvos (eventualmente 

bacilos retos); gram negativo; anaeróbio, usando sulfato ou outros compostos de 

enxofre como aceptores finais de elétrons (BRENNER et al., 2005). Possui espécies 

capazes de reação de dessulfonação, consumir benzaldeído e trihidroxibenzenos 

(ZELLNER et al., 1989; ZELLNER et al., 1990; REICHENBECHER e SCHINK, 

1997; COOK et al., 1998). Culturas puras de D. desulfuricans foram capazes de 

reduzir compostos sulfonados usando lactato como doador de elétrons (LAUE et al., 

1997; LIE et al., 1999). A presença de Desulfovibrio na manta de lodo do reator RL1 

foi relacionada com a capacidade de dessulfonação com lactato como doador de 

elétrons, em virtude da maior presença de ácido lático na água residuária de lavanderia 

(cerca de 150 mg/L; item 5.4.1, p. 105). 

 Holophoga: abundância relativa entre 3 e 4,5% na biomassa do separador de fases 

(reatores RL1 e RS1) e na manta de lodo (reator RL1) (Figura 5.72). Filo Acidobacteria, 

Classe Holophagae, Família Holophagaceae. Bacilo; gram negativo; anaeróbio. 

Fermenta trimetoxibenzoatos e trihidroxibenzenos para acetato (KRIEG et al., 2010); 

 Sporomusa: abundância relativa de 3,7% na manta de lodo do reator RS1 e abaixo de 

1% nas demais amostras (Figura 5.72). Filo Firmicutes, Classe Clostridia, Família 

Veillonellaceae. Anaeróbio; gram negativo; morfologia em forma de banana, flagelada 

no lado côncavo da célula, formando endósporos. Possui espécies capazes de degradar 

trimetoxibenzoatos (VOS et al., 2009); 

 Comamonas: maior abundância relativa na biomassa do separador de fases do reator 

RS1 (3,5%), nas demais amostras observou-se presença abaixo de 0,3% (Figura 5.72). 

Filo Proteobacteria, Classe Betaproteobacteria, Família Comamonadaceae. Gram 

negativo; aeróbio, capaz de desnitrificação; bacilos retos, levemente curvos ou espirilo 

(BRENNER et al., 2005). Possui espécies capazes de degradar PAH (Polycyclic 
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Aromatic Hydrocarbon – Hidrocarboneto aromático policíclico), sulfobenzoatos e 

clorofenol; algumas espécies são capazes de reações de dessulfonação; e algumas 

espécies são capazes de usar intermediários da degradação de LAS produzidos pelo 

gênero Parvibaculum (COOK et al., 1998; SCHLEHECK et al., 2004a; BRENNER et 

al., 2005; SCHLEHECK et al., 2010); 

 Pseudomonas: abundância relativa entre 2,3 e 3,5% nas amostras da manta de lodo 

(reatores RL1 e RS1) e na biomassa do separador de fases (reator RS1) (Figura 5.72). 

Filo Proteobacteria, Classe Gammaproteobacteria, Família Pseudomonadaceae. Gram 

negativo; aeróbio, em alguns casos pode usar nitrato como aceptor de elétrons; bacilos 

retos ou levemente curvos. Possui espécies capazes de degradar tolueno, benzoato e 

hidroxibenzoatos, além de espécies capazes de reação de dessulfonação (KERTESZ et 

al., 1994; COOK et al., 1998; BRENNER et al., 2005). Kertesz et al. (1994) 

observaram a dessulfonação de LAS por P. putida, em condição limitada de sulfato. 

Além disso, vários estudos com LAS empregaram ou encontraram espécies de 

Pseudomonas (Tabela 5.29, p. 156); 

 Dechloromonas: maior abundância relativa na biomassa do separador de fases do 

reator RS1 (1,8%), seguida pelo separador de fases do reator RL1 (0,5%) e por último a 

manta de lodo do reator RL1 (0,02%). Filo Proteobacteria, Classe Betaproteobacteria, 

Família Rhodocyclaceae. Bacilo; gram negativo; anaeróbio facultativo, reduzindo 

clorato e perclorato para cloreto (BRENNER et al., 2005). Algumas espécies podem 

degradar benzeno, tolueno e etilbenzeno (CHAKRABORTY et al., 2005); 

 Gemmatimonas: presença detectada na biomassa do separador de fases dos reatores 

RL1 (1,3%) e RS1 (0,2%). Filo Gemmatimonadetes, Classe Gemmatimonadetes, 

Família Gemmatimonadaceae. Bacilo; gram negativo; aeróbio. Possui espécie capaz 

de degradar benzoato (KRIEG et al., 2010); 
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 Parvibaculum: maior presença no separador de fases do reator RS1 (1,2%); na manta 

de lodo dos reatores RL1 e RS1 observou-se abundância relativa de 0,2%. Filo 

Proteobacteria, Classe Alphaproteobacteria, Família Rhodobiaceae. Bacilo; gram 

negativo; aeróbio. Caracteriza-se por iniciar catabolismo de LAS, sendo capaz de 

reações de β e ω-oxidação (SCHLEHECK et al., 2004b). 

 

 Além dos gêneros supracitados, outros seis possuem membros capazes de degradar 

outros compostos aromáticos (carbazol, fenilalanina, naftil fosfato, PAH e PCP), sendo dois 

gêneros encontrados em estudos com LAS (Flavobacterium e Phenylobacterium) (Tabela 

5.33). As abundâncias relativas dos gêneros relacionados com a degradação de LAS e outros 

compostos aromáticos encontram-se na Tabela 5.34. No apêndice A, encontram-se listados 

todos os gêneros classificados, com respectivas abundâncias relativas. 

 

Tabela 5.33: Gêneros relacionados com a degradação de outros compostos aromáticos, 

relacionados com a presença em estudos com LAS (ref. em negrito) 

Gênero Composto 

aromático 

Presença 

em LAS 

Referências 

Chelatococcus Fenilalanina – Brenner et al. (2005) 

Ferruginibacter Naftil fosfato – Lim et al. (2009) 

Flavobacterium PCP + Steiert et al. (1987); Topp et al. (1988); Duarte et 

al. (2010a); Krieg et al. (2010) 

Oceanibaculum PAH – Lai et al. (2009); Balcázar et al. (2012) 

Phenylobacterium Fenilalanina + Brenner et al. (2005); Sanchez-Peinado et al. 

(2010) 
Sphingosinicella Carbazol – Maruyama et al. (2006) 

 



 

 

169 

Tabela 5.34: Abundância relativa de gêneros relacionados com a degradação de LAS e outros 

compostos aromáticos 

Gênero ML-RL1 (%) SF-RL1 (%) ML-RS1 (%) SF-RS1 (%) 

Acinetobacter 0,06 – – – 

Aeromonas – – 0,07 0,55 

Azoarcus – – – 0,02 

Brevundimonas 0,89 0,07 – – 

Chelatococcus 0,06 0,23 0,01 – 

Clostridium 0,03 0,02 0,01 – 

Comamonas – 0,32 0,11 3,48 

Dechloromonas 0,02 0,47 – 1,84 

Desulfomicrobium 0,48 0,04 0,05 – 

Desulfomonile 0,08 – – – 

Desulfonema 0,15 – 0,09 – 

Desulfovibrio 4,81 0,91 0,46 1,14 

Desulfovirga 0,03 – 0,01 – 

Ferruginibacter – 0,97 – 1,03 

Flavobacterium – – 0,02 0,48 

Gemmatimonas – 1,31 – 0,23 

Geobacter 0,05 0,02 0,02 0,02 

Holophaga 3,27 4,48 0,21 2,93 

Hydrogenophaga 0,02 0,39 – – 

Methylibium – 0,04 – – 

Oceanibaculum – – – 0,02 

Oxobacter 0,12 – 0,10 – 

Parvibaculum 0,02 – 0,02 1,23 

Phenylobacterium 0,08 1,85 0,07 1,31 

Pigmentiphaga – 0,04 – 0,02 

Pseudolabrys – 0,07 – 0,02 

Pseudomonas 3,39 0,18 2,29 3,45 

Rhodanobacter – – – 7,27 

Rhodopseudomonas – – – 0,02 

Sedimentibacter – – 0,01 – 

Soehngenia – – 0,21 0,45 

Sphingosinicella – 0,02 – – 

Sporomusa 0,37 0,02 3,74 1,23 

Stenotrophomonas – – 0,16 0,24 

Synergistes 2,02 – 5,52 0,10 

Syntrophomonas 0,02 – 0,01 – 

Variovorax – 0,07 – – 

Zoogloea 0,37 20,84 0,12 2,29 
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5.4.5 Considerações 

 Na Parte 1 do ensaio, avaliando a degradação de 10 mg/L de LAS em reatores com 

água residuária de lavanderia (RL1) e água residuária sintética (RS1), observou-se maior 

eficiência no reator RL1 (82%) que no reator RS1 (45%). Atribuiu-se a alta degradação no 

reator RL1 à variedade de co-substratos da água residuária de lavanderia (12 ácidos orgânicos 

voláteis detectados) e a baixa concentração de co-substratos (COE de 0,03 g DQO/g STV.d 

equivalente à parcela de ácidos orgânicos voláteis). 

 Na Parte 2 do ensaio, avaliando a degradação de 10-20 mg/L de LAS em reator com 

água residuária de lavanderia (RL2) e de 10 mg/L de LAS em reator com água residuária 

sintética (RS2) com menor concentração de cloreto de amônio (20 mg/L), verificou-se menor 

eficiência em ambos os reatores (RL2: 58%; RS2: 27%). No reator RL2, verificou-se menor 

degradação de LAS (58%) com o aumento da concentração afluente de surfactante (média: 

13±5 mg/L), devido ao aumento do potencial de inibição na presença de maiores 

concentrações de LAS. Atribuiu-se a menor degradação de LAS no reator RS2 (27%) à 

redução das fontes de nitrogênio (redução de NH4Cl de 1.000 mg/L para 20 mg/L), uma vez 

que a suplementação de fontes de nitrogênio é necessária para a degradação de LAS. 

 Em virtude da maior eficiência de degradação de LAS, realizou-se análise de 

pirosequenciamento de amostras coletadas nos reatores da Parte 1. Com relação à comunidade 

microbiana dos reatores da Parte 1, observou-se maior riqueza nas amostras da manta de lodo 

que na biomassa do separador de fases, em virtude da proteção proporcionada pela estrutura 

de grânulo da manta de lodo. Devido à variedade de ácidos orgânicos voláteis detectados na 

água residuária de lavanderia, verificou-se maior riqueza na manta de lodo do reator RL1 

(água residuária de lavanderia) que na manta de lodo do reator RS1 (água residuária sintética). 



 

 

171 

 Os gêneros classificados corresponderam à abundância relativa em torno de 28-39% 

em cada amostra, com exceção da amostra da biomassa do separador de fases do reator RS1, 

na qual a abundância relativa de gêneros classificados foi de 77%. Ao todo, foram 

encontrados 147 gêneros, dos quais 32 foram relacionados com a degradação de LAS. Dentre 

os gêneros classificados e relacionados com a degradação de LAS, a maioria (27) possui 

espécies capazes de degradar compostos com um anel aromático (fenol, tolueno, benzaldeído, 

hidroxi-, metoxi- e benzoatos); sete gêneros são capazes de reação de dessulfonação; cinco 

gêneros são capazes de β-oxidação; e dois gêneros são capazes de ω-oxidação. 

 Em virtude da maior abundância relativa na biomassa do separador de fases (região 

com maior remoção de LAS: 55-90%), destacou-se a presença dos gêneros Zoogloea (21%) e 

Rhodanobacter (7%), na biomassa do separador de fases dos reatores RL1 e RS1, 

respectivamente. Na manta de lodo do reator RL1, encontrou-se o gênero Desulfovibrio 

relacionado com capacidade de algumas espécies realizarem dessulfonação usando lactato 

(disponível na água residuária de lavanderia) como doador de elétrons. 

 Além disso, observou-se alta abundância relativa (34%) para o gênero Nitrosomonas 

na biomassa do separador de fases do reator RS1. Nitrosomonas realiza oxidação do amônio, 

que era fornecido em alta quantidade pela água residuária sintética (1.000 mg/L de cloreto de 

amônio no reator RS1). 

 Apesar da maior riqueza das amostras da manta de lodo, a maioria dos gêneros 

classificados e relacionados com a degradação de LAS encontrava-se na biomassa do 

separador de fases dos reatores RL1 e RS1 (abundância relativa de 29 e 27%, respectivamente). 

A maior abundância relativa de gêneros relacionados com a degradação de LAS na biomassa 

do separador de fases corroborou a remoção de surfactante observada nessa região (55-90%). 

Na manta de lodo, observou-se abundância relativa de 16% (RL1) e 13% (RS1) de gêneros 
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relacionados com a degradação de LAS, sendo observada remoção de surfactante apenas no 

reator com água residuária sintética (RS1: cerca de 20%). 

 Na biomassa do separador de fases, destacou-se a abundância relativa de gêneros 

aeróbios (18-23%) e anaeróbios (6%), relacionados com a degradação de LAS. A presença de 

gêneros aeróbios e anaeróbios relacionados com a degradação de LAS evidenciou a relação 

entre a condição anaeróbia facultativa do separador de fases e a remoção de surfactante 

observada nessa região. A condição anaeróbia facultativa do separador de fases foi 

fundamental para a remoção de LAS, uma vez que os dois gêneros capazes de ω-oxidação 

(reação que inicia a quebra da cadeia alquílica) são aeróbios, enquanto, as demais reações 

(dessulfonação, β-oxidação e degradação de compostos aromáticos) podem ocorrer nas 

condições anaeróbia e aeróbia. 
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6 CONCLUSÕES 

 Verificou-se menor adsorção de LAS ao lodo granulado à medida que os sítios de 

adsorção foram preenchidos. O equilíbrio entre adsorção e degradação de LAS requeriu 

menor tempo em duas situações: pelo aumento de TDH; e pelo decréscimo da concentração 

de sólidos totais. 

 A remoção de LAS foi maior na presença de co-substrato complexo (50%; extrato de 

levedura) que na presença de alcoóis de cadeia curta (29-31%; metanol e etanol). Todavia, em 

virtude da estrutura de grânulo da manta de lodo, verificou-se, por meio de análise de FISH, 

variação pouco significativa entre as comunidades do domínio Archaea e Bacteria na presença 

de diferentes co-substratos (metanol, etanol e extrato de levedura). 

 A aeração da água de abastecimento provocou redução da comunidade do domínio 

Archaea, de 60% para 55% (obtido por análise de FISH). Após cerca de 90 dias, observou-se 

a recuperação da comunidade do domínio Archaea (aumento para 60%). Atribuiu-se a 

recuperação do reator UASB à retirada do excesso de ácidos orgânicos voláteis; o 

tamponamento com bicarbonato de sódio; e a redução da concentração DQO, para controle da 

produção de ácidos orgânicos voláteis. 

 A comparação entre a variação de biodisponibilidade de LAS, TDH e concentração de 

co-substratos, evidenciou a maior influência da concentração de co-substratos na degradação 

de LAS, seguido pelo TDH e por último a biodisponibilidade de LAS. 
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 Verificou-se maior degradação de LAS à medida que se aplicou menor concentração 

de co-substratos (carga orgânica específica), sendo observada eficiência de degradação de 

76% para carga orgânica específica de 0,03 g DQO/g STV.d. 

 Considerando as eficiências de degradação de LAS observadas em TDH de 6 h (18%), 

35 h (entre 37 e 53%) e 80 h (55%), verificou-se equilíbrio entre o tempo necessário para as 

reações de degradação de LAS e a taxa de surfactante aplicado no TDH de 35 h. 

 O aumento da biodisponibilidade de LAS, mediante decréscimo da concentração de 

biomassa (16-1,3 g ST/L), resultou em discreto aumento da degradação de LAS (de 37% para 

53%). 

 Por meio da técnica de PCR-DGGE, observou-se maior coeficiente de similaridade 

(Archaea: 70-90%; Bacteria: 69-83%) na manta de lodo dos reatores variando a 

biodisponibilidade de LAS, TDH e concentração de co-substratos. Em virtude da maior 

exposição da comunidade microbiana às condições experimentais, verificou-se maior variação 

dos coeficientes de similaridade nas amostras da biomassa do separador de fases (Archaea: 

29-86%; Bacteria: 52-76%). Apesar disso, obteve-se maior remoção de LAS no separador de 

fases (20-53%), sendo essa eficiência relacionada com a menor concentração de co-substratos 

(ácidos orgânicos voláteis) e condição anaeróbia facultativa nessa região. 

 Com relação à água residuária de lavanderia, obteve-se alta eficiência de degradação 

de LAS (82%) com água de lavanderia diluída para concentração de surfactante de 10 mg/L. 

A eficiência de degradação de LAS foi menor (58%) ao se aplicar água de lavanderia diluída 

com concentração de LAS variando entre 6 e 21 mg/L (média: 13±5 mg/L). A degradação de 

LAS foi favorecida pela variedade de co-substratos (ácidos orgânicos voláteis) presentes na 

água residuária de lavanderia e pela baixa concentração desses co-substratos nos reatores. 

 Realizou-se análise de pirosequenciamento de amostras dos reatores alimentados com 

água residuária de lavanderia (RL1), cuja eficiência de degradação de LAS foi a maior (82%), 
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e com água residuária sintética (RS1), cuja eficiência de degradação foi de 45%. Foram 

encontrados 147 gêneros, dos quais 32 gêneros foram relacionados com a degradação de LAS. 

Vinte e nove gêneros são capazes de degradar compostos com um anel aromático (fenol, 

tolueno, benzaldeído, hidroxi-, metoxi- e benzoatos), dos quais nove se destacaram pela 

abundância relativa (maior que 1%): Comamonas, Dechloromonas, Desulfovibrio, 

Gemmatimonas, Holophaga, Pseudomonas, Rhodanobacter, Sporomusa e Zoogloea. Sete 

gêneros são capazes de dessulfonação: Acinetobacter, Aeromonas, Clostridium, Comamonas, 

Desulfovibrio, Hydrogenophaga e Pseudomonas. Cinco gêneros são capazes de β-oxidação: 

Desulfovirga, Parvibaculum, Pseudomonas, Synergistes e Syntrophomonas. Dois gêneros são 

capazes de ω-oxidação: Parvibaculum e Pseudomonas. 

 O gênero Zoogloea apresentou significativa abundância relativa na biomassa do 

separador de fases do reator com água residuária de lavanderia (21%); de condição aeróbia, 

pode usar oxigênio ou nitrato como aceptor de elétrons, além de degradar compostos 

aromáticos. 

 Na manta de lodo do reator com água residuária de lavanderia identificou-se o gênero 

Desulfovibrio (abundância relativa de 5%), relacionado com a degradação de compostos 

aromáticos e dessulfonação combinada com lactato (presente na água residuária de 

lavanderia). 

 Na biomassa do separador de fases do reator com água residuária sintética, foi 

encontrado o gênero Rhodanobacter (abundância relativa de 7%); de condição anaeróbia, uma 

espécie, R. xiangquanii, pode usar hidroxibenzoatos. O gênero Nitrosomonas é de condição 

aeróbia e realiza oxidação de amônio; sua alta abundância relativa (34%) na biomassa do 

separador de fases do reator com água residuária sintética atribuiu-se à alta concentração de 

amônio da água residuária (NH4Cl: 1.000 mg/L). 
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 Na manta de lodo, observou-se abundância relativa de 13-16% de gêneros 

relacionados com a degradação de LAS. No separador de fases, a maior abundância relativa 

(27-29%) de gêneros relacionados com a degradação de LAS corroborou a remoção de 

surfactante nessa região (55-90%). No separador de fases foram encontrados gêneros aeróbios 

(abundância relativa: 18-23%) e anaeróbios (abundância relativa: 6%) relacionados com a 

degradação de LAS. A condição anaeróbia facultativa foi fundamental para o início da quebra 

da cadeia alquílica do LAS, uma vez que os dois gêneros capazes de ω-oxidação são aeróbios, 

enquanto as demais reações (β-oxidação, dessulfonação, degradação de compostos 

aromáticos) podem ocorrer, tanto em condição aeróbia, quanto em condição anaeróbia. 



 

 

177 

7 SUGESTÕES 

 Monitoramento temporal das concentrações de LAS no ponto de amostragem anterior 

à região do separador de fases, além das medidas afluente e efluente, para análise de 

balanço de massa de LAS em cada região do reator (manta de lodo e separador de 

fases); 

 Desenvolvimento de biomassa no separador de fases em condições semelhantes às 

observadas no reator alimentado com água residuária de lavanderia diluída para 

concentração de LAS em torno de 10 mg/L. Essa biomassa poderia ser utilizada como 

inóculo em outro reator, avaliando a degradação de LAS em condição aeróbia (ou com 

aeração intermitente), anaeróbia e anaeróbia facultativa; 

 Avaliação de materiais suporte para aumentar o tempo de retenção celular da biomassa 

do separador de fases; 

 Aplicação da técnica de reação de polimerização em cadeia em tempo real 

(polymerase chain reaction real time: PCR real time) para quantificação de grupos 

microbianos relacionados com a degradação de LAS, sendo selecionados esses grupos 

com base nos resultados de pirosequenciamento. 
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APÊNDICES 

Tabela A.1: Lista de gêneros classificados segundo o RDP-Classifier 

 Ordem Família Gênero 
Domínio Archaea 
Filo Euryarchaeota 

   

Classe Methanomi-

crobia 
Methanomicrobiales 
Methanomicrobiales 
Methanomicrobiales 
Methanomicrobiales 

Methanomicrobiaceae 
Methanomicrobiaceae 
Methanomicrobiales_incertae_sedis 
Methanospirillaceae 

Methanofollis 
Methanosphaerula 
Methanolinea 
Methanospirillum 

Domínio Bacteria 
Filo Acidobacteria 

   

Classe Holophagae Holophagales 
Holophagales 

Holophagaceae 
Holophagaceae 

Geothrix 
Holophaga 

Filo Actinobacteria    
Classe Actinobacteria Actinomycetales 

Actinomycetales 
Actinomycetales 
Solirubrobacterales 
Solirubrobacterales 

Geodermatophilaceae 
Mycobacteriaceae 
Nocardioidaceae 
Conexibacteraceae 
Solirubrobacteraceae 

Geodermatophilus 
Mycobacterium 
Nocardioides 
Conexibacter 
Solirubrobacter 

Filo Bacteroidetes    
Classe Bacteroidia Bacteroidales 

Bacteroidales 
Bacteroidales 
Bacteroidales 

Porphyromonadaceae 
Porphyromonadaceae 
Porphyromonadaceae 
Porphyromonadaceae 

Dysgonomonas 
Paludibacter 
Parabacteroides 
Petrimonas 

Classe Flavobacteria Flavobacteriales 
Flavobacteriales 

Cryomorphaceae 
Flavobacteriaceae 

Fluviicola 
Flavobacterium 

Classe Sphingobacte-

ria 
Sphingobacteriales 
Sphingobacteriales 
Sphingobacteriales 
Sphingobacteriales 
Sphingobacteriales 

Chitinophagaceae 
Chitinophagaceae 
Chitinophagaceae 
Chitinophagaceae 
Chitinophagaceae 

Chitinophaga 
Ferruginibacter 
Flavisolibacter 
Sediminibacterium 
Terrimonas 

Filo Chlamydiae    
Classe Chlamydiae Chlamydiales Parachlamydiaceae Neochlamydia 

Filo Chloroflexi    
Classe Anaerolineae Anaerolineales 

Anaerolineales 
Anaerolineales 
Anaerolineales 

Anaerolineaceae 
Anaerolineaceae 
Anaerolineaceae 
Anaerolineaceae 

Bellilinea 
Leptolinea 
Levilinea 
Longilinea 

Classe Caldilineae Caldilineales Caldilineaceae Caldilinea 
Classe 

Thermomicrobia 
Sphaerobacterales Sphaerobacteraceae Sphaerobacter 

Filo Deferribacteres    
Classe Deferribacte-

res 
Deferribacterales Deferribacteraceae Denitrovibrio 

Classe Bacilli Bacillales 
Lactobacillales 

Bacillaceae 
Carnobacteriaceae 

Lentibacillus 
Atopostipes 
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Tabela A1 – Lista de gêneros classificados segundo o RDP-Classifier (cont.) 

 Ordem Família Gênero 
Domínio Bacteria 
Filo Firmicutes (cont.) 

   

Classe Clostridia Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 
Clostridiales 

Clostridiaceae 
Clostridiaceae 
Eubacteriaceae 
Eubacteriaceae 
Eubacteriaceae 
Incertae Sedis XI 
Incertae Sedis XI 
Incertae Sedis XI 
Incertae Sedis XII 
Incertae Sedis XIII 
Peptostreptococcaceae 
Syntrophomonadaceae 
Veillonellaceae 
Veillonellaceae 
Veillonellaceae 
Veillonellaceae 
Veillonellaceae 

Clostridium 
Oxobacter 
Anaerofustis 
Eubacterium 
Pseudoramibacter 
Gallicola 
Sedimentibacter 
Soehngenia 
Fusibacter 
Anaerovorax 
Sporacetigenium 
Syntrophomonas 
Megasphaera 
Pectinatus 
Propionispira 
Propionispora 
Sporomusa 

Filo Fusobacteria    
Classe Fusobacteria Fusobacteriales Fusobacteriaceae Cetobacterium 

Filo Gemmatimonadetes    
Classe Gemmatimona-

detes 
Gemmatimonadales Gemmatimonadaceae Gemmatimonas 

Filo Lentisphaerae    
Classe Lentisphaeria Victivallales Victivallaceae Victivallis 

Filo Planctomycetes    
Classe 

Planctomycetacia 
Planctomycetales 
Planctomycetales 
Planctomycetales 
Planctomycetales 
Planctomycetales 

Planctomycetaceae 
Planctomycetaceae 
Planctomycetaceae 
Planctomycetaceae 
Planctomycetaceae 

Blastopirellula 
Pirellula 
Planctomyces 
Rhodopirellula 
Singulisphaera 

Filo Proteobacteria    
Classe Alphaproteo-

bacteria 
Caulobacterales 
Caulobacterales 
Caulobacterales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 
Rhizobiales 

Caulobacteraceae 
Caulobacteraceae 
Caulobacteraceae 
Beijerinckiaceae 
Bradyrhizobiaceae 
Bradyrhizobiaceae 
Bradyrhizobiaceae 
Bradyrhizobiaceae 
Bradyrhizobiaceae 
Brucellaceae 
Brucellaceae 
Hyphomicrobiaceae 
Hyphomicrobiaceae 
Hyphomicrobiaceae 
Hyphomicrobiaceae 
Methylocystaceae 
Rhodobiaceae 
Xanthobacteraceae 
Xanthobacteraceae 

Brevundimonas 
Caulobacter 
Phenylobacterium 
Chelatococcus 
Afipia 
Bosea 
Bradyrhizobium 
Nitrobacter 
Rhodopseudomonas 
Brucella 
Ochrobactrum 
Blastochloris 
Devosia 
Hyphomicrobium 
Prosthecomicrobium 
Pleomorphomonas 
Parvibaculum 
Pseudolabrys 
Starkeya 
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Tabela A1 – Lista de gêneros classificados segundo o RDP-Classifier (cont.) 

 Ordem Família Gênero 
Domínio Bacteria 
Filo Proteobacteria 

   

Classe Alphaproteo-

bacteria (cont.) 
Rhodobacterales 
Rhodobacterales 
Rhodobacterales 
Rhodospirillales 
Rhodospirillales 
Rhodospirillales 
Rhodospirillales 
Rhodospirillales 
Sphingomonadales 
Sphingomonadales 

Rhodobacteraceae 
Rhodobacteraceae 
Rhodobacteraceae 
Acetobacteraceae 
Acetobacteraceae 
Rhodospirillaceae 
Rhodospirillaceae 
Rhodospirillaceae 
Sphingomonadaceae 
Sphingomonadaceae 

Albidovulum 
Catellibacterium 
Paracoccus 
Roseomonas 
Stella 
Azospirillum 
Magnetospirillum 
Oceanibaculum 
Sphingopyxis 
Sphingosinicella 

Classe Betaproteobacte-

ria 
Burkholderiales 
Burkholderiales 
Burkholderiales 
Burkholderiales 
Burkholderiales 
Burkholderiales 
Burkholderiales 
Burkholderiales 
Burkholderiales 
Burkholderiales 
Burkholderiales 
Hydrogenophilales 
Nitrosomonadales 
Nitrosomonadales 
Rhodocyclales 
Rhodocyclales 
Rhodocyclales 
Rhodocyclales 
Rhodocyclales 
Rhodocyclales 
Rhodocyclales 
Rhodocyclales 

Alcaligenaceae 
Alcaligenaceae 
Alcaligenaceae 
Burkholderiales_incertae_sedis 
Comamonadaceae 
Comamonadaceae 
Comamonadaceae 
Comamonadaceae 
Comamonadaceae 
Comamonadaceae 
Oxalobacteraceae 
Hydrogenophilaceae 
Nitrosomonadaceae 
Nitrosomonadaceae 
Rhodocyclaceae 
Rhodocyclaceae 
Rhodocyclaceae 
Rhodocyclaceae 
Rhodocyclaceae 
Rhodocyclaceae 
Rhodocyclaceae 
Rhodocyclaceae 

Achromobacter 
Azohydromonas 
Pigmentiphaga 
Methylibium 
Brachymonas 
Comamonas 
Diaphorobacter 
Hydrogenophaga 
Simplicispira 
Variovorax 
Herminiimonas 
Thiobacillus 
Nitrosomonas 
Nitrosospira 
Azoarcus 
Azonexus 
Azospira 
Dechloromonas 
Denitratisoma 
Propionivibrio 
Shinella 
Zoogloea 

Classe Deltaproteo-

bacteria 
Bdellovibrionales 
Desulfobacterales 
Desulfobacterales 
Desulfovibrionales 
Desulfovibrionales 
Desulfuromonadales 
Desulfuromonadales 
Myxococcales 
Myxococcales 
Myxococcales 
Myxococcales 
Syntrophobacterales 
Syntrophobacterales 
Syntrophobacterales 
Syntrophobacterales 

Bdellovibrionaceae 
Desulfobacteraceae 
Desulfobulbaceae 
Desulfomicrobiaceae 
Desulfovibrionaceae 
Desulfuromonadaceae 
Geobacteraceae 
Cystobacteraceae 
Phaselicystidaceae 
Polyangiaceae 
Polyangiaceae 
Syntrophaceae 
Syntrophaceae 
Syntrophobacteraceae 
Syntrophobacteraceae 

Bdellovibrio 
Desulfonema 
Desulfobulbus 
Desulfomicrobium 
Desulfovibrio 
Desulfuromonas 
Geobacter 
Hyalangium 
Phaselicystis 
Chondromyces 
Sorangium 
Desulfomonile 
Smithella 
Desulfovirga 
Syntrophobacter 

Classe Epsilonproteo-

bacteria 
Campylobacterales 
Campylobacterales 

Campylobacteraceae 
Helicobacteraceae 

Arcobacter 
Sulfuricurvum 
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Tabela A1 – Lista de gêneros classificados segundo o RDP-Classifier (cont.) 

 Ordem Família Gênero 
Domínio Bacteria 
Filo Proteobacteria (cont.) 

   

Classe Gammaproteobacteria Aeromonadales 
Alteromonadales 
Legionellales 
Methylococcales 
Pseudomonadales 
Pseudomonadales 
Xanthomonadales 
Xanthomonadales 
Xanthomonadales 
Xanthomonadales 
Xanthomonadales 

Aeromonadaceae 
Shewanellaceae 
Legionellaceae 
Methylococcaceae 
Moraxellaceae 
Pseudomonadaceae 
Xanthomonadaceae 
Xanthomonadaceae 
Xanthomonadaceae 
Xanthomonadaceae 
Xanthomonadaceae 

Aeromonas 
Shewanella 
Fluoribacter 
Methylomonas 
Acinetobacter 
Pseudomonas 
Dyella 
Pseudoxanthomonas 
Rhodanobacter 
Stenotrophomonas 
Thermomonas 

Filo Spirochaetes    
Classe Spirochaetes Spirochaetales 

Spirochaetales 
Leptospiraceae 
Spirochaetaceae 

Leptonema 
Spirochaeta 

Filo Synergistetes    
Classe Synergistia Synergistales 

Synergistales 
Synergistales 
Synergistales 
Synergistales 

Synergistaceae 
Synergistaceae 
Synergistaceae 
Synergistaceae 
Synergistaceae 

Aminiphilus 
Aminobacterium 
Aminomonas 
Cloacibacillus 
Synergistes 

Filo Thermotogae    
Classe Thermotogae Thermotogales Thermotogaceae Kosmotoga 

Filo Verrucomicrobia    
Classe Opitutae Opitutales Opitutaceae Opitutus 
Classe Verrucomicrobiae Verrucomicrobiales 

Verrucomicrobiales 
Verrucomicrobiaceae 
Verrucomicrobiaceae 

Luteolibacter 
Prosthecobacter 
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Tabela A2: UTOs atribuídas a cada gênero, com respectivos limites de confiança (segundo o 

RDP-Classifier), abundância relativa e referências usadas para caracterização microbiana 
Gênero UTOs Limite de 

confiança  

ML-RL1 

(%) 

SF-RL1 

(%) 

ML-RS1 

(%) 

SF-RS1 

(%) 

Referências  

Achromobacter 533 0,51 0,05 – – 0,02 Brenner et al. (2005) 

Acinetobacter 234 1 0,06 – – – Cook (1998); Brenner et al. (2005); 

Abboud et al. (2007) 

Aeromonas 902 

510 

0,98 

0,99 

– – 0,07 0,55 Jimenez et al. (1991); Denger e Cook 

(1999); Brenner et al. (2005) 

Afipia 148 

320 

460 

624 

0,78 

0,55 

0,97 

0,5 

0,02 0,20 0,01 1,53 Brenner et al. (2005) 

Albidovulum 157 0,54 – – – 0,02 Albuquerque et al. (2002) 

Aminiphilus 12 

515 

770 

299 

1 

1 

1 

0,98 

– 0,04 5,06 1,35 Diaz et al. (2007) 

Aminobacterium 426 0,56 – – 0,04 – Baena et al. (1998) 

Aminomonas 18 

816 

162 

1 

0,53 

0,56 

0,75 – 1,06 0,02 Baena et al. (1999); Duarte et al. 

(2008); Duarte et al. (2010b); 

Delforno et al. (2012) 

Anaerofustis 518 

688 

0,89 

0,89 

0,54 – 0,22 – Vos et al. (2009) 

Anaerovorax 879 0,79 – 0,02 – 0,02 Duarte et al. (2008); Vos et al. 

(2009); 

Arcobacter 933 1 – – 0,06 0,73 Vandamme et al. (1991); Brenner et 

al. (2005); Houf et al. (2005); 

Delforno et al. (2012) 

Atopostipes 773 0,83 – 0,02 – – Vos et al. (2009) 

Azoarcus 28 0,97 – – – 0,02 Gescher et al. (2002); Brenner et al. 

(2005) 

Azohydromonas 338 

340 

0,63 

0,56 

– 0,04 – 0,08 Xie e Yokota (2005c) 

Azonexus 101 

253 

583 

0,9 

0,99 

0,98 

0,28 0,27 0,04 – Brenner et al. (2005) 

Azospira 115 

184 

304 

613 

736 

757 

438 

0,5 

0,87 

0,56 

0,62 

0,55 

0,7 

1 

0,15 0,05 0,06 3,03 Brenner et al. (2005); Duarte et al. 

(2008) 

Azospirillum 635 0,98 – – – 0,11 Brenner et al. (2005) 

Bdellovibrio 266 

403 

1 

0,95 

– – – 0,15 Brenner et al. (2005) 

Bellilinea 5 

185 

212 

280 

492 

600 

800 

0,53 

0,53 

0,75 

0,52 

0,56 

0,78 

0,64 

0,35 – 0,05 0,02 Yamada et al. (2007) 

Blastochloris 926 0,87 0,02 – – – Brenner et al. (2005) 

Blastopirellula 935 0,65 – – 0,01 – Krieg et al. (2010) 
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Tabela A2: UTOs atribuídas a cada gênero, com respectivos limites de confiança (segundo o 

RDP-Classifier), abundância relativa e referências usadas para caracterização microbiana 

(cont.) 
Gênero UTOs Limite de 

confiança  

ML-RL1 

(%) 

SF-RL1 

(%) 

ML-RS1 

(%) 

SF-RS1 

(%) 

Referências 

Bosea 63 

174 

182 

632 

844 

912 

0,94 

0,92 

1 

0,98 

1 

1 

0,39 0,05 – 1,14 Ouattara et al. (2003); Brenner et 

al. (2005) 

Brachymonas 159 0,76 0,02 – 0,01 – Brenner et al. (2005) 

Bradyrhizobium 65 0,75 – – – 0,02 Brenner et al. (2005) 

Brevundimonas 105 

195 

473 

802 

0,99 

0,93 

1 

0,98 

0,89 0,07 – – Segers et al. (1994); Hong e 

Raushel (1996); Brenner et al. 

(2005); Kang et al. (2009) 

Brucella 593 0,98 – – 0,04 0,13 Brenner et al. (2005) 

Caldilinea 85 

369 

507 

779 

903 

0,5 

0,8 

0,63 

0,56 

0,56 

0,23 – 0,07 – Sekiguchi et al. (2003) 

Catellibacterium 612 0,6 – – – 0,02 Tanaka et al. (2004) 

Caulobacter 61 

363 

1 

0,76 

0,14 0,32 0,01 – Brenner et al. (2005); Duarte et al. 

(2010b) 

Cetobacterium 167 0,9 – – 0,01 – Krieg et al. (2010) 

Chelatococcus 817 

894 

0,89 

0,98 

0,06 0,23 0,01 – Brenner et al. (2005) 

Chitinophaga 317 

575 

0,67 

0,68 

– – – 0,42 Krieg et al. (2010) 

Chondromyces 723 

884 

0,76 

0,76 

– – – 0,08 Brenner et al. (2005) 

Cloacibacillus 682 0,58 – – 0,01 0,02 Ganesan et al. (2008) 

Clostridium 32 

421 

0,83 

0,89 

0,03 0,02 0,01 – Hsu et al. (1990); Cook (1998); 

Mechichi et al. (1999); Chien et 

al. (2005); Mechichi et al. (2005); 

Lara-Martin et al. (2007); Duarte 

et al. (2008); Vos et al. (2009); 

Duarte et al. (2010b); Oliveira et 

al. (2010); 

Comamonas 358 

633 

0,54 

0,81 

– 0,32 0,11 3,48 Cook (1998); Schleheck et al. 

(2004a); Brenner et al. (2005); 

Schleheck et al. (2010) 

Conexibacter 215 0,89 – – – 0,02 Monciardini et al. (2003) 

Dechloromonas 692 

695 

877 

0,5 

0,86 

0,57 

0,02 0,47 – 1,84 Achenbach et al. (2001); Brenner 

et al. (2005); Delforno et al. 

(2012); Duarte et al. (2010a); 

Chakraborty et al. (2005); 

Chakraborty e Coates (2005); 

Salinero et al.(2009) 

Denitratisoma 424 0,89 – 0,02 – – Fahrbach et al. (2006) 

Denitrovibrio 592 0,57 – – 0,01 – Myhr e Torsvik (2000) 

Desulfobulbus 48 

401 

730 

1 

1 

1 

1,68 5,65 0,02 – Brenner et al. (2005) 

Desulfomicrobium 246 

755 

832 

1 

0,99 

1 

0,48 0,04 0,05 – Brenner et al. (2005) 
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Tabela A2: UTOs atribuídas a cada gênero, com respectivos limites de confiança (segundo o 

RDP-Classifier), abundância relativa e referências usadas para caracterização microbiana 

(cont.) 
Gênero UTOs Limite de 

confiança  

ML-RL1 

(%) 

SF-RL1 

(%) 

ML-RS1 

(%) 

SF-RS1 

(%) 

Referências 

Desulfomonile 191 

797 

542 

0,55 

0,97 

0,53 

0,08 – – – Brenner et al. (2005) 

Desulfonema 354 

883 

0,74 

0,78 

0,15 – 0,09 – Brenner et al. (2005) 

Desulfovibrio 87 

290 

480 

539 

691 

737 

928 

254 

0,94 

0,72 

0,88 

1 

0,52 

1 

0,98 

0,99 

4,81 0,91 0,46 1,14 Zellner et al. (1989); Zellner et al. 

(1990); Reichenbecher et al. 

(1997); Cook (1998); Brenner et 

al. (2005); Duarte et al. (2010a) 

Desulfovirga 321 0,5 0,03 – 0,01 – Brenner et al. (2005) 

Desulfuromonas 462 

501 

0,82 

0,74 

0,82 0,13 – – Brenner et al. (2005) 

Devosia 60 0,91 – 0,04 – – Brenner et al. (2005) 

Diaphorobacter 40 

587 

885 

0,56 

0,58 

0,59 

– 0,04 – 0,45 Tabrez Khan e Hiraishi (2002) 

Dyella 760 0,81 0,02 0,05 – 0,03 Xie e Yokota (2005a) 

Dysgonomonas 687 1 – – 0,01 0,02 Krieg et al. (2010) 

Eubacterium 265 0,61 – – 0,01 – Vos et al. (2009) 

Ferruginibacter 446 

521 

0,62 

0,58 

– 0,97 – 1,03 Lim et al. (2009) 

Flavisolibacter 75 0,78 – – – 0,18 Yoon e Im (2007) 

Flavobacterium 173 0,91 – – 0,02 0,48 Duarte et al. (2010a); Krieg et al. 

(2010) 

Fluoribacter 671 0,61 – 0,04 – – Garrity et al. (1980) 

Fluviicola 872 0,97 – – – 0,02 Krieg et al. (2010) 

Fusibacter 336 0,68 1,20 0,09 0,02 0,11 Vos et al. (2009) 

Gallicola 565 0,76 0,42 – 0,05 – Vos et al. (2009) 

Gemmatimonas 152 

310 

547 

745 

0,79 

0,78 

1 

0,87 

– 1,31 – 0,23 Krieg et al. (2010) 

Geobacter 13 

699 

768 

0,94 

1;1 

0,05 0,02 0,02 0,02 Brenner et al. (2005); Lara-Martin 

et al. (2007); Delforno et al. (2012) 

Geodermatophilus 307 0,57 – – – 0,02 Luedeman (1968) 

Geothrix 378 

619 

0,61 

0,54 

0,02 0,09 – – Krieg et al. (2010) 

Herminiimonas 660 1 0,02 – – – Fernandes et al. (2005) 
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Tabela A2: UTOs atribuídas a cada gênero, com respectivos limites de confiança (segundo o 

RDP – Classifier), abundância relativa e referências usadas para caracterização da 

comunidade microbiana (cont.) 
Gênero UTOs Limite de 

confiança  

ML-RL1 

(%) 

SF-RL1 

(%) 

ML-RS1 

(%) 

SF-RS1 

(%) 

Referências 

Holophaga 73 

79 

176 

203 

285 

397 

474 

505 

544 

659 

834 

929 

0,52 

0,5 

0,63 

0,73 

0,63 

0,7 

0,64 

0,59 

0,66 

0,69 

0,83 

0,51 

3,27 4,48 0,21 2,93 Liesack et al. (1994); Oliveira et al. 

(2009); Krieg et al. (2010) 

Hyalangium 873 0,5 – 0,20 – 0,03 Brenner et al. (2005) 

Hydrogenophaga 651 0,92 0,02 0,39 – – Dangmann et al. (1989); Cook 

(1998); Brenner et al. (2005) 

Hyphomicrobium 283 

839 

0,99 

0,97 

– – 0,02 0,05 Brenner et al. (2005) 

Kosmotoga 257 

932 

529 

272 

0,73 

0,82 

0,7 

0,83 

0,96 0,02 1,55 – DiPippo et al. (2009) 

Lentibacillus 586 0,54 0,02 – – – Vos et al. (2009) 

Leptolinea 98 

416 

513 

550 

865 

800 

0,5 

0,5 

0,74 

0,58 

0,59 

0,64 

5,73 0,16 4,03 0,02 Yamada et al. (2006) 

Leptonema 7 

629 

201 

1 

1 

1 

– 1,25 0,02 0,05 Krieg et al. (2010) 

Levilinea 350 

391 

1 

0,68 

0,02 0,02 – – Yamada et al. (2006) 

Longilinea 97 

146 

206 

223 

250 

296 

330 

335 

535 

677 

727 

0,53 

0,85 

0,71 

0,58 

0,82 

0,53 

0,94 

0,55 

0,5 

0,95 

0,58 

3,94 – 0,91 0,02 Yamada et al. (2007) 

Luteolibacter 857 0,86 – – 0,25 0,10 Yoon et al. (2008) 

Magnetospirillum 309 

382 

823 

826 

1 

1 

1 

0,99 

– 0,07 0,01 1,03 Brenner et al. (2005) 

Megasphaera 548 1 0,02 – – – Vos et al. (2009) 

Methanofollis 808 0,53 – – 0,04 – Zellner et al. (1999) 

Methanolinea 282 

648 

0,72 

0,9 

0,03 – – – Imachi et al. (2008) 
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Tabela A2: UTOs atribuídas a cada gênero, com respectivos limites de confiança (segundo o 

RDP-Classifier), abundância relativa e referências usadas para caracterização microbiana 

(cont.) 
Gênero UTOs Limite de 

confiança  

ML-RL1 

(%) 

SF-RL1 

(%) 

ML-RS1 

(%) 

SF-RS1 

(%) 

Referências 

Methanosphaerula 717 0,56 0,06 – 0,14 – Cadillo-Quiroz et al. (2009) 

Methanospirillum 388 

684 

869 

1 

0,92 

0,85 

0,08 0,02 0,02 0,03 Falkow et al. (2006); Duarte et 

al. (2010a) 

Methylibium 389 0,95 – 0,04 – – Nakatsu et al. (2006) 

Methylomonas 76 

420 

1 

0,99 

– 0,43 – 0,02 Brenner et al. (2005) 

Mycobacterium 9 1 0,03 – – – Falkow et al. (2006); Oliveira et 

al. (2010) 

Neochlamydia 546 0,82 0,03 – – – Krieg et al. (2010) 

Nitrobacter 433 

828 

0,68 

0,58 

0,02 – – 0,02 Brenner et al. (2005) 

Nitrosomonas 38 

104 

145 

384 

404 

489 

881 

827 

806 

573 

499 

520 

561 

493 

0,85 

0,84 

0,68 

0,7 

0,53 

0,77 

0,76 

0,63 

0,97 

0,91 

0,64 

0,56 

0,82 

0,5 

0,02 0,97 0,05 34,11 Keener e Arp (1994); Brandt et 

al. (2001); Brenner et al. (2005) 

Nitrosospira 218 

346 

1 

0,79 

– – – 0,05 Brandt et al. (2001); Brenner et 

al. (2005); 

Nocardioides 33 0,99 – – – 0,02 Prauser (1976) 

Oceanibaculum 787 0,56 – – – 0,02 Lai et al. (2009) 

Ochrobactrum 890 0,93 – – – 0,02 Brenner et al. (2005) 

Opitutus 436 

789 

0,89;1 – 0,02 0,04 0,27 Duarte et al. (2010a); Krieg et 

al. (2010); 

Oxobacter 26 

123 

230 

713 

0,77 

0,68 

0,51 

0,86 

0,12 – 0,10 – Vos et al. (2009) 

Paludibacter 630 0,64 – – – 0,02 Krieg et al. (2010) 

Parabacteroides 408 0,8 – – 0,01 0,08 Sakamoto e Benno (2006) 

Paracoccus 395 

566 

0,68 

0,67 

– – – 0,05 Brenner et al. (2005) 

Parvibaculum 890 0,93 0,02 – 0,02 1,23 Dong et al. (2004); Schleheck et 

al. (2004a); Schleheck et al. 

(2004b); Schleheck e Cook 

(2005); Martinez-Pascual et al. 

(2010) 

Pectinatus 302 0,99 0,02 – – – Vos et al. (2009) 

Petrimonas 605 1 – – – 0,05 Krieg et al. (2010) 

Phaselicystis 895 0,81 – 0,07 – – Garcia et al. (2009) 
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Tabela A2: UTOs atribuídas a cada gênero, com respectivos limites de confiança (segundo o 

RDP-Classifier), abundância relativa e referências usadas para caracterização microbiana 

(cont.) 
Gênero UTOs Limite de 

confiança  

ML-RL1 

(%) 

SF-RL1 

(%) 

ML-RS1 

(%) 

SF-RS1 

(%) 

Referências 

Phenylobacterium 149 

188 

249 

297 

349 

478 

528 

1 

0,61 

0,99 

0,7 

0,93 

0,98 

1 

0,08 1,85 0,07 1,31 Brenner et al. (2005); Sanchez-

Peinado et al. (2010) 

Pigmentiphaga 29 1 – 0,04 – 0,02 Brenner et al. (2005) 

Pirellula 748 0,52 – – 0,01 – Krieg et al. (2010) 

Planctomyces 432 0,94 – 0,02 – – Krieg et al. (2010) 

Pleomorphomonas 593 0,98 0,05 – 0,11 0,13 Xie e Yokota (2005b); Duarte et 

al. (2008); Duarte et al. (2010b) 

Propionispira 319 0,99 – – 0,01 – Vos et al. (2009) 

Propionispora 864 1 – – 0,05 – Vos et al. (2009) 

Propionivibrio 374 

836 

0,79 

0,9 

– 0,04 0,01 0,03 Brenner et al. (2005) 

Prosthecobacter 555 

640 

0,99 

1 

– 1,79 – – Krieg et al. (2010) 

Prosthecomicrobium 568 0,73 – 0,05 – – Brenner et al. (2005) 

Pseudolabrys 926 0,87 – 0,07 – 0,02 Kämpfer et al. (2006) 

Pseudomonas 131 

318 

329 

498 

527 

751 

791 

897 

248 

1 

0,99 

0,96 

0,57 

0,68 

0,89 

0,91 

0,54 

0,79 

3,39 0,18 2,29 3,45 Lode e Coon (1971); Jimenez et 

al. (1991); Sigoillot e Nguyen 

(1992); Beilen et al. (1994); Cook 

(1998); Kertesz et al. (1999); 

Stover et al. (2000); Almendariz 

et al. (2001); Brenner et al. 

(2005); Lara-Martin et al. (2007); 

Duarte et al. (2010a); Martinez-

Pascual et al. (2010) 

Pseudoramibacter 905 0,79 0,02 – 0,05 – Vos et al. (2009) 

Pseudoxanthomonas 414 1 0,05 0,02 0,04 0,23 Brenner et al. (2005) 

Rhodanobacter 353 

368 

488 

594 

739 

82 

364 

1 

0,64 

0,94 

1 

0,53 

0,54 

0,94 

– – – 7,27 Brenner et al. (2005); Zhang et al. 

(2011) 

Rhodopirellula 452 0,51 – – 0,02 – Krieg et al. (2010) 

Rhodopseudomonas 568 0,73 – – – 0,02 Harwood e Gibson (1988); 

Brenner et al. (2005) 

Roseomonas 366 

411 

511 

776 

1 

1 

0,69 

0,8 

0,03 0,05 – 0,47 Brenner et al. (2005) 

Sedimentibacter 241 1 – – 0,01 – Lara-Martin et al. (2007); Vos et 

al. (2009) 

Sediminibacterium 450 1 – 0,13 – – Qu e Yuan (2008) 

Shewanella 801 1 – – 0,01 0,02 Brenner et al. (2005) 

Shinella 281 1 – – 0,04 0,03 An et al. (2006) 

Simplicispira 153 0,97 – 0,11 – 0,13 Lu et al. (2007) 

Singulisphaera 400 0,81 – – – 0,02 Krieg et al. (2010) 
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Tabela A2: UTOs atribuídas a cada gênero, com respectivos limites de confiança (segundo o 

RDP-Classifier), abundância relativa e referências usadas para caracterização microbiana 

(cont.) 
Gênero UTOs Limite de 

confiança  

ML-RL1 

(%) 

SF-RL1 

(%) 

ML-RS1 

(%) 

SF-RS1 

(%) 

Referências 

Smithella 418 

90 

708 

803 

822 

838 

908 

323 

0,85 

1 

0,6 

0,57 

0,98 

0,91 

0,99 

0,52 

0,35 0,09 0,16 – Brenner et al. (2005); 

Delforno et al. (2012) 

Soehngenia 58 

181 

0,96 

1 

– – 0,21 0,45 Parshina et al. (2003); Vos et 

al. (2009) 

Solirubrobacter 534 0,7 – – 0,01 – Singleton et al. (2003) 

Sorangium 69 0,54 – – – 0,06 Brenner et al. (2005) 

Sphaerobacter 52 0,54 – – – 0,03 Demharter et al. (1989); 

Hugenholtz e 

Stackebrandt(2004); Pati et al. 

(2010) 

Sphingopyxis 690 0,61 – – – 0,05 Takeuchi et al. (2001) 

Sphingosinicella 244 1 – 0,02 – – Maruyama et al. (2006) 

Spirochaeta 880 0,9 0,02 – 0,01 – Krieg et al. (2010) 

Sporacetigenium 187 0,51 0,11 – – – Chen et al. (2006) 

Sporomusa 229 

405 

417 

608 

771 

835 

1 

1 

0,93 

1 

0,95 

1 

0,37 0,02 3,74 1,23 Vos et al. (2009); Delforno et 

al. (2012) 

Starkeya 60 0,91 0,03 0,02 – – Kelly et al. (2000) 

Stella 861 1 – – – 0,03 Brenner et al. (2005) 

Stenotrophomonas 829 1 – – 0,16 0,24 Brenner et al. (2005); Lara-

Martin et al. (2007) 

Sulfuricurvum 132 

208 

0,99 

1 

– – 0,10 – Kodama e Watanabe (2004) 

Synergistes 256 

293 

445 

611 

661 

896 

260 

0,92 

0,68 

0,74 

0,74 

0,68 

0,63 

0,84 

2,02 – 5,52 0,10 Allison et al. (1992); Kumar 

et al. (2010) 

Syntrophobacter 238 

275 

467 

541 

686 

749 

428 

0,95 

0,85 

1 

0,63 

0,96 

0,89 

0,93 

1,09 – 0,04 – Boone e Bryant (1980); 

Tartakovsky et al. (2001); 

Brenner et al. (2005); Duarte 

et al. (2010a); Duarte et al. 

(2010b) 

Syntrophomonas 540 0,96 0,02 – 0,01 – McInerney et al. (1981); Vos 

et al. (2009) 

Terrimonas 110 

193 

490 

0,87 

1 

0,91 

– 0,11 – 0,05 Krieg et al. (2010); Oliveira et 

al. (2010) 

Thermomonas 46 

781 

1 

0,78 

– – 0,07 0,29 Busse et al. (2002); Brenner et 

al. (2005) 

Thiobacillus 614 1 – 0,05 – 0,34 Brenner et al. (2005) 
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Tabela A2: UTOs atribuídas a cada gênero, com respectivos limites de confiança (segundo o 

RDP-Classifier), abundância relativa e referências usadas para caracterização microbiana 

(cont.) 
Gênero UTOs Limite de 

confiança  

ML-RL1 

(%) 

SF-RL1 

(%) 

ML-RS1 

(%) 

SF-RS1 

(%) 

Referência 

Variovorax 620 0,99 – 0,07 – – Brenner et al. (2005); Duarte et 

al. (2010b) 

Victivallis 437 

664 

669 

1 

0,51 

0,84 

0,03 0,04 – 0,15 Krieg et al. (2010) 

Zoogloea 111 

644 

778 

764 

741 

623 

136 

168 

271 

287 

543 

385 

313 

852 

866 

906 

559 

0,78 

0,78 

0,95 

1 

0,99 

1 

0,97 

0,99 

0,85 

0,99 

0,94 

0,81 

0,99 

1 

0,64 

0,99 

0,85 

0,37 20,84 0,12 2,29 Unz e Farrah (1972); Arvin et al. 

(1989); Brenner et al. (2005) 

 


