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Resumo 

MACEDO, Thais Zaninetti. Reator de leito fluidificado em escala aumentada para 

tratamento de água residuária de lavanderia comercial combinada com esgoto 

doméstico: otimização das condições operacionais e caracterização taxonômica e 

funcional dos microrganismos do biofilme 2018. 200 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

O Alquilbenzeno Linear Sulfonado (LAS) é um surfactante aniônico de degradação 

complexa. Via ensaio cinético em batelada ajustou-se modelo de inibição por excesso de 

substrato na remoção de LAS e matéria orgânica de água residuária de lavanderia comercial 

(ARLC) em co-digestão com esgoto doméstico (ED). A adição de 50 mg L-1 de etanol (EOH) 

resultou em maiores valores para velocidade específica de utilização do substrato (robs) e 

concentração mais elevada de LAS que fornece o maior robs (18,98 mg LAS L-1 e 2,39 mg 

LAS L-1 na presença e ausência de etanol, respectivamente). Areia com 1,0 mm de diâmetro 

foi escolhida como material suporte). Objetivou-se otimizar a remoção do surfactante de 

ARLC+ED (1:3 volume; ~20 mg LAS L-1) em RLF em escala aumentada (19,8L) através de: 

(i) adição de etanol em diferentes dosagens; (ii) variação da velocidade ascensional (vasc) 

aplicada ao leito; e (iii) aumento do tempo de detenção hidráulica (TDH). Desta forma, para 

TDH de 18 h foram realizadas as seguintes fases operacionais: (I) ARLC+ED+1,3 velocidade 

mínima de fluidificação (vmf); (II) ARLC+ED+50mgEOH L-1+1,3vmf; (III) 

ARLC+ED+200mgEOH L-1+1,3vmf; (IV) ARLC+ED+200 mg L-1+1,0vmf; (V) 

ARLC+ED+200 mg L-1+0,7vmf; (VI) ARLC+ED+100 mg L-1+1,0vmf; e para TDH de 30 h: 

(VII) ARLC+ED+1,0vmf. Não se observou diferença significativa na eficiência de remoção de 

DQO e LAS (~50%; p<0,5) nas fases I à IV. O decréscimo da vasc (0,7vmf) resultou em 29% 

de eficiência de remoção de LAS (V) e o aumento do TDH em 86% de eficiência de remoção 

de LAS (VII). Nas fases VI e VII observou-se maior remoção de DQO (≥70%). As menores 

vasc e 200 mgEOH L-1favoreceram acúmulo de ácidos no sistema (IV e V). No efluente do 

RLF foram identificados 17 compostos recalcitrantes. Para vasc=0,7vmf, foi observada maior 

diversidade de compostos recalcitrantes, em sua maioria, ftalatos. Caracterização taxonômica 

e funcional dos microrganismos para as fases III, IV e V (variação da vasc) e VII (maior 

eficiência de remoção de LAS e DQO) foi realizada por metagenômica. Foram identificados 

microrganismos dos domínios Archaea e Bacteria, sendo que a diminuição da vasc resultou em 

maior abundância relativa de arqueias metanogênicas, como Methanosarcina e genes 

relacionados a F420 reducing hydrogenase que é transportadora central de elétrons na 

metanogênese. Diversidade de gêneros foram identificados do domínio Bacteria (Geobacter, 

Thauera, Pseudomonas, Chryseobacterium, Sulfuricurvum e Sulfurospirillum etc) e genes 

codificadores de enzimas que atuam nas diferentes etapas de degradação do LAS: (a) adição 

de fumarato (fumarate redutase); (b) beta-oxidação (3-hidroxiacil-CoA desidrogenase); (c) 

clivagem do anel benzênico (benzoyl-CoA reductase); (d) dessulfonação (Adenylyl-sulfate 

reductase). Na amostra da fase VII, foram identificadas genes relacionados à etapa de 

dessulfonação com maior abundância relativa, se comparada às demais fases. Para maior vasc 

observou-se maior abundância relativa de genes relacionados à fosforilação oxidativa com 

Chryseobacterium como principal representante. 

 

Palavras-chave: Cinética de inibição; excesso de substrato; análise metagenômica; etanol; 

TDH; vazão de recirculação 
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Abstract 

MACEDO, Thais Zaninetti. Fluidized bed reactor upscale for treatment of commercial 

laundry wastewater combined with domestic sewage: optimization of operational 

conditions and taxonomic and functional characterization of microorganisms in biofilm 

2018. 200 f. Thesis (Doctoral) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2018. 

 

The linear alkylbenzene sulfonate (LAS) is in the laundry detergent composition and it 

presents complex degradation. Through kinetics assays in batch tests, an inhibition kinetic 

model by subtrate excess was adjusted to the data in the removal of LAS and organic matter 

from laundry wastewater (LW) in co-digestion with domestic sewage (DS). The addition of 

50 mg L-1 of ethanol (EOH) to the influent resulted in higher values for the specific substrate 

rate (robs) as well as higher LAS concentration that provided the maximum LAS utilization 

rate by the biomass (Sbm) (18.98 mg LAS L-1 and 2. 39 mg LAS L-1 in the presence and 

absence of ethanol, respectively). Sand with 1.0 mm of diameter was chosen as supporting 

material for the fluidized bed reactor (FBR). The purpose of the present study was to optimize 

the removal of surfactant in LW+DS (1: 3 volume; ~ 20 mg LASL-1) by using an upscale FBR 

(19.8 L) through: (i) adding ethanol in different dosages; (ii) varying the upflow velocity (vup) 

applied to bed; and (iii) increasing the hydraulic retention time (HRT). Thus, for 18h of HRT, 

the following stages were performed: (I) LW+DS + 1,3 fluidization minimum velocity (vfm); 

(II) LW+DS + 50mgEOH L-1 + 1.3 vfm; (III) LW+DS + 200mgEOH L-1 + 1.3 vfm; (IV) 

LW+DS + 200 mg L-1 + 1.0 vfm; (V) LW+DS + 200 mg L-1 + 0.7 vfm; (VI) LW+DW + 100 

mg L-1 + 1.0 vfm; and for 30 h of HRT: (VII) LW+DS+ 1.0 vfm. There was no significant 

difference in the efficiency of COD and LAS removal (~ 50%, p <0.5) in stages I to IV. The 

vup decrease (0.7 vfm) resulted in LAS removal efficiency of 29% (V) and the HRT increase 

resulted in LAS removal efficiency of 86% (VII). In stages VI and VII, COD removal ≥70% 

was observed. Lower vup as well as ethanol dosage of 200 mg L-1 favored system acidification 

(IV and V). In the FBR effluent, 17 recalcitrant compounds were identified. For vup = 0.7 vfm, 

large diversity of recalcitrant compounds, mostly phthalates, was observed. A taxonomic and 

functional characterization of the microorganisms was performed by metagenomics analysis 

in stages III, IV and V (vup variation) and VII (higher efficiency of LAS and COD removal). 

Microorganisms of Archaea and Bacteria domains were identified, and the decrease of vup 

resulted in a higher relative abundance of methanogenic archaea, mainly Methanosarcina. 

Genes related to F420, which are the central electron carrier in the methanogenesis, were 

identified. Genera diversity was classified in Bacteria domain (Geobacter, Thauera, 

Pseudomonas, Pseudomonas, Chryseobacterium, Sulfuricurvum and Sulfurospirillum, etc.). 

Enzyme-encoding genes that act on different stages of LAS degradation were found: (a) 

addition of fumarate (fumarate reductase); (b) beta-oxidation (3-hydroxyacyl-CoA 

dehydrogenase); (c) benzene ring cleavage (benzoyl-CoA reductase) and (d) desulfonation 

(Adenylyl-sulfate reductase). In stage VII sample, genes related to the desulfonation step were 

identified with higher relative abundance, when compared to the other stages. For a higher 

vup, a higher relative abundance of genes related to oxidative phosphorylationwas observed 

and the genus main representative in that category was Chryseobacterium.  

 

Key-words: Inhibition kinetics; substrate excess; metagenomic analysis; ethanol; HRT; 

recirculation flow 
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1 INTRODUÇÃO 

 O surfactante aniônico alquilbenzeno sulfonado linear (LAS) faz parte da composição 

de produtos domésticos de uso intensivo, especificamente em detergentes para lavagem de 

roupas, o que resulta em concentrações consideráveis em águas residuárias. O LAS faz parte 

também da composição do esgoto doméstico em concentrações de 1 a 18 mgLAS L−1 

(MUNGRA; KUMAR, 2009) e em maiores quantidades em água residuária de lavanderia 

comercial (12 a 1024 mg LAS.L -1 BRAGA; VARESCHE, 2014). Até mesmo concentrações 

mais baixas de LAS (0,1 mg L-1) são suficientes para causar grandes prejuízos estéticos e 

ambientais, como a formação de espumas persistentes que prejudicam a biota aquática, a 

operação de sistemas de tratamento de esgoto e facilitam dispersão de poluentes (YUAN et 

al., 2014). O LAS é composto necessário e insubstituível nesta área de aplicação, devido às 

suas excelentes propriedades de limpeza, formação de espuma e pelo seu baixo custo 

(BERGÉ et al., 2017). Desta forma, é imprescindível que se estabeleçam possibilidades de sua 

remoção do ambiente. 

Muito se avançou nos estudos acerca da degradação biológica de LAS, 

principalmente, aquelas pesquisas realizadas no Laboratório de Processos Biológicos (LPB-

EESC-USP). Em 2010 em estudo promissor com Reator de Leito Fluidificado (RLF) em 

escala de bancada foi reportada eficiência de remoção acima de 90% para LAS comercial em 

alimentação sintética em concentração afluente média de 30 mg LAS L-1 (OLIVEIRA et al., 

2010). Neste ínterim, experimentos em escala laboratorial com alimentação sintética (LAS 

padrão comercial) foram sucedidos por reatores alimentados com água residuária real de 

lavanderia comercial diluída em água de abastecimento (OKADA et al., 2014; DELFORNO 

et al., 2014; MACEDO et al., 2015; MACEDO et al., 2017) empregando-se configurações de 

tratamento anaeróbio como Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB), Expanded Granular 

Sludge Bed (EGSB) , além do RLF. No entanto, foi em RLF que maiores eficiências de 

remoção de DQO e LAS foram observadas, comparativamente aos reatores com biomassa 

granular, mesmo quando concentração mais elevada de LAS foi aplicada (21±7 mg L-1; 

>70%) (MACEDO et al., 2017). Ademais, enquanto em EGSB e UASB, tempo de detenção 

hidráulica (TDH) superior a 30 horas foi aplicado, TDH de 18 e 12 horas possibilitaram 

remoção similar ou superior em RLF (ANDRADE et al., 2017a).  

Recentemente, gastos com alimentação sintética ou desperdício de água tratada para 

diluir água residuária de lavanderia comercial foram substituídos por diluição em esgoto 

doméstico em processos de co-digestão viabilizando ainda mais, economica e 

ambientalmente, o processo de tratamento de LAS. Reator EGSB foi aplicado na co-digestão 
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de água residuária de lavanderia comercial com esgoto doméstico em escala de bancada e 

piloto (FARIA et al., 2017, CENTURION et al., 2018). Em todos os casos, as eficiências de 

remoção do LAS foram inferiores a 60% para concentrações de LAS superiores a 20 mg L-1.  

Um dos grandes desafios no tratamento biológico de LAS é a redução na eficiência de 

remoção para concentrações mais elevadas do surfactante. Concentrações próximas de 15 mg 

L-1 costumam causar instabilidade reacional, principalmente em EGSB e UASB 

(DELFORNO et al., 2015).A adição de co-substrato metabólico pode influenciar o 

desempenho biológico. Macedo et al. (2015), Macedo et al. (2017), Andrade et al. (2017a) e 

Motteran et al. (2018) reportaram que a adição de etanol como co-substrato metabólico 

favoreceu a eficiência de remoção de LAS em RLF e relacionaram também com alterações 

das populações microbianas.  

Neste sentido, este trabalho pretendeu dar sequência aos avanços na degradação 

biológica do LAS. Empregou-se escala aumentada (18,9 L) do RLF o que constitui desafio 

operacional, principalmente, no que diz respeito às reações de transferência de massa e 

aspectos hidrodinâmicos do reator, que, por sua vez, podem ter efeito significativo sobre as 

rotas metabólica e cinética envolvidas nos processos de degradação.  

Comumente, a eficiência de remoção de LAS em reator de leito fluidificado é 

associada à diluição inicial do afluente e à elevada transferência de massa no reator 

resultantes da recirculação efluente aplicada (OLIVEIRA et al., 2010; BRAGA et al., 2015; 

MACEDO et al., 2015; ANDRADE et al., 2017a). Todavia, o alto gasto energético 

dispendido pela elevada velocidade ascensional necessária para fluidificação do leito 

configura-se em uma das principais desvantagens do RLF, também em relação a outras 

configurações reacionais como o EGSB. Buscou-se, portanto, verificar a influência da 

redução da velocidade ascensional (vazão de recirculação) aplicada na eficiência de remoção 

do LAS. 

Desta forma, a operação do reator consitiu em sete fases distintas, buscando-se o 

ajuste da dosagem de etanol como co-substrato, redução da velocidade ascensional aplicada 

ao leito fluidificado e variação no TDH.  

 Técnicade metagenômica foi empregada para caracterização taxonômica e funcional 

dos microrganismos do biofilme com o objetivo de se verificar as respostas microbianas às 

modificações impostas à velocidade ascensional, bem como o perfil da comunidade na fase de 

maior eficiência de remoção. Trata-se de uma estratégia inovadora na área de tratamento de 

efluentes, que pode contribuir para o conhecimento da microbiota responsável pela 

degradação dos poluentes, seu potencial metabólico e vias catabólicas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Surfactantes 

Os surfactantes são empregados na produção alimentícia, produtos de limpeza, 

cosméticos, farmacológicos até aplicações agroindustriais. Trata-se de compostos que 

conferem capacidade de detergência, umectação, solubilização, emulsificação e dispersão de 

fases (MUTHUSAMY et al., 2008). Sua importância comercial é evidente frente à 

diversidade de aplicações. Desta forma, a proibição total de surfactantes é impossível em 

estilo de vida moderno e industrializado. Ao mesmo tempo em que não há dúvidas que seu 

campo de aplicação está em expansão assim como o seu consumo. 

Por vezes, os surfactantes são considerados inofensivos, com base em sua 

biodegradabilidade e especulações de baixas concentrações no meio ambiente. Mas, por meio 

de análise mais aprofundada da literatura a respeito destes compostos e suas concentrações em 

todo o mundo observou-se que esses poluentes são encontrados em concentrações superiores 

àquelas previstas como não prejudiciais. Manifestações visíveis da toxicidade do surfactante 

são reportadas à microrganismos, plantas e animais. 

As águas residuárias contendo tensoativos quando descarregadas no ambiente podem 

causar diversos problemas de poluição. Quando a concentração de surfactante atinge 0,1 

mg L-1, podem aparecer espumas persistentes. Muitas bolhas permanecem na água, formando 

uma camada isolante de espuma. Tal camada pode impedir a troca gasosa entre o corpo de 

água e a atmosfera, levando a redução de oxigênio dissolvido. Os surfactantes também podem 

prejudicar os microrganismos no meio ambiente bem como a degradação de outras 

substâncias tóxicas (YUAN et al., 2014). 

Os tensoativos aniônicos mais utilizados são laurilsulfatos de sódio e alquilbenzeno 

linear sulfonado (LAS). Esses são os mais comuns e de baixo custo e possuem boas 

propriedades de detergente e formação de espuma (JURADO et al., 2012; CORADA-

FERNÁNDEZ et al., 2015). 

O LAS está enquadrado na categoria dos surfactantes aniônicos, possui carga negativa, 

estando relacionado, sobretudo, à síntese de produtos de limpeza, higiene pessoal e lavagem 

de roupas (MALIHI et al., 2011). A sua produção representa 45% do total de tensoativos 

aniônicos produzidos anualmente (MOLDOVAN et al., 2011), em cuja molécula contém uma 

cadeia alquílica com um anel aromático contendo um grupo sulfonado na posição para (Figura 

2.1). 
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Figura 2.1 - Estrutura da molécula de LAS 

Sendo:
n+n’ = 7-11

CH3            (CH2)n (CH2)n’CH CH3            

SO3
-

 

Fonte: Oliveira et al. (2010) 
 

A problemática da toxicidade dos surfactantes e suas restrições são abordadas de 

forma distinta por cada nação. Na legislação mundial, a concentração máxima de surfactantes 

aniônicos está entre 0,2 a 0,5 mg L-1 para água potável e 1,0 mg L-1 para outros fins (ROH et 

al., 1995). Por meio da resolução CONAMA 357/2005, no Brasil, estabelece-se concentração 

máxima de 0,5 mg L-1 de surfactantes para corpos d'água (classes I, II e III). Algumas classes 

de surfactantes, por exemplo, apesar de proibidas em outras partes do mundo, ainda são 

permitidas no Brasil, que não tem uma legislação específica. Nonilfenol etoxilado é proibido e 

limitado em países como Japão, União Européia e EUA. Em relação ao LAS, não há 

legislação que o aborde de maneira específica. 

No meio aquático, concentrações entre 0,020 mg LAS L-1 podem causar dano nas 

brânquias e secreção excessiva de muco em peixes, diminuir a respiração em Pomatoschistus 

microps e danificar o movimento em mexilhões (VENHUIS e MEHRVAR, 2004); enquanto 

entre 40-60 mg g-1 no solo interferem no crescimento e reprodução de invertebrados 

(HOLMSTRUP et al., 2001). 

Diferentes mecanismos de remoção de LAS são descritos, sendo essencialmente de 

natureza biológica, física ou química (HERA, 2004). Processos de tratamento físico-químico 

incluem, por exemplo, processo oxidativo avançado e osmose reversa (PERKOWSKI et al., 

2000). A biodegradação microbiana, todavia, fornece alternativa mais segura, ambientalmente 

benigna e econômica aos métodos físico-químicos para remediação de surfactantes (OYA e 

HISANO, 2010). 

No Brasil, sistemas anaeróbios de tratamento de esgoto têm sido muito difundidos, 

devido ao clima favorável e demais vantagens deste tipo de tratamento biológico. Apesar de 

desacreditada até meados da década de 90, diversos estudos já reportaram elevadas 

porcentagens de degradação do LAS em reatores biológicos na ausência de oxigênio (SANZ 
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et al., 2003, DUARTE et al., 2010, OLIVEIRA et al., 2010, OKADA et al., 2013, 

DELFORNO et al., 2015).  

Todavia, a degradação anaeróbia do LAS ainda encontra versões contraditórias. 

Segundo alguns a recalcitrância em sistema biológico é observada para valores maiores que 

15 mg.L-1 (DELFORNO et al., 2015). Macedo et al. (2017), todavia, observaram eficiência de 

remoção de LAS superior a 70% para 20 mg.L-1 afluente, em RLF, que inclui diluição 

afluente devido a elevada taxa de recirculação. 

2.2 LAS em Estação de Tratamento de Esgoto 

A disposição final de produtos químicos descarregados pelas redes de esgotamento 

sanitário pode ser significativamente impactada pela sua concentração no esgoto sanitário, 

todavia, até o momento, poucos estudos sobre a biodegradabilidade destes produtos químicos 

nos sistemas de esgoto sanitário têm sido publicados (MENZIES et al., 2017).  

Alguns estudos, nacionais e internacionais evidenciaram variação significativa nos 

sistemas sanitários para remoção de surfactantes e biocidas (TERZIC et al. 2005; YING 2006; 

GONZÁLEZ et al. 2007; BERGÉ et al. 2017; CAMACHO-MUÑOZ et al. 2014; 

GRANATTO et al. 2017).  

Apesar da via de degradação aeróbia do LAS ser superior a 80% (LARA-MARTÍN et 

al., 2011; CAMACHO-MUÑOZ et al., 2012) e parte do surfactante adsorver nos sólidos 

suspensos (MUNGRAY e KUMAR, 2009), este composto não é completamente removido 

nas estações de tratamento de esgoto e, como consequência, é continuamente introduzido no 

ambiente (CAMACHO-MUÑOZ et al., 2014). 

Os surfactantes aniônicos, principalmente o LAS, são observados em maior 

concentração em estação de tratamento de esgoto (ETE) urbanas (acima de 2 mg L-1) 

(BERGÉ et al., 2017). Terzic et al. (2005) reportaram entre 2 e 10 mg L-1 em ETE na Croácia. 

Granatto et al. (2017) caracterizaram esgoto sanitário da cidade de São Carlos/SP, Brasil e 

observaram 6,19 ± 3,25 mg L-1 de LAS. Faria et al. (2017) reportaram 8,72 ± 1,38 mg L-1 de 

LAS em esgoto doméstico de bairro residencial da periferia de São Carlos/SP. 

Em sistema de lodos ativados é reportada rápida mineralização de surfactantes 

(COWAN-ELLSBERRY et al., 2014; FEDERLE e ITRICH, 1997; HERAPROJECT, 2002, 

2004, 2009; ITRICH e FEDERLE, 2004). Menzies et al. (2017) avaliaram as taxas e 

caminhos de biodegradabilidade primária e final de alguns surfactantes de maior volume 

consumido, de acordo com método de teste de simulação de produtos químicos em água 

residuária simulando esgoto doméstico (OECD 314 A guideline, 2008), usando homólogos de 
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C14 marcado. Os autores não observaram cinética de decaimento de primeira ordem para 

LAS. Enquanto que a degradação primária do surfactante aniônico foi mais lenta que para 

outros surfactantes (alquil etoxilados não iônicos e aniônicos e alquil sulfato). Os autores 

concluíram que a biodegradação em esgoto tem impacto substancial nos níveis de surfactantes 

e seus metabólitos que acabam por alcançar as estações de tratamento de água residuária. 

Oviedo et al.  (2004) verificaram que além de não ocorrer remoção satisfatória do LAS 

em esgoto sanitário, a presença desse surfactante resultou em prejuízos de remoção de matéria 

orgânica, mesmo em sistema de lodos ativados. 

O LAS em esgoto doméstico é inevitável, uma vez que é o principal surfactante 

empregado na limpeza doméstica e incluído na composição de produtos, tais como 

detergentes e sabões para roupa. Uma vez que, o LAS não é totalmente removido nas ETEs e, 

no Brasil, a coleta de esgoto é incipiente, a qual atinge apenas 46,2% dos brasileiros (SNIS, 

2012), o LAS está presente de forma considerável na maior parte das águas superficiais do 

país. 

2.3 Água residuária de lavanderia 

O crescente consumo e simultânea escassez de água é preocupação corrente em nível 

mundial. Em resposta a crise hídrica, alternativas como tratamento e reuso de águas 

residuárias têm se tornado possibilidade de atender à demanda e diminuir os lançamentos de 

compostos tóxicos no meio ambiente. 

Neste sentido, tanto o tratamento, quanto o reuso de água residuária de lavagem de 

roupas têm sido tema de pesquisas diversas. Este tipo de água residuária é considerada água 

cinza, ou seja, água residuária menos poluída por não conter resíduos sólidos orgânicos e 

material fecal em sua constituição. O que torna atrativo o seu pré-tratamento seguido de reuso 

quando considerados aspectos ambientais e econômicos (ERIKSSON et al., 2002). Sostar-

Turket al. (2005) afirmam que estas águas residuárias possuem elevado potencial para 

recuperação e reutilização.   

A água cinza corresponde entre 50 a 80% do esgoto residencial. Enquanto, a água para 

lavagem de roupas de forma comercial corresponde à cerca 10% de toda água consumida no 

meio urbano, destacando-se, assim, importância do estudo deste tipo de efluente (MENEZES, 

2005).  

As lavanderias comerciais são o segmento comercial que utiliza o LAS em maior 

concentração, consequentemente, sua descarga efluente permite que elevadas concentrações 

do surfactante atinjam os corpos d’ água e/ou estações de tratamento de esgoto doméstico. 
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Comparativamente a água residuária de lavagem doméstica, as lavanderias comerciais 

geralmente empregam aditivos e outros auxiliares de lavagem, produtos mais concentrados, 

além de branqueadores e removedores de manchas. Isto porque, o nível de sujidade é muito 

maior nas lavanderias profissionais, uma vez que, tem-se também a limpeza de variedade 

têxtil muito grande (WALDHOFF E SPILKER, 2016). 

Muitas vezes o reuso indiscriminado deste efluente sem que receba tratamento 

adequado pode ser perigoso à saúde pública e ambiental. O uso das águas cinza (com 

surfactantes) para a fertirrigação tem se tornado prática comum devido à escassez de água 

doce, especialmente nas regiões áridas e semiáridas. Em muitos países, não existe 

regulamentação para seu uso, por isso são comumente usadas sem receber tratamento 

adequado, prática que é, equivocadamente, considerada segura (GROSS et al., 2003). 

Na lavagem de roupas sujas e tecidos, não ocorre a esterilização desse material 

(CALLEWAERT et al., 2015). Callewaert et al. (2015) verificaram que o número de bactérias 

vivas na água de saída após a lavagem não foi inferior em comparação com a quantidade 

inicial. Keely et al. (2015) reportaram que água cinza incluindo água de lavanderia possuem 

diversos microrganismos em sua composição, principalmente bactérias relacionadas a pele e 

outros relacionados ao organismo humano, sendo importante considerar os riscos destes 

patógenos. 

Além dos microrganismos que podem ser oportunistas, a presença de outros 

compostos tóxicos e recalcitrantes devem ser consideradas antes da disposição final deste 

efluente no ambiente. Braga e Varesche (2014) caracterizaram água residuária de lavanderia 

comercial e observaram LAS entre 12 e 1.024 mg L-1. Este surfactante pode ser tóxico para 

microrganismos e plantas quando disposto no solo (ABU-ZREIG et al. 2003). Ademais, 

elevados valores de DQO, diversidade de ácidos orgânicos voláteis, álcoois e metais pesados 

foram detectados pelas autoras. Sulfato, sulfeto, fosfato e compostos de nitrogênio também 

foram observados e podem levar a prejuízos ambientais e de saúde pública (AHMAD; EL-

DESSOUKY, 2008), ocasionando, por exemplo, o fenômeno de eutrofização das águas 

quando descarregados diretamente e sem tratamento em corpos d´água. Além disso, foram 

identificados 33 compostos xenobióticos incluindo amaciantes, solventes, fragrâncias, 

auxiliares de limpeza, antioxidantes, repelentes de insetos, além de surfactantes. 

Detergentes de lavagem de roupas também podem ser fonte de metais. Na Irlanda, foi 

reportada concentrações de Cd, Cu e Zn na caracterização de amostras de 175 detergentes. Os 

autores atentam para o fato de que as formulações estão constante e rapidamente mudando, 
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mas é importante monitoramento da concentração dos metais neste tipo de efluente 

(AONGHUSA e GRAY, 2007).  

É comum o emprego de tratamentos físico-químicos como processos oxidativos 

avançados, ultrafiltração, osmose reversa, adsorção em carvão ativado, 

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) no tratamento de água de lavanderia.  

Todavia, comumente, estes tratamentos utilizam excesso de produtos químicos e/ou 

energia. Wang et al. (2009), por exemplo, estudaram a remoção de DQO de água de 

lavanderia por eletrocoagulação e eletroflotação, cujos valores de remoção não ultrapassaram 

62% de eficiência para afluente com 230 mg L-1. Em estudos de processo por remoção por 

adsorção de LAS de água de lavanderia (SCHOUTEN et al., 2007; SCHOUTEN et al., 2009) 

têm-se o ônus dos resíduos sólidos e sua disposição final, apesar do baixo custo. 

O tratamento biológico de água residuária de lavanderia é alternativa promissora.  Por 

meio de estudos recentes, concluiu-se que a própria água residuária de lavanderia pode ser 

fonte de nutrientes essenciais ao metabolismo dos microrganismos (OKADA et al., 2014, 

DELFORNO et al., 2015, MACEDO et al., 2015) dispensando, desta forma, gastos com 

suplementação alimentar dos reatores. Além disso, a presença de microrganismos na água 

residuária pode contribuir para riqueza microbiana no reator e consequente degradação do 

LAS. 

Portanto, a proposição de sistema biológico parece excelente alternativa para 

tratamento de água residuária de lavanderia, remoção de LAS, matéria orgânica e outros 

compostos que, porventura, possam provocar impactos negativos ao ambiente. 

2.4 Remoção e Degradação de LAS 

A remoção do LAS pode ocorrer pelos mecanismos de precipitação, adsorção ou 

degradação (HERA, 2007). Sendo a degradação o mecanismo de remoção de compostos 

químico mais importante em ambientes aquáticos (BERNA et al., 2007). 

Segundo Scott e Jones (2000), consórcios de bactérias são o principal caminho para a 

degradação do LAS. A biodegradação é um processo importante para a remoção de 

surfactantes em ETE, reduzindo a eliminação desse composto no ambiente e atenuando seu 

impacto na biota. Os microrganismos podem usar os tensoativos como substrato para obter 

energia e nutrientes ou co-metabolizá-los por reações microbianas (YING, 2005). 
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A rota de degradação aeróbia do LAS envolve a degradação da cadeia alquílica, com a 

oxidação dos grupos metil terminais (ω-oxidação) seguida por sucessivas β-oxidações, 

remoção do grupo sulfonado e clivagem do anel aromático (PENTEADO et al., 2006).  

Lara-Martin et al. (2010) reportaram a degradação do LAS pela via anaeróbia em 4 

etapas: (i) adição de fumarato a molécula de LAS, (ii) biotransformação em ácido sulfofenil 

carboxílico (SPC) e sucessivas reações de β-oxidação resultando em diferentes homólogos de 

SPCs (ácidos sulfofenilcarboxílicos) e por último, a (iii) clivagem do anel benzênico e (iv) 

dessulfonação. 

Duarte et al. (2008) estudaram a remoção de LAS em reator anaeróbio horizontal de 

leito fixo (RAHLF), em TDH de 12 horas e espuma de poliuretano para imobilizar a 

biomassa. O reator foi alimentado com substrato sintético contendo extrato de carne, amido e 

sacarose como co-substratos no primeiro estágio; o mesmo substrato sintético acrescido de 

7 mg L-1 de LAS no segundo estágio; o mesmo substrato sintético acrescido de 14 mg L-1 no 

terceiro estágio. No quarto estágio foi mantida a mesma concentração de LAS, entretanto, 

com substituição do extrato de carne por extrato de levedura, sem amido. Após 313 dias de 

operação, os autores verificaram 35% de degradação biológica de LAS. Neste estudo, 

possíveis intermediários da degradação anaeróbia do LAS como tolueno e benzeno foram 

reportados. 

Oliveira et al. (2009) avaliaram a remoção de LAS em dois reatores RAHLF, sendo 

um deles preenchido com carvão vegetal como material suporte para imobilização da 

biomassa e o outro com leito misto de argila expandida e espuma de poliuretano. O TDH 

aplicado foi de 12 horas e a alimentação continha extrato de levedura e sacarose como co-

substratos. Os autores verificaram que a presença do surfactante não prejudicou a remoção de 

DQO, que foi de 90%, em ambos os reatores, para 550 mg.L-1 afluente. Foram alcançados 

valores de 28 e 27% de degradação de LAS para os reatores preenchidos com carvão vegetal e 

leito misto, respectivamente, para 14 mg.L-1 afluente, após 344 dias de operação. 

Duarte et al. (2010) avaliaram a remoção de LAS em reator anaeróbio operado em 

bateladas sequenciais com biomassa granulada. O reator foi alimentado com substrato 

sintético composto de extrato de levedura, amido e sacarose. Os autores obtiveram remoção 

de 53% de LAS, a qual incluía degradação biológica e adsorção, para 22 mg.L-1 afluente, após 

143 dias de operação.  

Delforno et al. (2012) estudaram a remoção de LAS em reator EGSB sob condição 

mesofílica (30º C), com carga de LAS específica de 1,50 – 2,61 mg gST-1 d-1 e TDH de 26 
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horas para 32 horas. Segundo os autores o TDH influenciou na remoção do LAS, 

respectivamente de 48% e 68%.  

Oliveira et al. (2010) obtiveram maior eficiência de remoção de LAS comercial 

(Sigma) (acima de 90%) quando usaram reator de leito fluidificado com areia como material 

suporte. Desse modo, dentre as configurações de reatores já estudadas no Laboratório de 

Processos Biológicos do SHS – EESC – USP trata-se de configuração mais interessante para 

remoção e degradação desse surfactante. Os autores obtiveram essa remoção em RLF 

alimentado com substrato sintético contendo sacarose e extrato de levedura como co-

substratos para TDH de 18h. 

Por outro lado, para água residuária de lavanderia comercial, foram realizados vários 

estudos por Okada et al. (2014), Braga et al. (2015), Delforno et al. (2015). Os autores 

avaliaram a remoção de LAS em água residuária de lavanderia comercial, em UASB, RLF e 

EGSB, respectivamente. Nestes estudos, os autores obtiveram remoção de LAS entre 75-82% 

para 10 mg L-1 afluente LAS. Cabe ressaltar, que em RLF verificou-se remoção de 75% para 

menor TDH aplicado (18 horas) do que nas outras configurações de reatores (35 h - UASB e 

38 h - EGSB).  

O reator de leito fluidificado tem sido considerado como alternativa eficiente para 

remoção de matéria orgânica e surfactante. Todavia, para os estudos de degradação de LAS, a 

maioria dos reatores empregados foram de volume máximo de 1,2 L (OLIVEIRA et al., 

2010). O escalonamento dos reatores de leito fluidificado tem sido muito utilizado quando se 

refere aos processos catalíticos utilizando gases como é o caso de diversos estudos citados por 

Kelkar et al. (2002). Entretanto, estes escalonamentos são pouco estudados no tratamento de 

efluentes reais como é o caso de águas residuárias de lavanderia. O escalonamento desta 

configuração reacional é de extrema importância, pois os estudos em escala de bancada 

fornecem parâmetros para se aprimorar o conhecimento do reator em maiores volumes. 

Principalmente, no que diz respeito às reações de transporte de massa e aspectos 

hidrodinâmicos dos reatores de leito fluidificado, deve-se avaliar os efeitos do aumento de 

escala (KELKAR et al.,  2002; MENDONÇA et al., 2004; WEBB et al., 2008).  

Neste sentido, Motteran et al. (2018) empregaram reator de leito fluidificado em escala 

aumentada (19,8 L) para avaliar a remoção de LAS de água residuária de lavanderia 

comercial suplementada com alimentação sintética (extrato de levedura, etanol, álcool linear 

etoxilado (LAE), solução de sais, bicarbonato de sódio). Os autores reportaram eficiência de 

até 56% para 19 mg L-1 de LAS de após ajuste adequado de co-substratos na alimentação 

sintética. Para mesma configuração reacional em escala de bancada, Braga et al. (2015) 
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empregaram água residuária de lavanderia comercial como fonte de LAS e suplementação 

sintética semelhante à de Motteran et al. (2018) e observaram eficiências de remoção 

próximas de 65±14% para 23 mgLAS L-1 em RLF em escala de bancada. Ou seja, apesar dos 

desafios operacionais, o emprego de volume reacional maior foi tecnicamente viável. 

2.5 Co-digestão de água residuária de lavanderia comercial e esgoto doméstico 

Água residuária de lavanderia comercial foi tratada com sucesso em configurações 

reacionais como EGSB e RLF (DELFORNO et al. 2014; MACEDO et al. 2015), com 

eficiência de remoção de LAS de até 90%. Todavia, nestes estudos a água residuária foi 

diluída em água de abastecimento o que, apesar de resultar em carga orgânica aplicada mais 

baixa, facilita, mas também onera o processo de tratamento, além de desperdiçar o recurso 

hídrico. Em água residuária de lavanderia comercial têm-se também outros compostos 

recalcitrantes, como reportado por Braga e Varesche (2014). Desta forma, em etapas 

operacionais em que se aplicaram menores diluições em água de abastecimento, baixas 

eficiências de remoção do surfactante foram observadas devido à elevada carga de LAS 

resultante e outros compostos. Delforno et al., (2015) observaram redução de 35% na 

eficiência de remoção de LAS quando empregaram carga de LAS mais elevada em EGSB 

(aumento de 1,0 mgLAS gSV-1 d-1 para 2,7 mgLAS gSV-1 d-1 oriundo de ARLC). 

Neste sentido, a co-digestão de esgoto doméstico e água de lavanderia surge como 

alternativa sustentável, uma vez que, o esgoto doméstico é abundante no meio urbano e 

facilmente obtido, podendo contribuir com alcalinidade e outros substratos. O esgoto 

doméstico, por ser composto por urina, fezes e quantidade de água de descarga, contém 

matéria orgânica, nutrientes e principalmente nitrogênio e fósforo. Assim, pode ser utilizado 

como fonte de substrato na co-digestão e biorremediação do LAS. Além disso, seu tratamento 

biológico prescinde de fontes externas de alcalinidade, ao contrário do tratamento biológico 

para água residuária de lavanderia comercial (DELFORNO et al., 2015; MACEDO et al., 

2017), o que reduz custos ao tratamento. Por outro lado, outros contaminantes, macro e 

micropoluentes fazem parte da sua composição, além daqueles detectados em água residuária 

de lavanderia comercial (BRAGA e VARESCHE, 2014), como antibióticos, disruptores 

endócrinos e fármacos de forma geral (JELIC et al., 2011; CAMPANHA et al., 2015), que 

podem interferir de maneira particular nas possibilidades de degradação do LAS e causar 

desequilíbrio reacional das populações de microrganismos (KUJAMA-ROELEVELD e 

ZEEMAN, 2006).   



12 

 

Faria et al. (2017) avaliaram a co-digestão de água residuária de lavanderia comercial 

e esgoto doméstico em EGSB em escala de bancada. Os autores fizeram o estudo em três 

etapas variando a composição do afluente ao reator: etapa I: água residuária de lavanderia 

comercial diluída em água de abastecimento e acrescida de bicarbonato de sódio; etapa II: 

água residuária de lavanderia comercial diluída em água de abastecimento e esgoto doméstico 

e etapa III: água residuária de lavanderia comercial diluída em esgoto doméstico. Os autores 

observaram decréscimo da remoção do LAS com o aumento da proporção de esgoto 

doméstico, tanto a carga orgânica aplicada quanto a concentração de LAS também 

aumentaram com o aumento do volume de esgoto adicionado, o que provavelmente, pode 

explicar a redução na remoção de LAS. Comparativamente ao trabalho de Delforno et al 

2014, os autores concluíram que a diluição de água de lavanderia comercial com esgoto 

doméstico no lugar de água tratada não interferiu na remoção de LAS, que foi reduzida 

devido ao incremento na carga orgânica. Os autores obtiveram correlação inversa para 

remoção de LAS e carga orgânica aplicada. 

Granatto et al. (2017) avaliaram a remoção de LAS de esgoto sanitário da cidade de 

São Carlos/SP em EGSB escala piloto após o tratamento preliminar aplicado na ETE. As 

eficiências de remoção para LAS e DQO foram de 60±30% e 76±12% para 7,4±3,8 mg L-1 de 

LAS e 266±82 mg L-1 de DQO afluente, respectivamente. 

Centurion et al. (2018) operaram EGSB em escala piloto (62 litros de volume útil) em 

co-digestão de água residuária de lavanderia comercial e esgoto doméstico. Os autores 

observaram influência do aumento da quantidade de água residuária de lavanderia comercial e 

concentração de LAS com diminuição proporcional da eficiência de remoção de DQO e LAS 

(Tabela 2.1). Para 18,8±10,2 mgLAS.L-1, os autores observaram 55±29% de eficiência de 

remoção de LAS de ARLC diluída em ED. 

Como se pode observar, os valores reportados na Tabela 2.1 são menores para 

concentrações superiores de LAS. Além disso, configuração de RLF ainda não foi aplicada 

para esta composição de água residuária podendo resultar em melhores eficiências de 

remoção. 
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 Tabela 2.1 - Reatores EGSB empregados no tratamento de água residuária de lavanderia e/ou esgoto 

sanitário 

AA- água de abastecimento; AL- água de lavanderia comercial; ED – esgoto doméstico; ES – esgoto 

sanitário 

2.6 Adição de etanol como co-substrato metabólico 

Foi observada  influência da variação dos co-substratos metabólicos empregados em 

estudos de remoção de LAS (KHEIFAT, 2006, ABBOUD et al., 2007, DUARTE et al., 2010; 

BRAGA, 2014). Sendo que, não há consenso do favorecimento da remoção de LAS com a 

adição ou subtração de suplementação com carbono e nutrientes (MACEDO et al., 2015). 

Essa suplementação foi necessária para reatores usados no tratamento de LAS padrão 

comercial, todavia, foi dispensada em reatores UASB, ESGB e RLF alimentados com água 

residuária de lavanderia (OKADA, 2012; DELFORNO et al., 2014; MACEDO et al., 2017) 

devido à concentração constante de ácidos orgânicos voláteis, nitrogênio e fósforo (OKADA, 

2012; BRAGA e VARESCHE, 2014; MACEDO et al., 2017).  

Etanol foi empregado como co-substrato na biodegradação do LAS em água residuária 

de lavanderia comercial em RLF e correlacionado a modificações nas populações de 

microrganismos e favorecimento da degradação do LAS em relação a mistura de sacarose e 

etanol como co-substrato (MACEDO et al., 2015). Os autores observaram eficiência de 

remoção de LAS de 52%, havendo predomínio de representantes pertencentes à família 

Commamonadacea. Entretanto, quando o reator foi suplementado apenas com etanol, a 

remoção de LAS foi de 73%, havendo substituição por bactérias pertencentes à família 

Configuração/ 

volume útil/ 

TDH 

Composição 

da 

alimentação 

LAS 

afluente 

(mg L-1) 

Eficiência 

de 

Remoção 

de LAS 

(%) 

DQO 

afluente 

(mg L-1) 

Eficiência 

de 

Remoção 

de DQO 

(%) 

Referência 

EGSB/1,2 L/ 

36h 

AL+AA 15,3±4,9 77± 15 176 ± 59 57 ±16 
Faria et al. 

2017 
     AL+AA+ED 15,8±4,9 74 ±13 175 ± 65 60 ±26 

AL+ED 24,1±4,1 55±18 324 ± 47 65 ±10 

EGSB/60 L/ 

40h 

AL+ED 4,5±3,8 73±31 426±242 61±25 Centurion et 

al. 2018 

 

AL+ED 18,8±10,2 55±29 380±138 50±15 

AL+ED 30,9±10,9 32±17 379±133 39±23 

Granatto et 

al. 2017 
EGSB/69 L/ 

40h 
ES 7,4±3,8 60±30 266±82 76±12 
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Rhodocyclaceae. Após retirar o co-substrato da alimentação do reator, a eficiência de 

remoção de LAS foi 77% e houve manutenção de representantes pertencentes a família 

Rhodocyclaceae. 

Motteran et al. (2018) empregaram etanol como co-substrato na degradação de LAS 

em água residuária de lavanderia comercial. Os autores observaram aumento na eficiência de 

remoção de LAS de 25% para 50% para 19 mgLAS L-1 e 26 mgLAS L-1 afluentes, 

respectivamente, após a adição de etanol como co-substrato ao substrato sintético composto 

de extrato de levedura, solução de sais e bicarbonato de sódio. Os autores inferiram a 

possibilidade do etanol atuar como doador de elétrons em substituição ao fumarato na 

primeira etapa da degradação do LAS proposta por Lara-Martín et al. (2010) para via 

anaeróbia. 

O etanol pode ter efeito inicial negativo pela sua preferencial degradação e pela grande 

demanda de aceptores de elétrons o que dificulta em alguns casos a remoção do composto 

xenobiótico e recalcitrante. Após determinado período na presença de etanol pode ocorrer o 

favorecimento do crescimento celular e, por conseguinte, células ativas e aptas na degradação 

do tóxico (NUNE e COUTSEUIL 2007). 

Silva et al. (2017) avaliaram a degradação de LAS comercial em reatores em batelada 

com lodo anaeróbio disperso e adição de etanol como co-substrato sob condição 

desnitrificante. Os autores concluíram que deve haver proporção maior do que 4:1 entre a 

mínima concentração de co-substrato de fácil degradação (etanol) e a máxima concentração 

de LAS, respectivamente, para permitir a atividade dos microrganismos. As dosagens de 50 e 

100 mg L-1 de etanol foram consideradas muito baixas para permitir desidrogenase 

microbiana (atividade microbiana) significativa. Enquanto, a dosagem de 25 mg L-1 de LAS 

foi tóxica para os microrganismos anaeróbios. 

O etanol poderia ser utilizado para obtenção de energia, produção e manutenção 

celular, como fonte doadora de elétrons para o metabolismo microbiano. No entanto, por 

tratar-se de solvente orgânico capaz de dissolver a camada lipídica da membrana celular pode 

comprometer a estabilidade enzimática de alguns microrganismos (MALLER, 2008). Por esse 

motivo, pode ser tóxico para o metabolismo microbiano, o que irá depender da concentração, 

tempo de exposição e microrganismo envolvido. 

2.7 Reator de Leito Fluidificado 

Reator anaeróbio de leito fluidificado tem sido empregado em biotecnologia 

ambiental, principalmente no tratamento biológico de efluente industrial e esgoto sanitário 
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(NICOLELLA et al., 2000). Trata-se de um vaso cilíndrico contendo meio suporte inorgânico, 

que é fluidizado pela velocidade ascendente do líquido criada pelas taxas de escoamento de 

alimentação e recirculação. Um separador no topo do reator garante a eficiência de separação 

do líquido, biogás e sólido. Esse sistema possui leito móvel e filme fixo e envolve a interação 

entre as fases sólida, líquida e gasosa. A fase sólida é formada pelas biopartículas (material 

suporte e biofilme) que se destinam à retenção da biomassa no reator, enquanto a fase líquida 

é constituída pelo afluente a ser tratado; a fase gasosa, por sua vez, é oriunda da geração 

interna de biogás (FAN, 1989). 

A fluidificação é uma operação unitária que envolve a interação sólido-fluido. As 

partículas de sólidos, por sua vez, se comportam de acordo com a velocidade do fluido: (i) 

empacotado, quando a velocidade do fluido é baixa, em um estado denominado fixo; (ii) os 

sólidos particulados podem ser  transportados para fora da coluna à velocidades altas; (iii) 

ocorre equilíbrio entre o momento transferido do fluido para as partículas e a força 

gravitacional, em velocidades de fluido intermediárias, ficando cada partícula suspensa no 

fluido, onde então o leito é dito fluidificado, (KYOTOKU, 2006). Assim que a fluidificação é 

iniciada, a força de atrito entre as partículas e o fluido é equivalente ao peso das partículas e a 

queda de pressão no leito torna-se aproximadamente constante (SOUZA, 2012).  

 Em um leito com escoamento de fluido uniforme, à baixa velocidade, o fluido irá 

permear os poros do leito das partículas, que permanecem imóveis. Aumentando-se 

continuamente a velocidade do fluido, a queda de pressão e o arraste individual das partículas 

aumentam, ocorre o início da movimentação das partículas, caracterizando um fluido em 

suspensão. Neste estado, o regime passa de leito fixo para leito expandido (MACCABE et al., 

1993). No ponto em que as partículas começam a ser ejetadas do leito, tem-se a velocidade 

mínima de fluidificação. Havendo aumento na velocidade de fluidificação a altura do leito 

cresce de acordo com a velocidade, porém a queda de pressão permanece constante (SOUZA, 

2012). 

Se o fluido é líquido, aumentando-se a velocidade acima da velocidade mínima de 

fluidificação, gera-se uma fluidificação homogênea ou particulada, que é caracterizada pela 

ampla uniformidade de expansão no leito e por assumir altas velocidades. Neste tipo de 

fluidificação, o movimento das partículas no fluido é mais distante e independente e torna-se 

mais intenso com o aumento da velocidade (SOUZA, 2012). 

A velocidade mínima de fluidificação pode ser definida como a velocidade de fluido 

em que há intersecção com a queda de pressão, quando esta se iguala ao peso do leito de 

partículas. A partir deste instante, inicia-se a fluidificação, nas diversas formas descritas 
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anteriormente, de acordo com o aumento de velocidade. A velocidade mínima de fluidificação 

é fator importante para cálculos e projetos de engenharia, podendo ser obtido 

experimentalmente ou por correlações empíricas encontradas na literatura (RIBEIRO, 2005). 

O que permite a fluidificacação do leito é a recirculação do efluente somada a vazão 

de alimentação. Em reator de leito fluidificado, ocorre diluição inicial do afluente devido à 

recirculação, que reduz a concentração do substrato e contribui para a diminuição do efeito 

tóxico no que se refere à toxicidade dos surfactantes aos microrganismos (IZA, 1991).  

Oliveira et al. (2010) avaliaram a eficiência de remoção de LAS em quatro diferentes 

materiais suportes em reator anaeróbio de leito fluidificado: carvão ativado (R1), argila 

expandida (R2), pérolas de vidro (R3) e areia (R4). Foi aplicado TDH de 18 horas e inóculo 

proveniente de UASB utilizado no tratamento de dejetos de suinocultura. Os reatores foram 

alimentados com substrato sintético contendo extrato de levedura e sacarose como co-

substratos, além de LAS padrão Sigma. A remoção de LAS em todos os reatores foi superior 

a 90%. A maior eficiência de remoção foi evidenciada nos reatores com pérolas de vidro (R3) 

e areia (R4) com 99 e 98%, respectivamente, para concentração inicial média de 16,5 mg L-1 

de LAS afluente. Estes dois últimos materiais foram considerados os melhores suportes para 

serem utilizados em reatores de leito fluidificado, já que não ocorreu cisalhamento. Em todos 

os reatores foi verificado que a adição de LAS não prejudicou a remoção da matéria orgânica. 

Além disso, foi observado que, na presença de LAS, a eficiência de remoção de DQO foi 

maior que na sua ausência. 

Braga et al. (2015) avaliaram a remoção de LAS em água residuária de lavanderia 

comercial em RLF com biomassa imobilizada em areia e TDH de 18 e 24 horas. A eficiência 

média de remoção de matéria orgânica e LAS foi 88% e 60%, respectivamente, durante toda 

operação do reator, para 9,5±3 e 27,9±9,6mg L-1 de LAS e DQO afluente entre 575±28 e 

691±103mg L-1. 

Macedo et al. (2017) obtiveram aumento na eficiência de remoção do surfactante, 

utilizando a mesma configuração reacional que Braga et al. (2015), pela modificação das 

fontes de carbono utilizadas como co-substrato. Os autores observaram até 80% de remoção 

do surfactante (21,8±5,3 mg L-1 de LAS afluente) na ausência de qualquer outra fonte de 

carbono e nutriente, excetuando-se a adição do bicarbonato de sódio como tamponante para 

TDH de 18 horas.  

Andrade et al. (2017a) obtiveram 98,2±3,1% de eficiência de remoção de LAS para 

19,2±5,1 mg L-1 e TDH de 12 horas em reator de leito fluidificado em condições anóxicas. 
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Motteran et al. (2018) demonstraram a viabilidade do aumento de escala do reator de 

leito fluidificado (19,8 L) no tratamento de água residuária de lavanderia comercial contendo 

LAS em meio sintético. Os autores reportaram eficiência de remoção de até 56% para 

concentrações elvadas de LAS (43,9 ± 18 mg.L-1) após adaptação da biomassa na presença de 

co-substratos de fácil degradação (etanol e LAE). 

O reator de leito fluidificado, portanto, foi aplicado com sucesso para tratamento do 

LAS em água residuária sintética e água residuária de lavanderia diluída. 

2.8 Taxa de recirculação  

A taxa recirculação é o principal recurso utilizado para expandir ou fluidificar o leito; 

trata-se da razão entre a vazão de recirculação e a vazão afluente (Qrecir/ Qafl). 

A recirculação é um recurso utilizado em diversas configurações de reatores e 

processos, como forma de atenuar “cargas de choque” de diversas origens, tais como pH, 

alcalinidade, temperatura, carga orgânica e efeitos tóxicos (AKUTSU, 1985), já que contribui 

para diluição inicial. Além disso, permite o aumento da velocidade ascensional da massa 

líquida sem prejuízo do tempo de detenção hidráulica; desta forma, a transferência de massa 

no biofilme torna-se maior. Outros aspectos positivos da recirculação seria a distribuição de 

carga mais uniforme, o favorecimento do crescimento do biofilme e a utilização da 

alcalinidade gerada no processo para neutralização do afluente (HORVÁTH, 1994; 

NARAYANAN ET al.,1995). 

Muitos dos trabalhos desenvolvidos com reatores de leito expandido/fluidificado 

utilizaram reatores em escala de bancada, o que torna fácil a aplicação de altas taxas de 

recirculação. No caso dos reatores empregados no estudo de remoção de LAS, os volumes 

usados foram próximos a 1 litro (Tabela 2.2).  
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Tabela 2.2 Reatores  de leito fluidificado empregados no tratamento de águas residuárias com LAS 

Água residuária Inóculo Dimensão Meio suporte 
TDH 

(h) 

DQO L-1AS 

Afluente 

Remoção de 

DQO e LAS 
Recirculação Autor 

Água residuária 

sintética contendo 

LAS 

reator UASB utilizado no 

tratamento de dejetos de 

suinocultura 

353 mL (50 cm de 

altura x 3 cm de 

diâmetro) 

Pérolas de vidro, areia, 

carvão, argila expandida 
18 

560 mg L-1 de 

DQO e 20 mg L-

1 de LAS 

97% de 

DQO e 99% 

de LAS 

16 a 30 L h-1 

(18 a 30 cm) 

Oliveira 

et al., 

2010 

Sabão em Pó 

 

reator UASB utilizado no 

tratamento de água 

residuária de abatedouro 

de aves 

1,256 L (1,02 m de 

altura x 3,5 cm de 

diâmetro) 

24 cm areia (1,4 a 1,7 mm 

de diâmetro) 2,3 g cm-3 

de densidade 

15 

232 a 869 mg L-

1 de DQO e 14 

mg L-1 de LAS 

85% a 87% 

de DQO e 

48% de LAS 

74 L h-1 

Carosia 

et al., 

2014 

Sabão em pó 

reator UASB utilizado no 

tratamento de água 

residuária de abatedouro 

de aves 

0,981 L (1,00 m de 

altura x 4 cm de 

diâmetro) 

24 cm areia (1,4 a 1,7 mm 

de diâmetro) 2,3 g cm-3 

de densidade 

15 

600 mg L-1 de 

DQO e  16 mg 

L-1 de LAS 

79% de 

DQO e 30% 

de LAS 

90,6 L h-1 
Ferreira, 

2012 

Água residuária de 

lavanderia 

comercial 

reator UASB utilizado no 

tratamento de dejetos de 

suinocultura 

1,256 mL(1,00 m de 

altura x 4 cm de 

diâmetro) 

 

306 g de areia como 

material suporte (1,4 – 

1,7 mm de diâmetro) com 

2,3 g.cm-1 de densidade 

18 

598-686 mg L-1 

de DQO e 9,5 -

27, 9mg L-1 de 

LAS 

83-95% de 

DQO e 53-

75% de LAS 

106 L h-1 
Braga et 

al., 2015 

Água residuária 

de lavanderia 

comercial 

reator UASB utilizado no 

tratamento de dejetos de 

suinocultura 

1,256 mL(1,00 m de 

altura x 4 cm de 

diâmetro) 

 

306 g de areia como 

material suporte (1,4 – 

1,7 mm de diâmetro) com 

2,3 g.cm-3 de densidade 

18 

630-870 mg L-1 

de DQO e 18-25 

mg L-1 de LAS 

83-94% de 

DQO e 

52%-77% de 

LAS 

106 L h-1 

Macedo 

et al., 

2015 

Água residuária de 

lavanderia 

comercial 

sistema de lodos ativados 

1,256 mL (4,0 cm de 

diâmetro, 100 cm de 

altura) 

310 g de areia como 

material suporte (1,4 – 

1,7 mm de diâmetro) 

12 

650±47mg L-1 

de DQO e 

19±5mg L-1 de 

LAS 

95±3% de 

DQO e 

98±3% de 

LAS 

53 L h-1 

Andrade 

et al., 

2017a 
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Em escala real, torna-se dispendiosa a aplicação de taxas elevadas de recirculação, 

uma vez que o aumento da relação entre a vazão de recirculação e a vazão de alimentação 

ocasiona aumento do consumo de energia, resultando em aumento no custo de operação. 

Além disso, é preciso ressaltar o fato de que, para reatores em escala plena, a vazão de 

recirculação a ser empregada no sistema deve ser condizente com a disponibilidade de 

equipamentos compatíveis. Desta forma, é imprescindível avaliar as consequências de 

maior taxa de recirculação para eficiência de remoção e suas implicações em maior escala 

anteriormente à aplicação em escala plena. 

Segundo Akutsu (1985), a vazão de recirculação pode ser reduzida com utilização 

de reatores de altura maior e/o emprego de materiais suportes dotados de características que 

necessitam de menor velocidade de fluidificação. 

Ademais, as partículas sob fluidificação atuam como suporte de imobilização, 

oferecendo a área superficial necessária para a adesão dos microrganismos responsáveis 

pela formação do biofilme. Ao aderir ao material suporte, os microrganismos modificam a 

densidade, tamanho e forma da partícula, o que leva à mudança na altura do leito em 

relação à partícula sem biomassa. Tais modificações podem influenciar na velocidade 

terminal da partícula, assim, à medida que há a formação do biofilme, muda-se a 

velocidade terminal da partícula (GRADY JR et al., 1999). 

Nos sistemas de leito fluidificado, a turbulência criada pelo fluido ascendente e pelo 

gás produzido contribui para alta taxa de transferência de massa nas partículas suporte. 

Devido a esse maior grau de agitação em comparação com os outros tipos de reatores, há 

uma grande interação entre o líquido e a biomassa. Área superficial mais elevada, por sua 

vez, favorece o maior desenvolvimento de biomassa, levando ao menor valor de tempo de 

detenção hidráulica a depender da concentração do afluente e permite ainda que o reator de 

leito fluidificado seja mais compacto que os outros reatores para a mesma função (GRADY 

JR. et al., 1999).  

À medida que se aumenta a velocidade ascendente do fluido, a turbulência gerada 

no escoamento pode levar ao carreamento do biofilme (RABAH; DAHAB, 2004). Segundo 

Nicolella et al.(2000), como não há controle sobre o crescimento da biomassa, pode ser que 

ocorra o desprendimento desse material em virtude do atrito entre as partículas que passa a 

aumentar. 
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Portanto, avaliar as características do biofilme para diferentes condições de 

expansão/fluidificação é interessante, à medida que se podem relacionar as características 

do biofilme à eficiência de remoção. 

2.9 Parâmetros Cinéticos  

Modelos cinéticos são de fundamental importância para se compreender melhor o 

processo de digestão e, assim, otimizar os métodos de tratamento, auxiliar no 

desenvolvimento de projetos e aumento de escala. Diversos trabalhos têm sido realizados 

para investigar a possibilidade de degradação do LAS, porém há escassez de dados 

relativos à cinética de degradação deste composto. Ademais, sabe-se que pode haver 

cinética de inibição do processo para eficiência de remoção para concentrações elevadas de 

LAS (DELFORNO et al., 2015; MACEDO et al., 2017).  

Motteran et al. (2016) avaliaram a cinética de degradação de LAS comercial padrão 

e em água residuária de lavanderia (85 mg L-1 de LAS) em reatores em batelada 

empregando diferentes fontes de inóculo. Os autores reportaram constante cinética mais 

elevada quando se empregou inóculo oriundo de reator UASB usado no tratamento de 

resíduos de avícola (0,33 h-1). 

Andrade et al. (2017b) avaliaram os efeitos do etanol e nitrato na degradação de 

LAS em experimento em batelada. Os autores observaram maior constante de degradação 

(kLAS) (0,054 h-1) na presença de etanol e nitrato para 27 mgLAS L-1. No entanto, quando se 

aumentou a concentração do surfactante para 60 mgLAS L-1, os valores de kLAS foram 

menores. Os autores inferiram a possibilidade de inibição pelo excesso de substrato para as 

mesmas concentrações de nitrato e etanol adicionados nos reatores.   

Caso haja, realmente, uma cinética de inibição por excesso de substrato poder-se-á 

determinar a concentração ótima para que a velocidade de reação seja a maior possível no 

sistema reacional. 

O modelo cinético mais utilizado para representar tal crescimento em sistemas 

contínuos é o Modelo de Monod (1950): 

 

  equação 2.1 
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Em que Sb é a concentração do substrato, r a velocidade específica de crescimento 

celular (T-1) e robs e KS são constantes cinéticas, sendo a velocidade máxima de crescimento 

celular e a constante de saturação do substrato, respectivamente. KS corresponde à 

concentração na qual r atinge metade do seu valor máximo.  

A expressão de Monod pode ser aplicada em faixa limitada de concentrações de 

substrato, por isso, para concentrações mais elevadas, outras expressões cinéticas derivadas 

de Monod podem ser utilizadas para a obtenção de melhores resultados (ZAIAT, 2003). 

Para altas concentrações de substrato, pode ser observada inibição do crescimento 

celular. Dessa forma, um modelo de inibição por excesso de substrato, derivado da cinética 

enzimática proposta por Haldane em 1930, pode representar adequadamente a velocidade 

específica de crescimento celular: 

 

 equação 2.2 

 

Essa expressão foi primeiramente introduzida por Andrews (1968) e prevê que, em 

altas concentrações de substrato, isto é, quando Sb for muito maior que KS, haverá 

diminuição da velocidade específica de crescimento, sendo Ki a constante de inibição por 

excesso de substrato (ZAIAT, 2003).  

David et al. (2013) realizaram estudo cinético da biodegradação de água cinza de 

lavanderia. Os autores fizeram ensaios em batelada com e sem material suporte (Kaldness 

K1 media KMT®) e obtiveram cinética de primeira ordem para carbono orgânico total 

(COT). A constante cinética foi de 0,011 h-1 na presença de 1.031-3.670 mg de biomassa 

imobilizada e de 0,004 h-1 na ausência de material suporte. Desse modo, na presença do 

material suporte, a degradação foi 3 vezes mais rápida. 

Ledakowiczet al. (2001) realizaram análises cinéticas da biodegradação dos 

detergentes Tetrapol CLB e Awiwaz KG concentrado em água residuária de indústria têxtil. 

Comparando a constante de Monod para ambos os detergentes (Km; que denota a afinidade 

do substrato para a biodegradação), em que o Km foi de 340 mg de O2.L-1 para Awiwaz 

KG concentrado e de 3.452mg de O2.L-1 para Tetrapol CLB.  Os autores concluíram que 

estes valores correspondem aos valores de LC50 (50% da concentração letal) para os 
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componentes da água residuária. Devido à presença do anel aromático (naftaleno) na 

molécula do Tetrapol CLB, este detergente é dificilmente biodegradável e moderadamente 

tóxico para os microrganismos de lodos ativados, enquanto AwiwazKG concentrado é 

facilmente biodegradável e não contém quase nenhum composto tóxico. 

O LAS possui um anel benzênico sulfonado em sua molécula e, apesar de reportado 

como biodegradável, apresenta recalcitrância em condições aeróbias e anaeróbias em 

elevadas concentrações. Todavia, apesar da cinética de inibição ser sugerida na literatura, 

não são reportados os parâmetros cinéticos. 

2.10 Diversidade microbiana 

As ferramentas de biotecnologia permitem investigar e caracterizar as populações de 

microrganismos possibilitando associar as condições ambientais impostas à comunidade 

microbiana. Deste modo, pode-se explorar e favorecer o grande potencial biotecnológico 

dos microrganismos seja para obtenção de subprodutos metabólicos com alto valor 

agregado, seja para aplicação em biorremediação. A modernização das tecnologias de 

sequenciamento, bem como a crescente redução dos custos, tem facilitado o acesso e o 

complemento dos estudos que envolvem microbiologia permitindo análise de alta resolução 

de amostras complexas como as de reatores empregados no tratamento de águas 

residuárias.  

Devido à limitada capacidade metabólica de única espécie, a biodegradação do LAS 

é reportada como resultante de consórcio microbiano (CSERHATI et al., 2002; 

KHLEIFAT, 2006, DUARTE et al., 2006).  

Neste sentido, as técnicas de sequenciamento do gene RNAr 16S de alto rendimento 

têm sido aplicadas com sucesso na caracterização das populações de reatores biológicos 

empregados no estudo de remoção de LAS. Os trabalhos evolvidos com a degradação de 

LAS em reatores biológicos empregaram o sequenciamento Sanger (OLIVEIRA et al., 

2010; DELFORNO et al., 2012; CAROSIA et al., 2014) considerado de primeira geração, o 

sequenciamento de segunda geração via plataforma 454-Pirosequenciamento (OKADA, 

2012; BRAGA, 2014) e o sequenciamento via plataforma Ion Torrent ou Illumina Hiseq 

(DELFORNO et al., 2015; MACEDO et al., 2015; ANDRADE et al., 2017a; CENTURION 

et al., 2018). Desta forma, houve avanços na cobertura de amostragem, facilitando a 
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identificação de microrganismos que desempenham papéis importantes na degradação do 

surfactante. 

No caso da população degradadora de LAS, Macedo et al. (2015) reportaram 

favorecimento da comunidade de acordo com modificação nos co-substratos empregados 

na alimentação do reator de leito fluidificado utilizando areia como material suporte. Os 

autores observaram maior eficiência da remoção do LAS na presença de etanol (73%) do 

que quando utilizada a mistura de sacarose e etanol (52%) como co-substratos metabólicos. 

Sendo que, houve alteração significativa na comunidade microbiana havendo predomínio 

de representantes pertencentes à família Commamonadacea na presença de sacarose. 

Quando o reator foi suplementado apenas com etanol, houve substituição por bactérias 

pertencentes à família Rhodocyclaceae. Após retirar o co-substrato da alimentação do 

reator, houve incremento no percentual de remoção de LAS para 77%. Os autores 

observaram, ainda, que nesta fase sem adição de co-substrato houve manutenção de 

representantes pertencentes a família Rhodocyclaceae. 

Centurion et al. (2018) empregaram ferramentas moleculares diferentes (PCR-

DGGE, sequenciamento massivo do gene RNAr 16Se sequenciamento do gene bamA) para 

avaliar e comparar a diversidade microbiana em um EGSB em escala piloto usado para a 

co-digestão anaeróbia de água residuária de lavanderia comercial e de esgoto doméstico 

submetido a concentrações crescentes de alquilbenzeno linear sulfonado (LAS). 

Estratificação microbiana foi observada ao longo do reator (PCR-DGGE). Quando 

analisados via sequenciamento do gene RNAr 16S, as amostras apresentaram alta 

diversidade e riqueza microbiana, com o menor índice de Shannon para a maior 

concentração do surfactante. Para o domínio Bactérias, os gêneros Bellilinea, Syntrophus, 

Syntrophobacter, Cytophaga, Bacteroides e Synergistes foram os mais abundantes. Em 

relação ao domínio Archaea foram predominantes os gêneros Methanosaeta e 

Methanolinea. Pseudomonas foi o único gênero relacionado a todas as etapas da 

degradação do surfactante. Além disso, por meio do seqüenciamento do gene bamA foi 

possível inferir sobre a presença de Syntrophorhabdus aromaticivorans, Desulfosarcina 

cetonica e Syntrophus aciditrophicus, as quais têm potencial genético para a clivagem do 

anel aromático sob condições anaeróbias.  
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Segundo os autores anteriormente citados, apesar da toxicidade das concentrações 

mais elevadas de LAS sob condições anaeróbias, o uso de diferentes ferramentas 

moleculares possibilitou acesso a diversidade e riqueza da comunidade microbiana a partir 

da biomassa granular do EGSB, indicando que consórcio microbiano é necessário para a 

degradação completa de LAS. Além disso, a análise de sequenciamento do gene bamA 

representa passo adiante na compreensão da comunidade microbiana envolvida na clivagem 

do anel aromático para digestão anaeróbia de águas residuarias reais, que pode orientar 

estudos futuros. Os autores (Op. cit.) informaram que não foi possível correlacionar o 

aumento da carga específica de LAS com a abundância relativa dos gêneros relacionados 

com a degradação de LAS. Mesmo que fosse possível, essa correlação não seria confiável, 

uma vez que a técnica molecular utilizada é baseada no marcador filogenético RNAr 16S. 

No entanto, foi possível prever o núcleo microbiano associado à degradação de LAS. 

De acordo com estudos metagenômicos de sequenciamento WGSM (Whole Genome 

Shotgun Metagenomic) recentes, realizados por Delforno et al. (2017a), utilizando a 

plataforma Illumina Hiseq, apesar dos reatores EGSB, UASB e RLF apresentarem 

desempenhos semelhantes no tratamento de água residuária de lavanderia comercial, as 

comunidades microbianas dos reatores EGSB e UASB foram mais próximas, com base em 

perfis taxonômicos e funcionais, do que a comunidade do RLF. Os autores obtiveram 

correlação em nível funcional (R2) de 0,945 entre EGSB e UASB; 0,587 entre RLF e 

EGSB e 0,542 entre RLF e UASB. Em nível de domínio, a maioria das leituras foram 

atribuídas às bactérias, com abundância relativa de 80,7%, 80,0% e 94,9% para as 

biomassas do UASB, EGSB e RLF, respectivamente. Os autores observaram apenas 0,3% 

para representantes pertencentes ao domínio Archaea para a biomassa do RLF e entre 

14,9% a 15,2% para UASB e EGSB.  

Delforno et al. (2017a), verificaram também mais genes correlacionados a 

metanogênese com predominância de rotas acetoclásticas para os reatores EGSB e UASB. 

Somando-se a isso, as rotas centrais e periféricas de degradação de compostos aromáticos 

foram predominantemente independentes de oxigênio. No RLF estas rotas foram 

prevalentemente dependentes do oxigênio. Na biomassa do RLF, os gêneros mais 

abundantes foram pertencentes ao filo Proteobacteria, sendo Sphingopyxis (14,7%), 

Metilíbio (3,7%) e Acidovorax (3,6%), pertencentes as famílias Sphingomonadaceae, 
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Burkholderiales e Comamonadaceae, respectivamente. Esses gêneros têm características 

comuns, as quais fisiologicamente justificam a sua predominância no RLF, como a 

capacidade de crescer em condições aeróbias e a degradação de hidrocarbonetos aromáticos 

(KÄMPFER et al., 2002, , SINGLETON et al., 2009; KIM et al., 2014). Em contraste, 

Syntrophobacter, Syntrophus e Geobacter foram predominantes nos reatores UASB e 

EGSB. Esses gêneros também estão relacionados com a degradação de compostos 

aromáticos sob condições anaeróbias estritas (BRENNER et al., 2005).  

Por meio do sequenciamento massivo WGSM é possível associar informações 

biológicas com dados físico-químicos e tem sido apontado como excelente ferramenta para 

avaliar o potencial genético de determinada comunidade microbiana, desvendando a 

composição filogenética, a capacidade metabólica e a diversidade funcional (STREIT; 

SCHMITZ, 2004). É importante enfatizar que o conhecimento microbiológico (composição 

filogenética, capacidade metabólica e diversidade funcional) é fundamental para otimizar 

os processos microbianos e para compreender o comportamento em resposta a perturbações 

ambientais (CARBALLA et al., 2015). Todavia, ressalta-se que o sequenciamento de alto 

rendimento para o estudo da diversidade de microrganismo por metagenômica não é tão 

profundo quanto o sequenciamento por pool de amplicons do gene RNAr 16S. 

A integração do sequenciamento via gene RNAr 16S e as abordagens de 

seqüenciamento WGSM representam, portanto, estratégia para o estudo de microbiomas. 

Delforno et al. (2017b) associaram estas ferramentas para avaliar a diversidade microbiana 

de reator UASB em escala plena empregado no tratamento de águas residuárias de 

abatedouro de aves. Em resumo, a integração do sequenciamento do gene RNAr 16S e da 

metagenômica permitiu o acesso aprofundado a microbiota do reator UASB, revelando 

diferentes perfis de comunidades microbianas e reforçando a necessidade de integrar 

múltiplas ferramentas para investigação.  

Por meio da análise metagenômica Delforno et al. (2017b) observaram a prevalência 

de Pseudomonas, Psychrobacter e Sporosarcina. Por outro lado, a partir do 

sequenciamento do gene RNAr 16S obteve-se maior diversidade global e não mostrou a 

prevalência de qualquer gênero específico. Ampla diversidade funcional foi observada no 

microbioma do reator UASB, representando alto potencial genético a ser explorado em 
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biotecnologia, tais como degradação anaeróbia de compostos aromáticos, fermentação, 

degradação e metabolismo de compostos de um carbono.  

Em relação ao metabolismo metanogênico, a identificação dos genes relacionados 

às vias acetotróficas corroboraram os resultados taxonômicos de prevalência do gênero 

acetotrófico Methanosaeta. Além disso, de acordo com os resultados, Delforno et al. 

(2017b) indicaram o potencial genético do inóculo para outros bioprocessos como remoção 

de enxofre e nitrogênio. Genes relacionados a diferentes tipos de resistências aos 

antibióticos, provavelmente associados ao uso indiscriminado de antibióticos como 

promotores de crescimento de frangos, também foram identificados. Os dados combinados 

reunidos pelos autores resultaram em descrição robusta do microbioma (estrutura da 

comunidade e diversidade funcional) e informações fundamentais sobre o bioprocesso que 

podem ser explorados em biotecnologia. 

Motteran et al. (2018) realizaram a caracterização e identificação das vias 

metabólicas dos microrganismos envolvidos na degradação do alquilbenzeno sulfonato 

linear em águas residuais de lavanderia em um reator de leito fluidificado em escala 

aumentada. A diversidade das amostras filogenéticas da biomassa aderida ao material de 

suporte do FBR foram analisadas usando a plataforma de sequenciamento next-generation 

(NGS) da Illumina MiSeq. Os autores investigaram a importância do etanol e do surfactante 

não iônico LAE como co-substratos para favorecer a degradação de LAS de água residuária 

de lavanderia comercial suplementada com alimentação sintética contendo extrato de 

levedura, solução de sais e bicarbonato de sódio. Total de 364 diferentes gêneros foram 

identificados. Maior diversidade bacteriana foi observada como resultado do aumento da 

concentração de LAS e LAE e adição de etanol da Fase II (7,9±4,7 mgLAS L-1 e 11,7±6,9 

mgLAE L-1) para Fase IV (25,9±11 mgLAS L-1 e 19,5±9,1 mgLAE L-1 e 205 mg L-1 

etanol), além de outros compostos comerciais de águas residuais de lavanderia. No entanto, 

houve diminuição no número de espécies identificadas na Fase V (43,9±18 mgLAS L-1, 

25±9,8 mgLAE L-1 e 205 mgEOH L-1), possivelmente causado pelo aumento da 

concentração de LAS afluente. 

Neste estudo mencionado anteriormente, a alta diversidade e riqueza de 

microrganismos no inóculo, bem como as condições de operação da FBR, além do enxofre 

e diferentes substratos orgânicos da água residuária de lavanderia comercial favoreceram o 



27 

 

desenvolvimento de bactérias redutoras de sulfato (BRS) em todas as fases operacionais. 

Segundo os autores, a estratégia de usar os co-substratos para a degradação do LAS foi 

bem-sucedida devido a grande variedade de microrganismos, principalmente BRS, as quais 

podem utilizaram tanto LAE como etanol como fonte de carbono e energia. 

Ignavibacterium, Aminivibrio, Synergistes, Clostridium, Cetobacterium, Desulfovibrio, 

Methanobacterium, Methanospirillum e Methanosaeta foram os grupos microbianos mais 

abundantes identificados no material suporte do reator (cinasita). Trata-se de organismos 

que desempenham papel fundamental nas vias metabólicas na degradação de compostos 

tóxicos, como o LAS, e na formação de subprodutos assimiláveis por arquéias 

metanogênicas. Entre as BRS a maior abundância relativa foi reporatada para 

Desulfovibrio, Pelobacter, Geobacter e Syntrophobacter. 

Delforno et al. (2019) compararam um reator controle a dois reatores UASB em 

escala de bancada aplicados à degradação de LAS, sendo um alimentado com LAS 

comercial padrão em meio sintético e outro com água residuária de lavanderia comercial, 

em uma abordagem metatranscriptômica para revelar as funções biológicas ativas e seus 

perfis taxonômicos. Eficiências de remoção semelhantes de LAS (~ 50%) foram observadas 

nos reatores. A aplicação de água sintética com LAS resultou em maior riqueza e atividade 

metabólica. Por meio de análise de rarefação usando números de KO obtiveram que 1-2 

milhões de leituras foram suficientes para acessar a capacidade funcional dos microbiomas 

estudados. Genes e taxonomias associados a todas as etapas da biodegradação anaeróbia do 

LAS foram observados nos reatores com LAS em maior abundância relativa do que no 

reator controle. Em geral, os dados corroboraram com a adição de fumarato como o 

mecanismo de ativação para iniciar a remoção de LAS através da fumarato redutase 

atribuída ao gênero Syntrophobacter. A etapa de beta-oxidação foi atribuída a Smithella, 

Acinetobacter e Syntrophorhabdus, enquanto a clivagem do anel através da hidrolase 6-

OCH-CoA foi atribuída a Desulfomonile e Syntrophorhabdus. Na última etapa, 

dessulfonação, os gêneros ativos foram Desulfovibrio e Desulfomonile. Os resultados 

físico-químicos dos reatores biológicos combinados com as anotações taxonômicas e 

funcionais do RNAm possibilitaram entendimento completo do consórcio microbiano 

envolvido na biodegradação do LAS. 
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Desta forma, o avanço nas tecnologias de sequenciamento, bem como, a associação 

destas ferramentas de estudo de Biologia molecular permite o estudo complexo e 

aprofundado dos microrganismos e as condições ambientais favoráveis. 

2.11  Considerações finais 

 Considerando a revisão da literatura anteriormente sintetizada, fica explicitado que a 

investigação da degradação do LAS em escala de bancada está em vias de aplicação às 

características reais com aumento de escala e alimentação com água residuária real. 

Todavia, a concentração afluente do surfactante ainda parece ser passo limitante no 

processo de digestão. Apesar de diversos estudos inferirem a toxicidade do LAS para 

concentrações mais elevadas, nenhum trabalho verificou ou modelou se existe uma cinética 

de inibição do composto. Da mesma forma, não há trabalhos que reportem como o etanol 

auxilia nesta cinética de remoção.  

 O RLFaparece como alternativa promissora para o tratamento de água complexa 

com aplicação de baixo TDH, sendo o gasto energético dispendido para fluidificação do 

leito o principal limitante.  

 O recente avanço nas tecnologias biomoleculares de sequenciamento possibilita 

estudo complexo e aprofundado dos microrganismos e genes funcionais possibilitando 

associá-los às condições ambientais impostas aos reatores biológicos. 

 Portanto, neste estudo pretendeu-se contribuir com (i) identificação de cinética de 

inibição para excesso de substrato (LAS) e efeito do etanol na cinética de degradação para 

o surfactante e DQO; (ii) estudo da viabilidade de remoção de LAS de água residuária de 

lavanderia comercial em co-digestão com esgoto doméstico em reator de leito fluidificado 

em escala aumentada variando-se as condições nutricionais e operacionais; (iii) adequação 

da velocidade ascensional com possibilidade de economia energética; (iv) caracterização 

taxonômica e funcional via análise metagenômica. 
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3 HIPÓTESES 

Com base no estado da arte anteriormente elucidado, foram formuladas hipóteses 

que permitiram conduzir o desenvolvimento do presente trabalho: 

 

(1) Por meio da otimização das condições nutricionais e operacionais no processo de 

co-digestão de água residuária real de lavanderia comercial e esgoto doméstico será 

observada estabilidade reacional em RLF, em escala aumentada (19,8 L), com elevada 

eficiência de remoção de LAS para concentrações afluentes próximas a 20 mg L-1, 

usualmente reportadas como recalcitrantes,  

 

(2) Adição de etanol como co-substrato metabólico pode auxiliar a superar a inibição 

pelo aumento da concentração de LAS, a qual resulta em inibição da degradação de DQO e 

LAS; 

 

(3) Redução da velocidade ascensional aplicada resultará prejuízo na eficiência de 

remoção de LAS, quando for inferior à velocidade mínima de fluidificação; 

 

(4) A redução da velocidade ascensional ao RLF implicará em favorecimento de 

microrganismos anaeróbios e genes correlacionados, enquanto a maior velocidade 

ascencional favorecerá organismos aeróbios e genes correlacionados.  
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4 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Avaliar a remoção e degradação de LAS e DQO de água residuária de lavanderia 

comercial diluída em esgoto doméstico em reator de leito fluidificado em escala aumentada 

em condição facultativa. 

 

Objetivo específicos 

 Avaliar os parâmetros cinéticos de degradação do LAS em água residuária de 

lavanderia comercial combinada com esgoto doméstico em batelada; 

 Avaliar a influência da adição de etanol como co-substrato na cinética de 

degradação do LAS em batelada; 

 Avaliar a influência da adição de etanol como co-substrato metabólico em diferentes 

dosagens como co-substrato na degradação do LAS e matéria orgânica em RLF; 

 Avaliar a influência de diferentes velocidades ascensionais aplicadas ao RLF na 

degradação do LAS e matéria orgânica; 

 Avaliar a influência de diferentes velocidades ascensionais aplicadas no regime 

hidrodinâmico do RLF; 

 Avaliar a composição efluente do RLF para diferentes velocidades ascencionais; 

 Avaliar a influência do aumento do TDH aplicado no RLF na degradação do LAS e 

matéria orgância após adequação da dosagem de etanol e da velocidade ascensional; 

 Avaliar a comunidade microbiana aderida ao material suporte do RLF para 

diferentes taxas de recirculação em mesmo TDH; 

 Avaliar a comunidade microbiana aderida aoo material suporte do RLF para a fase 

operacional com melhor eficiência de remoção de LAS e DQO. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS  

5.1 Delineamento experimental  

Este estudo foi composto por ensaios fundamentais de determinação da velocidade 

mínima de fluidificação da areia, ensaios cinéticos de degradação de LAS e DQO em 

batelada com e sem adição de etanol, ensaios hidrodinâmicos para diferentes velocidades 

ascensionais (vazão de recirculação) aplicadas. Além disso, reator de leito fluidificado foi 

operado em escala aumentada (19,8L) alimentado com água residuária de lavanderia 

comercial diluída em esgoto doméstico (em proporção de volume 1:3). A operação, durante 

519 dias, após inoculação e adaptação da biomassa, incluiu modificações operacionais e 

nutricionais, variação na dosagem do co-substrato (etanol) adicionado, velocidade 

ascensional e TDH e análise de biologia molecular do biofilme do material suporte por 

sequenciamento massivo. O aparato experimental foi instalado no Laboratório de Processos 

Biológicos (EESC/USP) (Figura 5.1).  
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Figura 5.1 - Delineamento experimental das etapas de pesquisa 

Fase IVa

• 17 mgLAS.L-1

• 100 mgEOH.L-1

• vasc=1,0 vmf

• TDH=20 3 h

Fase IVb

• 6 mgLAS.L-1

• 100 mgEOH.L-1

• vasc=1,0 vmf

• TDH=19 3 h

Fase VIIa

• 6 mgLAS.L-1

• vasc=1,0 vmf

• TDH=30 3 h

Fase VIIb

• 25 mgLAS.L-1

• vasc=1,0 vmf

• TDH=31 3 h

Fase I

• 20 mgLAS.L-1

• vasc=1,3 vmf

• TDH=21 2 h

Fase II

• 24 mgLAS.L-1

• 50 mgEOH.L-1

• vasc=1,3 vmf

• TDH=18  2h

Fase III

• 24 mgLAS.L-1

• 200 
mgEOH.L-1

• vasc=1,3 vmf

• TDH=21 5 h

Fase IV

• 22 mgLAS.L-1

• 200 
mgEOH.L-1

• vasc=1,0 vmf

• TDH=21 7 h

Fase V

• 24 mgLAS.L-1

• 200 
mgEOH.L-1

• vasc=0,7 vmf

• TDH=18 3 h

Análises
DQO;
LAS;
pH;

Alcalinidade;
Ácidos Orgânicos Voláteis;

Sólidos Suspensos;
Sulfeto;

Biomassa aderida ao 
material suporte;

Análise qualitativa por CG-
EM (fases III, IV e V);

Sequenciamento massivo 
(fases III, IV , V e VII);

DETERMINAÇÃO 
DO DIÂMETRO DO 

MATERIAL 
SUPORTE

AVALIAÇÃO DA 
CINÉTICA DE 

REMOÇÃO DE LAS 
E DQO EM 
BATELADA

OPERAÇÃO E 
MONITORAMENTO 
DO RLF EM 7 FASES 

OPERACIONAIS

ENSAIOS 
HIDRODINÂMICOS 

PARA AS DIFERENTES 
VELOCIDADES 
ASCENSIONAIS 

APLICADAS EM TD H 
DE 18h

CARACTERIZAÇÃO 
DO BIOFILME POR  

ANÁLISE 
METAGENÔMICA 

PARA AS DIFERENTES 
VELOCIDADES 
ASCENSIONAIS 

(FASES III, IV e V) E 
NA FASE DE MAIOR 

EFICIÊNCIIA DE 
REMOÇÃO (FASE VII)

Água de lavanderia 
+

Esgoto doméstico
(1:3 volume)

 

 Fonte: Elaboração própria  
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5.2 Água residuária de lavanderia comercial 

Água residuária de lavanderia comercial foi coletada previamente ao ensaio cinético e 

quinzenalmente durante o período de operação do reator em lavanderia comercial da cidade 

de São Carlos – SP e armazenada em frascos de polietileno de alta densidade com volume de 

10 ou 20 litros a 4°C. A cada coleta a água residuária foi caracterizada físico-quimicamente 

(Tabela 5.5). 

5.3 Esgoto Doméstico 

O esgoto doméstico empregado nesta pesquisa foi obtido da rede de coleta municipal 

do bairro Santa Angelina – São Carlos, SP em ligação direta do laboratório de pesquisa no 

posto de visitação localizado no campus II – USP, São Carlos. O esgoto foi caracterizado 

físico-quimicamente com frequência quinzenal. 

5.4 Inóculo 

O inóculo utilizado nos experimentos em batelada e na montagem do reator de leito 

fluidificado foi proveniente de sistema de lodos ativados usado no tratamento de esgoto 

sanitário (Volkswagen, São Carlos). O lodo foi coletado em frasco plástico com capacidade 

de 10 L, e após a coleta foi armazenado a 4°C em câmara fria. Ressalta-se que o lodo foi 

escolhido por ter características mistas apresentando bactérias aeróbias, nitrificantes e 

desnitrificantes (SANTOS, 2014; MOURA, 2014) e os bons resultados obtidos por Andrade 

et al. (2017a), com perspectivas de elevada remoção, quando considerado o fato de que 

difusão de oxigênio pode ocorrer pela recirculação nesta configuração reacional. Desta forma, 

pretendeu-se aplicar tecnologia com vantagens características do tratamento anaeróbio: área 

reduzida, baixa geração de lodo, elevadas eficiências de remoção de matéria orgânica, 

explorando-se, todavia, as possibilidades do favorecimento de biomassa anaeróbia e 

facultativa. 

 

5.5 Reator de Leito Fluidificado  

O reator em escala aumentada com 19,8 litros de volume útil e 10 cm de diâmetro foi 

confeccionado em PVC com parte em acrílico para visualização do leito fluidificado e 

operado sob condição facultativa por ter sido inoculado com lodo proveniente de sistema de 

tratamento aeróbio de águas residuárias por lodos ativados (Figura 5.2). 

O RLF foi operado em TDH de 21±2, 18±2, 21±5, 21±7, 18±3 e 20±3horas nas fases I, 

II, III, IV, V e VI, respectivamente e 30±3 horas na fase VII. A alimentação dos reatores de 
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leito fluidificado foi controlada por bomba dosadora com vazão teórica de 1,1 L h-1 para TDH 

teórico de 18 horas (fases I à VI) e 0,8 L h-1 para TDH teórico de 30 horas (fase VII). A vazão 

de recirculação empregada foi de de 243 L h-1 para as fases de I à III, 185 L h-1 para as fases 

IV, VI e VII e 130 L h-1 para fase V referente a 1,3 (0,9 cm s-1), 1,0 (0,7 cm s-1) e 0,7 (0,5 cm 

s-1) da vazão mínima de fluidificação para areia com diâmetro entre 0,84 e 1,19 mm. 

 

Figura 5.2 - Diagrama esquemático de um reator de leito fluidificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira, 2010 

 

5.6 Escolha e pré-tratamento do material suporte e determinação da velocidade 

mínima de fluidificação 

A areia foi selecionada de acordo com os resultados obtidos por Oliveira et al. (2010), 

Braga et al. (2015), Macedo et al. (2015) e Andrade et al. (2017a). Todavia, o diâmetro da 

areia empregada precisou ser avaliado, uma vez que o diâmetro implica na vazão de 

fluidificação que deve ser adequada à bomba de fluidificação empregada no estudo 

laboratorial e ao reator em escala aumentada. 

A areia de diâmetro pré-determinado foi obtida através de peneiramento de areia bruta, 

selecionando-se diâmetro médio de 1,0 mm e de 1,5 mm para os ensaios 1 e 2, 

respectivamente, este último diâmetro empregado por Oliveira et al. (2010).  

Para determinação da velocidade mínima de fluidificação foi realizado experimento 

utilizando reator de leito fluidificado, construído em acrílico, com 5,0 cm de diâmetro. O 

reator foi preenchido com material suporte (areia com diâmetro médio de 1,0mm e 1,5mm) 
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para altura de leito entre 14 e 16 cm. No início do experimento foi anotada a massa de suporte 

utilizada e a altura do leito empacotado. Posteriormente, a vazão da bomba de recirculação foi 

aumentada lenta e gradativamente e medidas a altura do leito expandido de material suporte, a 

diferença de pressão no manômetro e a vazão da água. Foram coletados dados de 12 

diferentes vazões para cada um dos materiais suporte. A partir dos valores de vazão e área da 

seção transversal do reator determinou-se a velocidade ascensional da água para cada ponto 

de acordo com a equação (1). 

  (1) 

 

Sendo: vasc= velocidade ascensional; Q =vazão de recirculação; A = área da seção 

transversal do reator 

O valor da velocidade mínima de fluidificação para cada um dos materiais suporte foi 

obtido a partir do gráfico de diferença de pressão (medida no manômetro) versus velocidade 

ascensional (vasc).  

Anteriormente, ao seu emprego como material suporte para os ensaios cinéticos e no 

reator em escala aumentada, a areia foi submetida a lavagem/tratamento ácido visando, além 

da remoção de impurezas, o aumento da área superficial dos grãos, criando rugosidades na 

superfície que facilitassem a adesão da biomassa quando da inoculação do reator. Para isso, a 

areia foi mergulhada em solução de ácido fluorídrico (HF; 20% em volume) em béquer de 

plástico e em intervalos regulares de tempo, procedeu-se a mistura com auxílio de bastão de 

PVC (SILVA, 1985). Este procedimento foi repetido de 3 a 4 vezes até completa limpeza 

indicada pela coloração da solução de marrom a incolor. Em seguida, o material foi 

submetido a secagem em estufa (105°C) por 24 horas.  

No reator em escala aumentada foram adicionados 4.670 gramas de areia com 

diâmetro entre 0,84 e 1,19 mm. 

5.7 Ensaio cinético 

A obtenção de parâmetros cinéticos pode proporcionar melhor entendimento dos 

processos envolvidos. Desta forma, pretendeu-se avaliar a influência da composição 

resultante da mistura de água residuária de lavanderia comercial e esgoto doméstico em 

diferentes proporções, bem como da adição de etanol como co-substrato metabólico na 

cinética de degradação do LAS e da matéria orgânica em termos de DQO. 
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Os ensaios em batelada foram realizados em frascos de vidro (Duran®) de 2 litros com 

volume útil de 1 litro, composto de água de lavanderia comercial contendo LAS e esgoto 

doméstico (características descritas na Tabela 6.3) em proporções de volume que resultaram 

em 5 concentrações de LAS crescentes variando entre 8,3 mg L-1 e 66,9  mg L-1 (Tabela 5.1). 

Os ensaios foram repetidos na presença e ausência de etanol como co-substrato metabólico 

(50 mg.L-1; CAROSIA et al., 2014; MACEDO et al., 2015) em duplicata. Bicarbonato de 

sódio foi adicionado como agente tamponante em todos os reatores (200 mg L-1). Os reatores 

em batelada foram inoculados com biomassa imobilizada em areia (105 mL) e mantidos em 

câmara agitadora a 120 rpm e temperatura constante de 30°C durante 144 horas. 

 

Tabela 5.1- Composição da alimentação 

Proporção (mL) LAS (mg L-1) 

Água 

residuária 

de lavandería 

Esgoto 

Doméstico 

 

sem etanol 

 

com etanol 

85 915 8,7 8,3 

250 750 13,1 13,2 

500 500 24,0 24,2 

835 165 40,4 34,8 

947* 53 63,5 66,9 

*água residuária de lavanderia comercial com adição de LAS sintético  

 

Os reatores foram nomeados de R1, R2, R3, R4 e R5, nesta ordem, para o ensaio 1 

(ausência  de etanol) e R1’, R2’, R3’, R4’ e R5’, para o ensaio 2 ( presença de etanol),  de 

acordo com a concentração crescente de LAS inicial, proporcional ao volume de água 

residuária de lavanderia comercial e esgoto doméstico (Tabela 5.2).  

 

Tabela 5.2 - Proporção de água residuária de lavanderia e esgoto doméstico em volume (mL) e  

porcentagem (%) nos ensaios 1 e 2 

 

Proporção/ 

Reator 

Água residuária de 

lavanderia 
Esgoto doméstico Total 

Volume (mL) % Volume (mL) % Volume (mL) 

R1/R1’ 85 8,5 915 91,5 1000 

R2/R2’ 250 25 750 75 1000 

R3/R3’ 500 50 500 50 1000 

R4/R4’ 835 83,5 165 16,5 1000 

R5/R5’ 947 94,7 53 5,3 1000 
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5.7.1  Inoculação e adaptação da biomassa para ensaio cinético 

A fim de colonizar a areia e ativar o aparato enzimático na presença de LAS para 

realização do ensaio cinético, o reator em escala aumentada foi operado durante 45 dias em 3 

etapas distintas (Tabela 5.3), tendo sido inoculado com lodo oriundo de lodos ativados da 

estação de tratamento do esgoto doméstico da fábrica de motores da Companhia Volkswagem 

(São Carlos, SP) (ANDRADE et al., 2017a). 

 
Tabela 5.3 - Estágios de operação do RLF para colonização suporte e adaptação da biomassa 

Estágio de operação 
Tempo 

(dias) 
Circuito Composição do meio 

I – Inoculação 12 Fechado 

Lodo ativados (30% volume do reator) + 

extrato de levedura + etanol + solução de 

sais (Torres, 1992) + bicarbonato de sódio 

(MACEDO et al., 2015) 

II – Adaptação 26 Fechado 

Esgoto doméstico + água de lavanderia (~20 

mg L-1 de LAS) + 200mg L-1 bicarbonato de 

sódio 

III – Alimentação 7 Aberto 

Esgoto doméstico + água de lavanderia (~20 

mg L-1 de LAS) + 200mg L-1 bicarbonato de 

sódio 

 

O inóculo foi coletado em frasco de poliuretano e mantido sob refrigeração a 4°C. A 

concentração média de sólidos totais voláteis no lodo foi de 3,9±0,08 gSTV-1 L-1.  

A inoculação do reator foi efetuada mediante operação do sistema mantido em circuito 

fechado durante 12 dias, sendo a alimentação suplementada de acordo com o decréscimo da 

concentração de DQO. 

Visando a ativação do aparato enzimático à composição da água residuária de 

lavanderia comercial e do esgoto doméstico, o sistema foi mantido em circuito fechado na 

presença da água residuária complexa e a suplementação realizada de acordo com o 

decréscimo da concentração de DQO.  

Pretendeu-se atingir estado estacionário no reator para abertura do sistema. Portanto, 

considerou-se o período de 38 dias suficiente. O sistema reacional foi alimentado em circuito 

aberto, nas mesmas condições da etapa de adaptação, durante 7 dias apenas para lavagem da 

biomassa excedente no reator. 

5.7.2 Obtenção das constantes cinéticas aparentes de degradação de LAS e DQO 

A modelagem cinética foi baseada na degradação de DQO e LAS, por meio de perfis 

temporais, obtendo-se uma curva de consumo do substrato em função do tempo. As análise de 
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DQO e LAS foram realizadas depois de 0h, 2 h, 4 h, 6 h,8 h, 12 h, 24 h, 36 h, 48 h, 60 h, 72 h, 

96 h, 144 h do início do experimento.  

A partir da obtenção dos dados de concentração de DQO e LAS em função do tempo 

foi possível determinar a ordem da reação e as constantes cinéticas de degradação de matéria 

orgânica e do surfactante. 

 Para a avaliação da cinética de remoção da DQO, utilizou-se o modelo de primeira 

ordem com resíduo, considerando que quase sempre há demanda de oxigênio residual no 

efluente de sistemas biológicos. 

 Para os reatores em batelada, o modelo poder ser expresso como descrito na equação 

(2): 

 

  (2) 

 

Para a cinética de remoção do LAS, o modelo de primeira ordem simples se ajustou 

melhor aos resultados experimentais, conforme equação (3): 

 

 (3) 

 

Em que C é a concentração do parâmetro avaliado referente ao tempo de ensaio; C0 é a 

concentração afluente do parâmetro avaliado; CR é a concentração residual do parâmetro 

avaliado e k1
ap é a constante cinética aparente de primeira ordem. 

Pela diminuição dos valores das constantes de degradação de LAS e DQO inferiu-se 

que ocorreu cinética de inibição, contrariando a cinética de primeira ordem previamente 

estabelecida. 

 Neste sentido, as velocidades iniciais específicas de utilização do substrato (robs) 

foram calculadas para cada concentração inicial de substrato aplicada ajustando os perfis 

DQO e LAS usando análise de regressão polinomial, segundo Zaiat et al. (2007) (equação 4). 

 

  (4) 

 

 O comportamento de robs em função da concentração de substrato foi analisado para 

verificar se ocorreu inibição de acordo com Zaiat et al. (2007). Uma expressão de inibição de 
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substrato apresentada por Andrews (1968), proposta originalmente para a cinética enzimática 

(Haldane, 1930), foi ajustada aos dados experimentais através de uma expressão polinomial 

de segunda ordem rearranjada de acordo com Zaiat et al. (2007), para estimar os parâmetros 

cinéticos aparentes (equação 5). 

 

      (5) 

 

sendo, robs = velocidade inicial específica de utilização do substrato; kapp = velocidade 

específica máxima aparente que seria alcançada se nenhuma inibição fosse verificada;   = 

concentração inicial do substrato;  = constante aparente de saturação do substrato e  

= constante aparente de inibição do substrato. 

Os dados de /robs foram plotados em função do LAS ( ) e a expressão de inibição 

rearranjada (ZAIAT et al., 2007) foi ajustada aos dados experimentais (equação 4), 

permitindo assim a estimativa dos parâmetros cinéticos aparentes. 

O valor da concentração de substrato a partir do qual a atividade de biomassa pode ser 

inibida foi estimado a partir da expressão (4) para =0. Em tal condição, o resultado da 

equação (6) é: 

 

 (6) 

 

 

Sendo,  = concentração de LAS que fornece a velocidade de utilização máxima do 

substrato (LAS / COD) pela biomassa. 
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5.8 Montagem e operação do reator de leito fluidificado 

5.8.1 Inoculação e adaptação da biomassa para operação do reator 

Da mesma forma que para o ensaio cinético, a fim de colonizar a areia e ativar o 

aparato enzimático na presença de LAS, o reator em escala aumentada foi operado durante 28 

dias em 2 etapas distintas (Tabela 5.4), tendo sido novamente inoculado com lodo oriundo de 

lodos ativados da estação de tratamento de esgoto doméstico da fábrica de motores da 

Companhia Volkswagem (São Carlos, SP). Após o período de inoculação e de adaptação da 

biomassa procedeu-se a abertura do reator e operação em sistema contínuo. 

 
Tabela 5.4 - Estágios de operação do RLF para colonização do material suporte e adaptação da 

biomassa 

Estágio de operação 
Tempo 

(dias) 
Circuito Composição do meio 

I – Inoculação 10 Fechado 

Lodo ativados (30% volume do reator) + 

extrato de levedura + etanol + solução 

de sais (Torres, 1992) + bicarbonato de 

sódio (MACEDO et al., 2015) 

II – Adaptação 18 Fechado 
Esgoto doméstico + água de lavanderia 

(~20 mg L-1 de LAS) 

 

 A concentração média de sólidos totais voláteis no lodo foi de 2,4±0,6 gSTV L-1.   

O período de operação de 519 dias foi dividido em 7 fases operacionais, além das 

fases iniciais de inoculação e adaptação da biomassa, de acordo com a adição de etanol, 

velocidade de fluidificação aplicada, concentração de LAS e TDH. 

A alimentação consistiu de água residuária de lavanderia comercial e esgoto 

doméstico na proporção 1:3, etanol (a partir da fase III) e bicarbonato de sódio (a partir da 

fase III até fase VI) (Tabela 5.5).  

A velocidade ascensional aplicada variou ao longo das etapas III, IV e V, sendo 

determinada em 0,7, 1 e 1,3 vezes a velocidade mínima de fluidificação. A velocidade mínima 

de fluidificação (vmf) da areia foi determinada experimentalmente obtendo-se o valor de 0,7 

cm s-1. A adição do etanol variou entre 0 (fases I e VII), 50 mg  L-1 (fases II), 200 mg L-1 

(fases III, IV e V) e 100 mg L-1 (fase VI) nas fases de operação. 
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Tabela 5.5 - Duração, TDH, alimentação e LAS afluente e velocidades ascensionais empregadas nas 

fases operacionais 

ARLC: água residuária de lavanderia comercial; ED: esgoto doméstico; BS: bicarbonato de sódio 

* a partir do 21° dia de operação da fase III 

5.8.2 Análises físico-químicas 

Para o ensaio cinético, apenas análises de concentração de LAS e DQO foram 

realizadas temporalmente, as demais análises físico-químicas foram realizadas apenas ao 

início e término das bateladas e para caracterização prévia do esgoto doméstico e água 

residuária empregados na alimentação. Durante a operação do RLF, análises físico-químicas e 

cromatográficas do afluente e efluente do reator foram realizadas duas vezes por semana, 

excetuando-se sólidos suspensos e ácidos orgânicos voláteis que foram realizados uma vez 

por semana.  

Análises de demanda química de oxigênio (DQO), pH (potencial hidrogeniônico) e 

sólidos suspensos voláteis foram realizadas de acordo com APHA (2005). A determinação da 

alcalinidade foi realizada de acordo com Ripley (1986). Os ácidos voláteis foram 

determinados por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), segundo metodologia de 

Penteado et al. (2013).  

A concentração de LAS foi determinada via espectometro de massas de acordo com 

Motteran et al. (2017) para o ensaio cinético, enquanto para o monitoramento do reator as 

Fase 

 

Temopo 

(Dias) 

Alimentação TDH 

 (h) 

vasc 

(cm s-1) 

LAS 

afluente 

(mg L-1) 

I 54 ARLC e ED 21±2 1,3 vmf = 0,9 19,8±10,8 

II 62 ARLC, ED e etanol (50 mg L-1) 18±2 1,3 vmf = 0,9 23,8±16,8 

III 63 ARLC, ED, etanol (200 mg L-1) 

e BS (250 mg L-1)* 

21±5 1,3 vmf =0,9 23,5±11,6 

IV 66 ARLC, ED, etanol (200 mg L-1) 

e BS (250 mg L-1) 

21±7 vmf = 0,7 21,9±12,4 

V 53 ARLC, ED, etanol (200 mg L-1) 

e BS (300 mg L-1) 

18±3 0,7 vmf = 0,5 23,7±16,8 

VI 123 ARLC, ED, etanol (100 mg L-1) 

e BS (300-0 mg L-1) 

20±3 vmf = 0,7 9,9±5,1 

VIa 33 ARLC, ED, etanol (100 mg L-1) 

e BS (300-0 mg L-1) 

20±3 vmf = 0,7 16,5±1,9 

VIb        90 ARLC, ED, etanol (100 mg L-1) 19±3 vmf = 0,7 6,3±1,3 

VII 90 ARLC ED 30±3 vmf = 0,7 15,0±10,6 

VIIa 60 ARLC, ED 30±3 vmf = 0,7 6,4±3,4 

VIIb 30 ARLC, ED 31±3 vmf = 0,7 24,7±7,1 
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análises para a determinação da concentração de LAS foram realizadas segundo metodologia 

desenvolvida por Duarte et al. (2006) utilizando cromatografia líquida de alta eficiência 

(Shimadzu Co., Kyoto Japan) com detector de fluorescência, coluna C8 (Supelco), 

empregando metanol puro e perclorato de sódio (0.075 M) como fase móvel, fluxo de 0.5 

mL.min-1, temperatura de 35°C (Tabela 5.6). 

 
Tabela 5.6 - Análises de monitoramento dos reatores do ensaio cinético e do RLF 

 

5.8.1.1 Determinação da biomassa aderida 

A velocidade de fluidificação aplicada pode influenciar na adesão da biomassa no 

material suporte. Neste sentido, a determinação da biomassa aderida foi feita de acordo com 

CHEN e CHEN (2000). As amostras de partículas foram colocadas numa cápsula e levadas a 

estufa por 24 h sob 110 ºC. Em seguida, esperou-se o resfriamento das cápsulas em 

dessecador para a primeira pesagem (P1). A fim de desprender a biomassa das partículas, 

adicionou-se uma solução de NaOH 4N sob 110 ºC por 2h. Após esse tempo as amostras 

foram agitadas em vórtex por 20 min. Lavou-se por 5 vezes com água destilada quente e as 

amostras foram retornadas à estuda por mais 24h. Após as amostras resfriarem uma nova 

pesagem foi realizada (P2). A diferença entre as duas massas (P1 e P2) corresponde a 

quantidade de biomassa aderida à partícula. 

5.8.1.2 Análise Qualitativa por CG-EM 

A fim de avaliar possíveis produtos secundários da degradação do LAS, compostos 

xenobióticos e outros compostos efluentes resultantes das diferentes velocidades ascensionais 

Parâmetros Método Referência 

pH Potenciométrico APHA (2005) 

DQO bruta e filtrada 

(mg L-1) 
Espectrofotométrico APHA (2005) 

Sólidos Suspensos Totais Gravimétrico APHA (2005) 

Alcalinidade 

(mg CaCO3 L
-1) 

Titulométrico Ripley et al. (1986) 

LAS (mg L-1) 

Cromatografia 

Líquida acoplada a 

Espectrometria de 

Massas (LC-MS/MS) 

Motteran et al. (2017) 

LAS (mg L-1) CLAE Duarte et al. (2006) 

Ácidos voláteis (mg L-1) Cromatográfico Penteado et al. (2013) 

Sulfeto Espectrofotométrico APHA (2005) 
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empregadas, realizou-se uma análise complementar por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrofotometria de massa (CG-EM) de amostras efluentes das fases III (1,3 vmf), IV (1,0 

vmf) e V (0,7 vmf). As análises por CG-EM foram realizadas pela empresa Central Analítica 

localizada no Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas em Campinas, SP. 

5.8.1.3 Extração do LAS adsorvido  

Amostras do material suporte (areia), da biomassa aderida ao material suporte e dos 

sólidos efluente foram coletadas ao final da operação do reator para determinação do LAS 

adsorvido e cálculo do balanço de massa de LAS.  

As amostras foram transferidas para estufa a 110ºC por 24 horas para, posteriormente, 

ser realizado o processo de extração do LAS, que consistiu nas seguintes etapas (DUARTE, 

2006). 

(a) A amostra, previamente seca em estufa, foi pesada e anotada a sua massa; 

(b) Transferiu-se essa massa de amostra para frasco apropriado adicionando-se 50 mL 

de metanol puro; 

(c) Amostra mais metanol foram transferidos para banho de ultrassom durante 30 

minutosà temperatura de aproximadamente 50ºC; 

(d) Separou-se a amostra e coletou-se a fase líquida; 

(e) As etapas (b), (c) e (d) foram repetidas mais duas vezes; 

(f) Adicionou-se 20 mL de água ultrapurificada à amostra; 

(g) As etapas (c) e (d) foram repetidas; 

(h) A solução formada pelo metanol coletado em cada etapa mais a água foi filtrada 

em membrana de 0,22 μm; 

(i) Evaporou-se o extrato metanólico em placa aquecida (60ºC) até redução do volume 

em aproximadamente 20 mL; 

 

5.9 Ensaios Hidrodinâmicos 

O conhecimento das condições de escoamento em reatores biológicos é indispensável 

para otimização do desempenho e do aumento de escala. Segundo Levenspiel (1999), 

frequentemente tenta-se projetar reatores reais de modo que o escoamento em seu interior se 

aproxime do ideal. O projeto de um reator não é uma questão rotineira e muitas alternativas 

podem ser propostas para um processo. Na procura de um processo “ótimo”, não é só o custo 

do reator que deve ser minimizado, a análise econômica do processo global também deve ser 
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considerada. Nessa análise, o modo de contato, ou como os materiais interagem e escoam no 

reator quando se misturam, precisam ser estudados.  

Neste trabalho, pretendeu-se investigar os efeitos da variação da velocidade 

ascensional na eficiência de remoção do LAS. Em vista à dificuldade de manutenção da 

transferência de massa em escala aumentada e o fato deste parâmetro (velocidade ascensional) 

influenciar diretamente na hidrodinâmica do reator, pretendeu-se verificar o regime de 

escoamento para as diferentes velocidades ascensionais aplicadas (vasc=0,7vmf; vasc =vmf e vasc 

=1,3vmf) após a operação do reator. 

O aumento de escala em reatores fluidificados pode resultar em interferência no 

padrão de escoamento, na transferência de massa e no comportamento hidrodinâmico da 

massa líquida. Desta forma, via ensaio hidrodinâmico, pretendeu-se aferir o regime de 

escoamento e identificar possíveis anomalias deste que possam prejudicar o processo. 

Para os ensaios, o reator foi alimentado com água proveniente do sistema público de 

abastecimento de água. Utilizou-se a técnica estímulo-resposta com injeção tipo degrau 

conforme descrito em Levenspiel (1999). Adotou-se cloreto de sódio (sal de cozinha) como 

traçador (10g L-1) por apresentar baixo custo e fácil detecção. 

 A injeção degrau foi realizada pela introdução de corrente de traçador na alimentação 

do reator, que foi mantida durante todo o experimento. A alimentação dos reatores foi 

realizada com vazão de alimentação de 1,1 L h-1, calculada com base na equação (7) com 

intuito de atingir tempo de detenção hidráulica teórico de 18 horas.   

 

  (7) 

 

Sendo: TDH = tempo de detenção hidráulica teórico do reator, V = volume útil do reator e Q 

= vazão aplicada ao sistema. 

A vazão de fluidificação aplicada foi de 243 L h-1, 185 L h-1 e 130 L h-1 referente a 

1,3, 1,0 e 0,7 da vazão mínima de fluidificação para areia com diâmetro entre 0,84 e 1,19 mm 

em reator com volume de 19,8 litros e seção transversal de 0,1 m de diâmetro. 

A medida da concentração do traçador na corrente efluente do reator foi realizada a 

partir de sonda de condutividade instalada na saída do reator acoplada a equipamento de 

aquisição de dados CBL 2, da Texas Instrument e as respostas foram convertidas a série de 

pontos [C(t), t]. A coleta de dados foi realizada por período igual a três vezes o tempo de 

detenção hidráulica esperado ou até que a concentração de traçador na saída do sistema fosse 
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constante. Para que fosse possível obter os parâmetros desejados, a curva de concentração do 

traçador em função do tempo precisou ser trabalhada. Inicialmente a curva-resposta foi 

normalizada, gerando a curva F, cujos valores foram calculados através da equação (8) 

(LEVENSPIEL, 1999). 

 

        (8) 

 

Na equação (8), Ci é o valor da concentração de NaCl no instante i e Cmáx é o valor 

máximo da concentração de NaCl detectado. Em seguida, a curva F foi ajustada para a 

equação sigmoide de Boltzmann, no programa Origin 8.0. Com os valores ajustados, a curva 

F foi transformada em uma curva de distribuição de tempo de residência (DTR), a curva E, 

composta pelos valores das derivadas dos pontos de F em função do tempo (equação (9)) 

(LEVENSPIEL, 1999). Assim, com os valores da curva E, foi possível determinar os valores 

de TDH médio ( ) (equação (10)), a variância (σ²) (equação (11)) e a variância adimensional 

(σθ²) (equação (12)) (LEVENSPIEL, 1999).   

  

      (9) 

 

 (10) 

 

       (11) 

 

        (12) 

Levenspiel (1999) apresenta o modelo de tanques em série e o modelo de dispersão 

longitudinal para representar o escoamento em reatores não ideais. Para esse autor, quanto 

maior número de reatores em tanques-em-série (N – equação (13)) mais próximo o reator está 

do fluxo pistonado ideal. Valores de N a partir de 30 permitem a modelagem do reator como 

pistonado. Comparando com modelo de dispersão, o coeficiente de dispersão longitudinal 

(D/uL – equação (14)) com tendência a zero indica que a dispersão pode ser negligenciada, 
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assim, o modelo pistonado é adequado e valores de D/uL tendendo ao infinito tornam o 

modelo de mistura completa mais apropriado para representar o padrão de fluxo 

(LEVENSPIEL, 1999).  

 

      (13) 

 

     (14) 

 

 Apresenta-se na Tabela 5.7 um resumo com os diagnósticos do comportamento 

hidrodinâmico de reatores, mediante avaliação de , N,   e θh. 

Tabela 5.7 - Diagnósticos do comportamento hidrodinâmico de reatores. 

Indicador Valor de referência Diagnóstico 

 

0,01 

entre 0,1 a 0,01 

> 0,1 

Dispersão baixa 

Dispersão moderada 

Alta dispersão 

N 

50 

entre 50 e 5 

<5 

Indicação de fluxo pistonado 

Escoamento com tendência ao fluxo pistonado 

Fluxo pistonado deficiente 

 

>1 

<1 

Indicação de curto circuito 

Existência de zonas mortas ou caminhos 

preferenciais 

 

Neste trabalho, todos os cálculos de derivadas e integrais foram realizados no programa 

Origin 8.0. 

 

5.10 Análises de biologia Molecular 

5.10.1 Extração de DNA 

Ao final dos experimentos do ensaio cinético, amostras de biomassa aderida a areia foram 

coletadas para análise por PCR-DGGE do domínio Bacteria (DUARTE et al., 2008). A 

extração do DNA total foi realizada de acordo com Griffiths et al. (2000).  

Da mesma forma, ao final das fases III, IV, V e VII de operação do RLF foram retiradas 

amostras da biomassa aderida ao material suporte visando caracterizá-la de modo taxonômico 

e funcional via análise metagenômica. Na fase VII foi amostrada biomassa aderida ao 

material suporte e biomassa granular que se desenvolveu acima do leito de areia. As amostras 
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da biomassa foram desprendidas do material suporte segundo Vazoller (1995). A extração do 

DNA genômico das amostras foi realizada com FastDNA™ SPIN Kit for Soil DNA 

Extraction (MP Biomedicals) armazenado em tubo apropriado a - 20°C. 

5.10.2 PCR – DGGE 

Para PCR-DGGE das amostras do biofilme do ensaio cinético, utilizou-se os 

iniciadores 968F (com grampo GC) e 1392R (Nübel et al. 1996). O perfil das bandas padrões 

do DGGE foi usado na construção das matrizes por meio do programa Bionumerics 3.5, para 

servir como base para os cálculos do coeficiente de similaridade (Correlação de Pearson) e 

agrupamento com UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Averages). A 

diversidade Alfa (Chao1, Shannon, Simpson e Dominância) foi quantificada usando o 

software Past. 

5.10.3 Sequenciamento massivo 

 Após extração, o DNA das amostras do RLF foi submetido a sequenciamento de 

ultima geração (Illumina-Hiseq 2x100 bp para as amostras III, IV e Vno Centro de Genômica 

Funcional  (ESALQ-USP, Piracicaba)e NovaSeq 2x150 bp para amostras VII-MS e VII-BS 

no Laboratório Genone-RJ).As sequências obtidas foram analisadas no programa fastqc 

(https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/), para avaliação da qualidade do 

sequenciamento. Reads de baixa qualidade (Phred score ≤ 20) e adaptadores foram filtrados 

pela ferramenta Trimmomatic (BOLGER et al., 2014). Foi utilizada a ferramenta SqueezeM 

(TAMAMES; PUENTE-SANCHEZ, 2018) na função “co-assembly” para melhor montagem 

dos contigs. Com isso, todas as amostras foram combinadas em um único arquivo de entrada. 

Somado a isso, SqueezeM usa um compilado de outras ferramentas para as análises 

posteriores, compreendendo: MegaHit (LI et al., 2015), para montagem de contigs; Bowtie2 

(LANGMEAD; SALZBERG 2012), para mapeamento de reads nos contigs; Samtools (LI et 

al., 2009) e Bedtools (QUINLAN 2010), para contagem e cobertura dos reads nos contigs 

para efeito de estatística; Prodigal (HYATT et al., 2010), para predição de ORFs (Open Read 

Frames) de procariotos; Diamond (BUCHFINK et al., 2015), ferramenta de alinhamento de 

ORFs para análise Taxonômica e Funcional; e “Scripts inhouse” para a compilação de todas 

as informações em uma única tabela. Para tanto, a ferramenta SqueezeM utiliza para as 

análises taxonômicas o banco de dados RefSeq, do NCBI (Nacional Center for Biotechnology 

Information) com o parâmetro LCA (Lowest Common Ancestor). Para as análises funcionais, 

SqueezeM utiliza os bancos de dados de ortologias Kegg (Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes; KANEHISA;GOTO, 2000; KANEHISA et al., 2016; KANEHISA et al., 2017) e 
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COG, e domínios pelo PFAM. As tabelas com todas as informações foram filtradas pela 

função Kegg, excluindo células em branco. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Ensaios cinéticos em Reatores em Batelada 

6.1.1 Caracterização da água residuária de lavanderia comercial e esgoto doméstico 

Água residuária de lavanderia comercial foi coletada de uma lavanderia comercial 

localizada em São Carlos, SP, e armazenada em garrafas de poliuretano de alta densidade de 5 

e 10 L a 4° C. O esgoto doméstico foi coletado diretamente através de um interceptor de 

esgoto de bairro próximo ao Campus 2 da Universidade de São Paulo (São Carlos, Brasil). 

Ambos foram caracterizados previamente a utilização no ensaio cinético (Tabela 6.1). 

  

Tabela 6.1 - Valores de caracterização da água residuária de lavanderia comercial e do esgoto 

doméstico 

Variável 
Água residuária de 

lavanderia comercial 
Esgoto doméstico 

DQO (mg L-1) 658±8 191±6 

LAS (mg L-1) 60,0 2,5 

pH 7,0 7,3 

Alcalinidade Parcial 

(mg L-1) 
130 120 

Alcalinidade Total 

(mg L-1) 
184 174 

Sólidos (mg SSV L-1) 0,1135 0,0825 

 

6.1.2 Imobilização e Adaptação da biomassa para o ensaio cinético 

A inoculação do reator foi efetuada mediante operação de RLF em escala aumentada 

mantido em circuito fechado durante 12 dias. DQO filtrada foi monitorada diariamente, sendo 

a alimentação suplementada de acordo com o decréscimo da concentração de DQO (Figura 

6.1). As setas vermelhas referem-se aos dias de suplementação da alimentação. 

O reator foi operado por 7 dias em sistema aberto para lavagem da biomassa excedente 

e, após este período, a areia com biomassa aderida foi retirada do reator e dividida nos 

reatores em batelada no ensaio cinético. 
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Figura 6.1 - Variação temporal da DQO e suplementação da alimentação do reator em circuito fechado 

– inoculação 
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Fonte: Elaboração própria  

 

O sistema foi mantido em circuito fechado por mais de 23 dias na presença da água 

residuária complexa composta de água residuária de avanderia comercial diluída em esgoto 

doméstico contendo LAS. A suplementação foi realizada de acordo com o decréscimo da 

remoção da matéria orgânica (Figura 6.2; alimentação indicada pelas setas vermelhas).  

 

Figura 6.2 - Variação temporal da DQO e suplementação da alimentação com LAS do reator em 

circuito fechado – adaptação na presença do LAS 
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6.1.3 Cinética de Degradação do LAS 

Os resultados experimentais da variação temporal da concentração de LAS nos ensaios 

foram ajustados ao modelo cinético de primeira ordem simples. Por meio da inclinação da reta 

dos dados linearizados, obteve-se as constantes cinéticas aparentes de degradação 

equivalentes (kLAS), com os coeficientes de determinação (R) dispostos na Tabela 6.4.  

Diminuição progressiva nos valores de kLAS foi observada de acordo com o 

incremento da concentração inicial do LAS. Esse comportamento foi semelhante nos ensaios 

com ou sem etanol (ensaios I e II). No entanto, tal diminuição foi menos pronunciada na 

presença de etanol (ensaio II) do que em sua ausência (ensaio I) (Tabela 6.2). 

Para as concentrações de LAS entre 8,3 (R1/R1’) e 24,2 mgLAS L-1 (R3/R3’), obteve-

se valores de kLAS próximos em ambos os ensaios. Nos reatores com maior concentração de 

LAS (maior que 34,8 mg.L-1) obteve-se kLAS 2,25 (R4’) e 2,0 (R5’) vezes maior nos reatores 

com etanol do que quando não foi adicionado o álcool (Tabela 6.2). 

A diminuição de kLAS foi considerada indicativo de provável inibição do sistema pelo 

excesso de substrato para a concentração de LAS. No entanto, a adição de etanol parece ter 

atenuado essa inibição, uma vez que valores mais altos de kLAS foram observados no ensaio 2 

para R4’ e R5’. Assim, o comportamento das velocidades específicas de utilização de 

substrato (robs) inicialmente observadas, em função das concentrações de LAS, para cada 

reator, foi investigado para os dois ensaios, a fim de se verificar a inibição pelo excesso de 

substrato, bem como o efeito da adição do etanol. 

Os valores de robs foram calculados para 24,4 mg SSV L-1 (X) sendo verificado 

aumento em função da concentração de LAS de 8,3 mgLAS L-1 (R1 e R1’) para 24,2 mgLAS 

L-1 (R3 e R3’) em ambos os ensaios (Tabela 6.3). Foram observados valores próximos deste 

parâmetro entre os ensaios para R1 e R1’, R2 e R2’ e R3 e R3’ (Tabela 6.3). Todavia, 

menores valores de robs foram observados para os maiores valores de concentração inicial de 

LAS (R4, R4’ e R5, R5’). Essa diminuição foi menos perceptível na presença de etanol 

(ensaio II): os valores de robs foram quase duas vezes maiores no ensaio II em R4’ e R5’do 

que nos ensaios I em R4 e R5. 
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Tabela 6.2 - Expressões de SLAS em função do tempo obtido em experimentos com diferentes 

concentrações iniciais de LAS (SLAS0) aplicadas, coeficientes de correlação (R), valores de constante 

de velocidade específica para degradação LAS (kLAS) e velocidades específicas de utilização do 

substrato (robs) 

  
SLAS0 

(mgLAS L-1) 
SLAS R 

kLAS 

(h-1 mg-1SSV h-1) 
robs 

(mgLAS. mg-1SSV h-1) 

E
n
sa

io
 I

 R1 8,7 9,1 exp(-0,073t) 0,91 0,0030 0,027 

R2 13,1 14,2 exp(-0,056t) 0,91 0,0023 0,032 

R3 24,0 24,0 exp(-0,041t) 0,97 0,0017 0,041 

R4 40,4 40,1 exp(-0,09t) 0,99 0,0004 0,016 

R5 63,5 61,0 exp(-0,005t) 0,96 0,0002 0,014 

E
n
sa

io
 I

I 

R1’ 8,3 8,8 exp(-0,077t) 0,89 0,0032 0,030 

R2’ 13,2 13,1 exp(-0,061t) 0,95 0,0025 0,033 

R3’ 24,2 24,3 exp(-0,039t) 0,99 0,0016 0,038 

R4’ 34,8 34,9 exp(-0,02t) 0,94 0,0009 0,029 

R5’ 66,9 66,2 exp(-0,010t) 0,85 0,0004 0,026 

 

Uma vez que o valor máximo de robs em função de LAS foi atingido para 

concentrações intermediárias de substrato, a ocorrência de inibição foi inferida. Deste modo, 

expressão de inibição de substrato apresentada por Andrews (1968), proposta originalmente 

para a cinética enzimática (HALDANE, 1930), foi ajustada aos dados através da expressão 

polinomial de segunda ordem rearranjada de acordo com Zaiat et al. (2007) (Tabela 6.3). 

Os dados de S0/robs foram plotados em função do LAS sem (ensaio I) ou com etanol 

(ensaio II), e a expressão de inibição rearranjada (ZAIAT et al, 2007) foi ajustada aos dados 

experimentais (Figura 6.3(a)), permitindo a estimativa dos parâmetros cinéticos aparentes 

(Tabela 6.3). 

  

Tabela 6.3 - Parâmetros cinéticos do modelo de inibição de excesso de substrato (ANDREWS, 1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidade específica máxima aparente (kapp) de 0,069 mg LAS mg-1 SSV h-1 e 0,051 

mg LAS mg-1 SSV h-1 foi observada nos ensaios I e II respectivamente, enquanto a velocidade 

máxima obtida quando ocorre inibição foi de 0,051 mg LAS mg-1 SSV h-1 e 0,033 mg LAS 

mg-1 SSV h-1, respectivamente, para a ausência e presença de etanol. Apesar dos valores de 

Parâmetros 
Ensaio I 

(sem etanol) 

Ensaio II 

(com etanol) 

kapp ( mg LAS mg-1 SSV h-1) 0,069 0,051 

Ks
app  ( mg LAS L-1) 0,417 4,821 

Ki
app ( mg LAS L-1) 13,73 74,76 

R 0,97 0,99 

SLASmax 2,39 18,98 

r*(mg LAS mg-1 SSV h-1) 0,051 0,033 
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kapp e r* terem sido maiores no ensaio I, os valores obtidos para Ks
app e Ki

app foram maiores no 

ensaio II, com etanol (Tabela 6.3).  

Além disso, o valor de SLASmax foi de 2,39 mgLAS L-1 na ausência de etanol (ensaio I) 

e maior, 18,98 mgLAS L-1, com etanol (ensaio II). Estes valores estão em faixa de 

concentração que pode ser encontrada na maioria das águas residuárias urbanas. Mungray e 

Kumar (2009) relataram entre 1-18 mg L-1 de LAS em esgoto doméstico. Oviedo et al. (2004) 

relataram até 20 mg L-1 de LAS em estação de tratamento de esgoto (ETE). De acordo com os 

resultados obtidos nessa pesquisa, a adição de etanol pode facilitar a remoção de LAS para 

maiores concentrações de LAS. No entanto, a adição de co-substratos pode ser desnecessária 

para o tratamento de efluentes com baixas concentrações de LAS. 

Embora, os valores das velocidades específicas de utilização de substrato (robs) tenham 

sido menores para as concentrações de LAS superiores ao SLASmax, observou-se discreta 

diminuição para uma extensa faixa de concentração de substrato no ensaio II, conforme 

apresentado na Figura 6.5. 

Os valores de robs foram maiores no ensaio I do que no ensaio II, para as concentrações 

de LAS até 14,4 mg LAS L-1 (ponto de interseção gráfico na Figura 6.5 (b)). Depois disso, na 

ausência de etanol, esse parâmetro cinético diminuiu para cerca de metade do valor máximo, 

sendo observado decréscimo menos acentuado nos valores de robs no ensaio II do que no 

ensaio I. Além disso, pode-se mencionar que a adição de etanol favoreceu valores mais 

elevados de velocidade específica de utilização de substrato para as concentrações mais 

elevadas de LAS. 

Curiosamente, o valor da concentração de LAS no ponto de intersecção da Figura 

6.5(b) é muito próxima das concentrações, usualmente, reportadas na literatura como 

recalcitrantes aos reatores biológicos. Na maioria dos estudos de reatores biológicos 

anaeróbios, para concentrações afluentes superiores a 15 mg L-1, em geral, observa-se 

instabilidade na remoção de DQO e LAS (DELFORNO et al., 2012; DELFORNO et al., 

2014; OKADA et al., 2014; BRAGA et al., 2015, DELFORNO et al., 2015; FARIA et al., 

2017; CENTURION et al., 2018). Mösche e Meyer (2002) também detectaram 50% de 

inibição imediata da utilização de ácido acético para concentrações superiores a 14 mg LAS 

L-1.  

Garcia et al (2006) reportaram valor de LC50 de 14 mg L-1 para a toxicidade do LAS 

aos microrganismos anaeróbios em digestores anaeróbios de ETE. Portanto, a adição de 50 

mg L-1 de etanol favoreceu valores mais elevados de robs e diminuição menos acentuada neste 

parâmetro para valores mais altos de concentração de LAS, como observado no ensaio II.  
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Macedo et al. (2015), utilizaram etanol substituindo a sacarose como co-substrato. Os 

autores observaram melhora na eficiência de remoção de LAS (~20 mg L-1) em RLF. Além 

disso, relataram também a importância do etanol para reativar e favorecer a diversidade de 

bactérias capazes de degradar o LAS (SCHÖERBEL, 1989). Sob condição inibitória, quando 

o substrato precisa de várias etapas de transformação, a complexidade das reações de 

biotransformação aumenta significativamente. Enquanto compostos orgânicos simples, como 

etanol podem ser úteis para reativar bactérias capazes de degradar o LAS (SCHÖRBERL, 

1989; MACEDO et al., 2015).   

O valor mínimo de LAS residual foi equivalente ao limite de detecção do método (0,3 

mg L-1) e o valor máximo foi observado em R5 (sem etanol; 27,9 mg L-1) (Tabela 6.4). A 

eficiência final de remoção de LAS foi significativamente menor em R4 e R5 no ensaio I sem 

etanol (77,5% e 56,1% respectivamente). Em ambos os ensaios, os menores valores de robs 

foram obtidos para maiores concentrações de LAS. 

Andrade et al. (2017b) investigaram a degradação de LAS sob condições anóxicas 

usando o DCCR (design composed central rotational). Apesar dos autores verificarem que o 

etanol (co-substrato) e nitrato (aceptor de elétrons) foram estatisticamente significantes (p 

<0,05) na remoção de LAS, não observaram melhora da remoção de LAS pela adição de 

etanol e nitrato à configuração com a maior concentração de LAS (kLAS diminuiu de 

0,054 h − 1 (27 mgLAS L −1) para 0,011 h −1 (60 mgLAS L −1), atribuindo essa diminuição a 

suposta inibição por excesso de substrato. 

 

Tabela 6.4 - Valores da concentração inicial de LAS (LAS0), concentração final de LAS (LASf) e 

eficiência de remoção de LAS 

Ensaio I Ensaio II 

LAS0 

(mg L-1) 

LASf 

(mg L-1) 

Eficiência de 

Remoção (%) 

LAS0 

(mg L-1) 

LASf 

(mg L-1) 

Eficiência de 

Remoção (%) 

8,7 0,4 95,4 8,3 ≤0,3* 96,4 

13,1 ≤0,3* 97,7 13,2 ≤0,3* 97,7 

24,0 ≤0,3* 98,8 24,2 ≤0,3* 98,8 

40,4 9,1 77,5 34,8 1,5 95,6 

63,5 27,9 56,1 66,9 0,8 98,8 

 

O aumento da concentração de LAS nos reatores (R1/R1’ a R5/R5’) acompanhou o 

maior volume de água residuária de lavanderia adicionado. Nos experimentos com diferentes 

concentrações de LAS, portanto, houve efeito inibitório combinado: o efeito tóxico gerado 

pela presença de LAS e efeito inibitório de outros compostos recalcitrantes da água residuária 

de lavanderia comercial. Braga e Varesche (2014) detectaram trinta e três compostos 
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orgânicos xenobióticos diferentes em análise qualitativa de águas residuárias de lavanderia 

comercial. Os principais grupos foram fragrâncias, conservantes, solventes e alguns 

surfactantes, sendo a maior parte classificada como inibitória para vários microrganismos. 

Esses compostos presentes em águas residuárias de lavanderia também são encontrados 

diluídos em esgoto bruto, que inclui outros compostos recalcitrantes, como pesticidas, 

fertilizantes, antibióticos e outros produtos farmacêuticos que podem ser tóxicos para 

microrganismos. No presente estudo, a diluição de água residuária de lavanderia em esgoto 

doméstico, provavelmente, resultou em grande quantidade desses compostos recalcitrantes. 

Motteran et al. (2016) avaliaram a cinética de degradação do LAS e  DQO e a 

produção de metano para diferentes fontes de inóculo e LAS (LAS padrão comercial e água 

residuária de lavanderia). Os autores reportaram que outros compostos de água residuária de 

lavanderia, além do surfactante, influenciaram diretamente na cinética de degradação do LAS 

e na produção de metano. 
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Figura 6.3 - (a) Expressão de inibição adaptada ajustada aos dados experimentais para estimar os 

parâmetros cinéticos aparentes; (b) dados gerados pela expressão de Haldane com parâmetros 

ajustados para uma faixa extensa de concentração de substrato.  
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Fonte: Elaboração própria  
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6.1.4 Cinética de remoção de matéria orgânica 

Para a remoção da matéria orgânica em termos de DQO filtrada, cinética de primeira 

ordem modificada, assumindo concentração residual de DQO, foi ajustada aos perfis de dados 

experimentais (Tabelas 6.8 e 6.9). Foi verificada diminuição nos valores da constante cinética 

de degradação de DQO (kDQO) de acordo com o incremento da concentração inicial de DQO e 

LAS. Da mesma forma que, para a constante cinética de LAS, o comportamento das 

constantes cinéticas, para a DQO, também foi semelhante nos testes com ou sem etanol 

(ensaio I e II). No entanto, os valores da constante cinética de degradação de DQO (kDQO) 

foram maiores na presença de etanol do que na ausência, exceto para R5 que foi muito 

semelhante nos dois ensaios. Os valores de robs também foram maiores no ensaio II do que no 

ensaio I para todos os reatores.  

Como o incremento do LAS foi associado ao aumento do volume de água residuária 

de lavanderia comercial que apresenta maior DQO do que o esgoto doméstico, a DQO inicial 

nos reatores acompanhou o incremento do LAS. Em geral, a adição de etanol, no ensaio II, 

também contribui para maior DQO. Portanto, provavelmente, os valores mais altos de 

concentração inicial de DQO, favoreceram constantes cinéticas mais altas no ensaio II (Tabela 

6.5). 

Comparando-se os reatores do ensaio II (com etanol) e do ensaio I (sem etanol), 

mesmo com DQO inicial mais elevada, foram observados maiores valores de robs no ensaio II 

(com etanol). Provavelmente, a concentração inicial de LAS afetou mais as taxas de 

degradação de DQO do que a concentração inicial de DQO. Nesse sentido, em método não 

convencional, para ajuste de unidade de medida, o ajuste das velocidades específicas de 

utilização de substrato foi feito em função da concentração de LAS aplicada em termos de 

DQO. O comportamento de robs em função da concentração de LAS, calculada em termos de 

DQO (DQO-LAS) para cada reator, foi investigado para verificar se houve inibição por 

excesso de LAS como substrato (Figura 6.4).  

Os valores de robs apresentados na Tabela 6.8 foram calculados para 24,4 mg SSV L-1 

de biomassa. Especificamente, em vez de empregar a concentração inicial de DQO, foi 

aplicada a concentração inicial de LAS em termos de DQO, a fim de se verificar a inibição do 

substrato. 

Os dados de S0/robs foram plotados em função do LAS em termos de DQO (DQO-

LAS) sem (ensaio I) ou com etanol (ensaio II) e a expressão de inibição rearranjada (ZAIAT 
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et al, 2007) foi ajustada aos dados experimentais (Figura 6.4 (a)), permitindo assim a 

estimativa dos parâmetros cinéticos aparentes (Tabela 6.6). 

A adição de etanol favoreceu valores maiores de kapp e r* no ensaio II, provavelmente, 

associado à maior DQO inicial. No entanto, o valor de SDQO-LASmax foi ligeiramente inferior na 

presença de etanol (Tabela 6.6). Observou-se que o etanol favoreceu maiores valores de robs 

(alcançando valores 46,2% maiores para 24,8 mgLAS L-1) para maiores concentrações de 

LAS (Figura 6.4 (b)). 

 

Tabela 6.5 - Expressões de SDQO em função do tempo obtido em experimentos com diferentes 

concentrações iniciais de LAS-DQO aplicadas, coeficientes de correlação (R) e valores de taxas 

específicas de utilização de substratos (robs)) (Ensaio I e II) 

 

Tabela 6.6 - Parâmetros cinéticos do modelo de inibição de excesso de substrato (Andrews, 1968) 

 

 

 

 

 

 

 

A inibição resultante do aumento da concentração de LAS afetou a eficiência de 

remoção de DQO, uma vez que baixa remoção de DQO foi observada para maiores 

concentrações de LAS. Oviedo et al. (2004) relataram que a presença de LAS afetou a 

capacidade de degradação da matéria orgânica e LAS em sistema de lodos ativados. No 

presente estudo, valores ≥80% foram observados para remoção de eficiência de DQO. Na 

ausência de etanol, observou-se diminuição da eficiência de remoção de DQO para 70% em 

R4 e R5 (40,4 mg LAS L-1 e 63,5 mg LAS L-1 da concentração de LAS em R4 e R5, 

  
SLAS0 

(mg L-1) 
SDQO0 

(mg L-1) 
SDQO R kDQO 

(h-1mg-1SSV h-1) 
robs 

(mgDQO-LAS mg-1SSV h-1) 

E
n
sa

io
 I

 

R1 8,7 170 30,2 + 140,4 exp (-0,11 t) 0,99 0,0046 0,631 

R2 13,1 239 47,1 + 178,6 exp (-0,10 t) 0,94 0,0043 0,791 

R3 24,0 282 79,2 + 202,6 exp (-0,09 t) 0,99 0,0035 0,676 

R4 40,4 471 150,2 + 320,9 exp (-0,06 t) 0,99 0,0026 0,782 

R5 63,5 470 189,0 + 281,1 exp (-0,07 t) 0,88 0,0027 0,717 

E
n
sa

io
 I

I 

R1

’ 

8,3 233 54,5 + 178,6 exp (-0,15 t) 0,99 0,0060 0,967 

R2

’ 

13,2 288 60,8 + 227,6 exp (-0,12 t) 0,96 0,0050 1,041 

R3

’ 

24,2 377 103,3 + 273,3 exp (-0,10 t) 0,97 0,0039 1,000 

R4

’ 

34,8 381 94,1 + 286,6 exp (0,10 t) 0,99 0,0040 1,073 

R5

’ 

66,9 517 148,8 + 367,8 exp (0,06 t) 0,98 0,0025 0,889 

Parâmetros Ensaio I Ensaio II 

kapp ( mg DQO-LAS mg-1 SSV h-1) 0,91 1,51 

Ks
app  ( mg DQO-LAS L-1) 7,33 9,78 

Ki
app ( mg DQO-LAS L-1) 635,83 234,41 

R² 0,99 0,99 

SDQO-LASmax 

 
68,29 47,87 

r*(mg DQO-LAS mg-1 SSV h-1) 0,754 1,070 
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respectivamente). Na presença de etanol foi observado remoção menor que 80% apenas em 

R5’; ou seja, de 73% para 66,9 mgLAS L-1 (Tabela 6.10). 

A diminuição na remoção de matéria orgânica na presença de LAS em experimentos 

em batelada é comumente relatada. Duarte et al. (2010) observaram que 22 mgLAS L-1 

resultaram em redução na remoção de DQO de 74±19% para 44±14% empregando Reator 

Anaeróbio Operado em Bateladas Sequenciais (ASBR). Souza et al. (2016) observaram que a 

conversão de matéria orgânica foi fortemente inibida pelo aumento da concentração inicial de 

LAS (até 100 mg L-1) quando se utilizou lodo anaeróbio como inóculo em frascos de ensaio 

contendo ácidos acético, propiônico e butírico correspondentes a 3 g L-1 de DQO (eficiências 

de remoção de DQO de 95,5%, 95%, 79%, 59%, 25% e 7%, respectivamente, para 0, 10, 30, 

50, 75 e 100 mg LAS L-1). 

Oviedo et al. (2004) e Karahan (2010) também relataram que o LAS influenciou a 

capacidade de degradação, tanto da matéria orgânica, quanto de LAS nos processos aeróbios. 

Segundo Karahan (2010), o LAS exerce inibição não competitiva no mecanismo de hidrólise 

do esgoto sintético e inibição competitiva no crescimento da biomassa. No presente estudo, a 

inibição da remoção da DQO foi observada à medida que se aumentou a concentração de 

LAS. No entanto, a adição de etanol atenuou a inibição. 

 

Tabela 6.7 - Valores de concentração inicial de DQO (DQOi), concentração final de DQO (DQOf) e 

eficiência de remoção de DQO 

Ensaio I Ensaio II 

DQO0 

(mg L-1) 

DQOf 

(mg L-1) 

Eficiência 

de remoção 

(%) 

DQO0 

(mg L-1) 

DQOf 

(mg L-1) 

Eficiência de 

remoção (%) 

171 31 82 238 46 80 

259 33 87 297 36 88 

289 58 80 382 82 79 

465 152 67 482 87 81 

520 160 69 519 139 73 
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Figura 6.4 - (a) Expressão de inibição adaptada ajustada aos dados experimentais para estimar os 

parâmetros cinéticos aparentes; (b) dados gerados pela expressão de Haldane com parâmetros 

ajustados para uma faixa extensa de concentração de substrato 
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Fonte: Elaboração própria  
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6.1.5 Ácidos Orgânicos Voláteis 

Foram observados valores iniciais de pH entre 7,4 e 7,8 em todos os reatores com 

ligeira diminuição, atingindo valores finais entre 6,4 e 6,8 (Tabela 6.8). Os microrganismos 

podem ser inibidos por produto ou substrato, características físicas do meio (pH ou 

temperatura) e substâncias inibitórias, orgânicas ou inorgânicas (GARCIA-MORALES et al, 

2001). No presente estudo, o pH do meio não foi baixo o suficiente para ser inibitório; 

portanto, a inibição exercida neste ensaio, provavelmente, se deveu ao efeito do surfactante. 

 

Tabela 6.8 - Valores de pH inicial e final e concentração de AOVs para os ensaios I e II 

 

Não houve acúmulo significativo de AOVs no sistema e os maiores valores finais 

foram observados em R4 e R5 para o ensaio I e em R4’ para o ensaio II (60 mgHAc L-1, 91 

mgHAc L-1 e 94 mgHAc L-1, respectivamente). A produção de AOVs é um fator chave na 

degradação do LAS. Lobner et al. (2005), verificaram para reator UASB com TDH de 48 

horas e 10 mgLAS L-1 afluente maior remoção de LAS para concentração de ácidos orgânicos 

voláteis abaixo de 50 mgHAc L-1. Okada et al. (2013) relataram que a presença de ácidos 

orgânicos voláteis afetou a estabilidade da remoção de LAS em UASB e EGSB. Os autores 

observaram que, no reator UASB, a remoção de LAS diminuiu (20–25%) na presença de 2–

45 mg L –1 de ácido acético, enquanto que, no reator EGSB, a remoção de LAS aumentou 

(40–80%) em baixas concentrações de ácido acético (1 a 22 mg L−1), provavelmente, 

favorecida pela elevada taxa de recirculação do EGSB. No presente estudo, apesar dos valores 

de AOVs, em termos de ácido acético, serem maiores do que a concentração usualmente 

relatada como prejudicial em R1, R4 e R5 no ensaio I e em R3’ e R4’ no ensaio II, não se 

correlacionou com menor remoção de LAS. 

Ensaio I Ensaio II 

 
   pH 

          AOVs 

    (mgHAc L-1) 
pH 

AOVs 

(mgHAc L-1) 

 Inicial Final Inicial Final  Inicial Final Inicial Final 

R1 7,6 6,6 85 80 R1’ 7,6 6,5 135 14 

R2 7,8 6,8 104 ≤5 R2’ 7,5 6,7 173 15 

R3 7,7 6,8 182 26 R3 7,4 6,7 194 64 

R4 7,6 6,8 169 60 R4’ 7,4 6,6 681 94 

R5 7,5 6,7 203 91 R5’ 7,5 6,4 123 ≤5 
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6.1.6 Adsorção LAS 

O balanço de massa do LAS ao final dos experimentos está apresentado na Figura 6.7. 

No ensaio I, observou-se maior adsorção de LAS em R4 (8%; Figura 6.7(a)), e 72% de 

degradação (Figura 6.7 (c)). No ensaio II, a menor porcentagem de biodegradação foi 

observada em R4’ (88%; Figura 6.7(b)) com elevada porcentagem de LAS adsorvido (3,2%). 

Maior volume de água residuária de lavanderia foi adicionado em R4 e R4’ comparativamente 

aos outros reatores. Segundo Westall et al. (1999), íons Ca2+ e Mg2+ influenciam a adsorção 

do LAS. A presença destes íons na composição de água residuária de lavanderia pode ter 

promovido a adsorção de LAS devido à redução da repulsão eletrostática entre partes iônicas 

do surfactante e partes de lodo (DELFORNO et al., 2014). Em R2’, elevada porcentagem de 

LAS adsorvido (5,5%) também foi observada, mesmo assim, observou-se degradação de 

92,3%. Nos demais reatores, a porcentagem de LAS adsorvido foi menor que 0,74% da 

concentração inicial de LAS adicionado. De fato, Oliveira et al. (2010) estudaram a 

capacidade de adsorção de diferentes materiais suporte (carvão ativado, argila expandida, 

esferas de vidro e areia) e relataram menor adsorção de surfactante na areia (0,2%), sugerindo 

que o seu uso é atraente porque favorece o desenvolvimento populações de bactérias no 

biofilme capazes de degradar o LAS. 
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Figura 6.5 - Balanço de massado LAS: (a) concentração de LAS adsorvida (%), removida (%) e final 

(mg) no ensaio I (sem etanol); (b) concentração de LAS adsorvida (%), removida (%) e final (mg) no 

ensaio II (com etanol) e (c) eficiência de biodegradação do LAS (%) 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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6.1.7 Caracterização da biomassa microbiana 

De acordo com o coeficiente de similaridade de Jaccard dos padrões de bandas de 

PCR-DGGE, a maior concentração inicial de LAS resultou em maior diferenciação da 

população microbiana (Figura 6.8). Para o domínio Bacteria, em relação à biomassa 

facultativa inicial usada como inóculo, previamente adaptada no RLF, observou-se maior 

diferenciação em R4/R4’ e R5/R5’ (68% e 56% de similaridade, respectivamente). De fato, 

esses reatores foram submetidos às condições mais extremas de concentração de LAS e DQO 

e, por conseguinte, observou-se diferenciação (menor valor de robs) em relação às demais 

condições. 

Delforno et al. (2014) relataram maior coeficiente de similaridade da biomassa 

granular de reator EGSB empregado no tratamento de água residuária de lavanderia com 

baixa concentração de LAS (~10 mgLAS L-1), previamente adaptada a LAS padrão (Sigma-

Aldrich), em relação ao inóculo, do que no reator em que a biomassa não foi adaptada (80%). 

Nesse caso, a eficiência de remoção de LAS foi semelhante para biomassa adaptada e não 

adaptada. Todavia, no presente estudo, apesar da adaptação prévia da biomassa, a alta 

concentração de LAS favoreceu diferenciação da biomassa e resultou em diferentes valores de 

remoção de LAS e parâmetros cinéticos. Andrade et al. (2017b) avaliaram a degradação de 

LAS de água residuária de lavanderia comercial em condições otimizadas em reatores 

anóxicos em batelada. Os autores inferiram que, possivelmente, a elevada concentração de 

LAS resultou em seleção microbiana, uma vez que se verificou coeficiente de similaridade de 

54% entre a biomassa dos reatores com 27 mgLAS L-1 e 60 mgLAS L-1. 

Em relação a biomassa de R5 e R5’ também foi verificado menor coeficiente de 

similaridade em relação às amostras de biomassa obtidas nas demais condições reacionais, 

sendo que a diferenciação foi maior na presença de etanol: 66% entre a biomassa de R1 e R5, 

R3 e R5 e R4 e R5; 68% entre a biomassa de R2 e R5 no ensaio I; 57% entre R1 ’e R5’, R2 ’e 

R5’, R3 ’e R5’ e R4 ’e R5’ no ensaio II. Para os demais reatores, a similaridade entre as 

amostras de biomassa foi maior ou igual a 70%. 

Motteran et al. (2014) avaliaram a degradação de altas concentrações de surfactante 

não iônico (álcool linear etoxilato) em RLF. Os autores observaram que a retirada da sacarose 

modificou a comunidade microbiana. O coeficiente de similaridade entre as fases com 

sacarose e sem sacarose foi de 59% para o domínio Bacteria. Na via oposta ao presente 

estudo, esses autores observaram maior remoção de LAE (98%) na ausência de co-substrato. 

Macedo et al. (2015) relataram que a comunidade microbiana que se desenvolveu em resposta 

à adição de etanol como co-substrato metabólico resultou em maior degradação de LAS 
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relativamente à comunidade que se desenvolveu em resposta à mistura de sacarose e etanol, 

sugerindo que o etanol é uma opção melhor para enriquecer comunidade microbiana 

degradadora de LAS. 

A adição de etanol resultou em maior diferenciação de biomassa entre os ensaios para 

as maiores concentrações de LAS (R5 e R5’). Os coeficientes de similaridade foram 88%, 

83%, 90%, 82% e 57% entre R1 e R1 ’, R2 e R2’, R3 e R3 ’, R4 e R4’ e R5 e R5 ’, 

respectivamente. De fato, a constante cinética de degradação de LAS foi duas vezes maior em 

R5’ do que em R5 e a eficiência de remoção de LAS foi muito maior em R5’ com etanol 

(56,1% e 98,8% de eficiência de remoção de LAS nos ensaios I e II, respectivamente). 

Embora, em R4’ maior velocidade de degradação na presença de etanol também tenha sido 

observada, não houve diferenciação significativa entre as populações, e o coeficiente de 

similaridade foi maior do que em R5’. Os valores de eficiência de remoção de LAS entre os 

ensaios foram mais próximos em R4’do que em R5’ (77,5% e 95,6% da eficiência de remoção 

de LAS nos ensaios I e II, respectivamente). 

O incremento da concentração de LAS e os efeitos da adição de etanol nos índices de 

dominância (D) e diversidade (Shannon _H) estão ilustrados na 6.9. 

Na presença de etanol, foram observadas modificações na α-diversidade em torno de 

24 mg LAS L-1. O índice de dominância (0,09541) foi elevado em R3’ (24,2 mg LAS L-1).  

Nesta condição, também foi observado valor mais baixo de diversidade de Shannon (2,4). Em 

ambos os ensaios, na condição imposta em R3/ R3’, o maior valor de robs para degradação 

LAS foi observado, seguido por diminuição (ponto de inflexão gráfico; Figura 6.3 (b)).  

Posteriormente, para maiores concentrações iniciais de LAS (R4/R4’ e R5/R5’), os 

índices de α-diversidade não mudaram significativamente. De fato, a concentração de 

substrato que resultou na velocidade máxima de utilização de substrato (Sbm) pela biomassa 

foi de 18,98 mgLAS L-1 com etanol (ensaio II). Por meio do modelo cinético ajustado 

resultante observou-se tênue diminuição em robs para ampla faixa de concentração de 

substrato. Portanto, as populações microbianas adaptadas à presença do surfactante e capaz de 

degradar LAS foram possivelmente selecionadas, uma vez que se observou diversidade menor 

e dominância maior. 
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Figura 6.6 - Dendograma do coeficiente de similaridade (correlação de Pearson) baseado nos perfis de 

DGGE para o domínio Bacteria em biofilme aderido à areia e amostras retiradas ao final da operação 

dos reatores no Ensaio I (R1, R2, R3, R4 e R5) e no Ensaio II (R1’, R2’, R3’, R4’ e R5’) 
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Fonte: Elaboração Própria  

 

 

Figura 6.7 - Efeito da concentração de LAS na dominância e diversidade bacteriana na presença 

(Ensaio I) e ausência de etanol (Ensaio II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria  
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Andrade et al. (2017a), avaliaram a remoção de LAS em RLF em condição anóxica. 

Os autores observaram aumento da dominância e diminuição da diversidade com o aumento 

da concentração de LAS. Segundo os autores, a concentração de LAS nesses reatores pode ter 

selecionado algumas populações microbianas que foram melhores adaptadas à presença do 

surfactante. De fato, algumas dessas populações podem ter sido relacionadas à microbiota 

envolvida na degradação desse composto.  

Na ausência de etanol no ensaio I, verificou-se diminuição do índice de dominância e 

aumento para os valores de diversidade para concentração de LAS próxima a 24 mg L-1. Após 

esse ponto não foi observado comportamento regular, isto é, alteração da diversidade com o 

incremento de LAS (> 40 mg L-1). De fato, o valor de Sbm foi menor sem etanol (2,39 mg 

LAS L-1). Além disso, a eficiência de remoção de LAS para concentrações mais altas do 

surfactante foi menor no ensaio I (77,5% e 95,6% para R4 e R4’ no ensaio I e ensaio II, 

respectivamente de e 56,1% e 98,8% no ensaio I e ensaio II, respectivamente). 

6.1.8 Considerações finais 

Ajustou-se modelo de inibição por excesso de substrato (LAS) aos dados, refutando-

se, portanto, cinética de primeira ordem para degradação de DQO e LAS. Verificou-se efeito 

positivo sobre a cinética de degradação do LAS para concentrações superiores a 14,4 mg LAS 

L-1 na presença de etanol. A concentração de substrato que resultou na velocidade máxima de 

utilização do LAS pela biomassa (SLASmax) foi de 2,4 mg LAS L-1 sem etanol e 18,9 mg LAS 

L-1 com etanol. Para a remoção de matéria orgânica, os valores de robs foram maiores na 

presença de etanol. Seleção microbiana ocorreu de acordo com o incremento de LAS e adição 

de etanol. Na presença de etanol, verificou-se aumento do índice de dominância para 

concentração de LAS próxima a SLASmax, que se manteve praticamente constante para 

concentrações mais altas do surfactante, indicando a predominância de populações capazes de 

tolerar concentrações mais altas de surfactante. Na ausência de etanol, verificou-se 

comportamento irregular das populações de bactérias em relação aos índices de α-diversidade. 
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6.2 Determinação da velocidade mínima de fluidificação da areia 

Para o ensaio de determinação da velocidade mínima de fluidificação da areia, foram 

usados 500g de material suporte, estabelecendo-se altura inicial do leito empacotado de 15 

cm. O diâmetro médio das partículas utilizadas foi de 1,0 mm e 1,5 mm para os ensaios 1 e 2 

respectivamente. Os valores calculados da vazão média (Q), velocidade ascensional (v) e 

variação de pressão ( P) estão delineados nas Tabelas 6.9 e 6.10. 

 
Tabela 6.9- Valores calculados da velocidade mínima de fluidificação da areia para diâmetro 1,0 mm – 

ensaio 1V 

Volume 

(ml) 

Tempo 

(s) 

P 

(h cm CCl4) 

Altura do leito 

(cm) 

Vazão 

(ml s-1) 

Velocidade 

(cm s-1) 

1.060 9,63 23,5 32 110,1 5,6 

800 9,8 23,5 29 81,6 4,2 

800 11,36 23,6 26,5 70,4 3,6 

770 13,45 23,6 23,5 57,2 2,9 

825 22,47 23,6 19,6 36,7 1,9 

725 25,3 23,6 18 28,7 1,5 

690 26,53 23,6 16,7 26,0 1,3 

660 43,05 23,6 15,6 15,3 0,8 

680 52,72 23 15 12,9 0,7 

900 109,3 17,5 14,8 8,2 0,4 

655 118,4 10 15 5,5 0,3 

630 196,75 2,5 14,8 3,2 0,2 

 

A velocidade mínima de fluidificação obtida para areia com diâmetro de 1,0 mm foi 

de, aproximadamente, 0,7 cm s-1 (Figura 6.8), resultando em vazão mínima de fluidificação de 

187 L h-1 para o reator de 0,1 m de diâmetro. 

A velocidade mínima de fluidificação da areia com diâmetro de 1,5 mm foi de, 

aproximadamente, 1,79 cm s-1 (Figura 6.9), resultando em vazão mínima de fluidificação de 

506 L h-1 para o reator de 10 cm de diâmetro. 

Portanto, considerou-se mais adequado empregar a areia com 1,0 mm de diâmetro, 

levando-se em consideração as especificações da bomba de fluidificação a ser empregada. A 

vazão de fluidificação empregada neste estudo foram de 130L h-1, 187 L h-1 e 243 L h-1 

referentes a 0,7, 1 e 1,3 vezes a velocidade mínima de fluidificação. 

A escolha de um material suporte adequado é de grande importância, pois os suportes 

inertes para imobilização de biomassa podem tornar os sistemas mais estáveis (SHOW; TAY, 

1999), e reatores com células imobilizadas são menos sensíveis à presença de materiais 

tóxicos e inibidores que os processos utilizando biomassa suspensa (STEVENS, 1988). Além 
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disso, diferentes suportes podem proporcionar características totalmente distintas à adesão de 

biomassa e ao comportamento hidrodinâmico dos reatores, fatores essenciais para a obtenção 

de desempenho adequado na aplicação de qualquer sistema de tratamento.  

Oliveira (2010) determinou a velocidade mínima de fluidificação para diferentes 

materiais suportes a serem empregados em reator de leito fluidificado para a remoção de 

LAS: para argila expandida com diâmetro médio das partículas de 2,4 mm, a velocidade 

mínima de fluidificação obtida foi de, aproximadamente, 1,3 cm s-1, para pérolas de vidro e 

carvão ativado com diâmetro médio das partículas de 1,55 mm, foi de, aproximadamente, 

2,10 cm s-1 e 0,50 cm s-1, respectivamente. A autora também empregou areia com diâmetro 

médio das partículas de 1,55 mm. No entanto, verificou-se fragmentação com o uso de carvão 

ativado e argila expandida durante a operação dos reatores. Portanto, a autora escolheu areia 

para preencher o reator em escala de bancada devido aos bons resultados de remoção do LAS 

(99%), menor custo e facilidade de aquisição, quando comparada à pérola de vidro. 

 

Figura 6.8 - Curva característica de fluidificação para determinação gráfica da velocidade 

mínima de fluidificação experimental da areia com diâmetro 1,0 mm – ensaio 1 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 6.10- Valores calculados da velocidade mínima de fluidificação da areia para diâmetro 1,5 mm 

– ensaio 2 

Volume 

(mL) 

Tempo 

(s) 

P 

(h cm CCl4) 
Altura do leito (cm) 

Vazão 

(mL s-1) 

Velocidade 

(cm s-1) 

980 6,56 22,6 32 149,4 7,6 

920 10,22 22,7 29,5 90,0 4,6 

970 12,56 22,7 25,7 77,2 3,9 

475 6,53 22,8 21,5 72,7 3,7 

435 7,13 22,8 19,7 61,0 3,1 

450 8,3 22,9 18,3 54,2 2,8 

435 9,88 22,8 17 44,0 2,2 

450 17,4 17,1 16 25,9 1,3 

465 20,65 16 15,9 22,5 1,1 

475 25,94 11,9 15,9 18,3 0,9 

445 35,25 6,9 15,9 12,6 0,6 

445 119,8 1,5 15,9 3,7 0,2 

 

 

Figura 6.9 - Curva característica de fluidificação para determinação gráfica da velocidade mínima de 

fluidificação experimental da areia com diâmetro 1,5 mm – ensaio 2 

 

Fonte: Elaboração própria 
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6.3 Operação do Reator de Leito Fluidificado em Escala Aumentada 

6.3.1 Caracterização da água residuária de lavanderia comercial e esgoto doméstico  

 De maneira geral, águas cinzas, e mais especificamente, água residuária de lavanderia 

comercial, possuem características variáveis, o que acaba por dificultar seu tratamento 

(BRAGA; VARESCHE, 2014; TOLKSDORF; CORNEL 2017). Os produtos químicos 

empregados nas atividades urbanas, em sua marca ou quantidade, acabam interferindo nas 

características desta água residuária. Neste sentido, no presente trabalho utilizou-se água 

residuária de lavanderia comercial da cidade de São Carlos, evitando, deste modo, variações 

significativas na composição e consequentes desequilíbrios no tratamento.  

 Em relação ao LAS verificou-se concentração entre 85,3 e 236,2 mg LAS L-1, 

resultando em média de 133,7±51,6 mg L-1 (Tabela 6.11). A diluição adotada ao longo do 

trabalho foi de 5 vezes e, com exceção de períodos específicos nas fases VI e VII, obteve-se 

20 mg LAS L-1 afluente, em média, para as fases operacionais, como previamente 

determinado, todavia, com elevado desvio padrão. 

 Concentrações superiores do surfactante aniônico já foram reportadas na literatura. 

Braga e Varesche (2014) caracterizaram água residuária de outra lavanderia do mesmo 

município e observaram até 1.024 mg LAS L-1. Moura et al. (2017) avaliaram água residuária 

da mesma lavanderia do presente trabalho em período distinto e observaram 95,0 ± 52,9 mg 

LAS L-1. 

 Em relação ao esgoto doméstico observou-se baixas concentrações de LAS, quando 

comparado à água residuária de lavanderia comercial (5,0±4,3 mg LAS L-1). Degradação do 

LAS na linha de esgoto já foi reportada, tendo impacto substancial sobre os níveis do 

surfactante que, em última instância, atingem as ETEs (MENZIES et al. 2017). Concentrações 

entre 1 e 21 mg L-1 foram reportadas por Scott e Jones (2000) em tratamento de esgoto 

sanitário. Camacho-Muñoz et al. (2014) reportaram 3,77 mg L-1 de LAS em esgoto doméstico 

na Espanha. Na França, Bergé et al. (2017) reportaram entre 1,44 a 1,78 para esgoto sanitário.  

 Verificou-se para a água residuária e esgoto doméstico alcalinidade que corresponde à 

capacidade de tamponamento do sistema. A alcalinidade no esgoto predominantemente 

doméstico é de 100 a 250 mgCaCO3 L-1 (VON SPERLING, 2005). Neste estudo, a 

alcalinidade total obtida foi de 431±174 mg CaCO3 L-1 e 129,9±45,2 mg CaCO3 L-1 para 

água residuária de lavanderia e esgoto doméstico, respectivamente. O que, todavia, não 

eliminou a necessidade de agente tamponante no sistema após a adição de etanol como co-

substrato metabólico. 



72 

 

 Em relação ao pH verificou-se valor ligeiramente alcalino para água residuária de 

lavanderia comercial e neutro para esgoto doméstico. Braga e Varesche (2014) observaram 

pH ácido em efluente de lavanderia, cujos valores observados foram de 3,3 a 6,8, e 5,6±0,9. 

Provavelmente, devido ao fato das lavanderias utilizarem produtos distintos, já que no 

mercado existem detergentes alcalinos e ácidos. 

 
Tabela 6.11 - Valores de caracterização da água residuária de lavanderia comercial e do esgoto 

doméstico 

 Água residuária de 

lavanderia 

Esgoto doméstico 

Parâmetro Mínimo Máximo Médio Mínimo Máximo Médio 

LAS (mg L-1) 85,3 236,2 133,7±51,6 0,589 13,96 5,0±4,3 

DQO bruta (mg L-1) 171 1135 821±337 176 397 296±133 

DQO filtrada (mg L-1) 128 915 665±276 111 233 204±113 

pH 6,03 10,14 8,6±1,6 6,63 7,34 7,0±0,2 

Alcalinidade parcial 

(mgCaCO3 L
-1) 

169 681 352,7±157,1 49 117 83,3±25,4 

Alcalinidade total 

(mgCaCO3 L
-1) 

189 377 431±174 77 149 129,9±45,2 

SST (mg L-1) 0,08 0,011 0,10±0,2 0,12 0,12 0,12±0,00 

SSF (mg L-1) 0,01 0,03 0,02±0,01 0,02 0,06 0,04±0,022 

SSV (mg L-1) 0,06 0,10 0,08±0,02 0,06 0,10 0,08±0,022 

 

 Ácidos cítrico, lático, fórmico, acético e propiônico foram identificados nas amostras 

de água residuária de lavanderia comercial; enquanto, no esgoto doméstico, somente fórmico, 

acético e propiônico (Tabela 6.12). A predominância de ácido lático na água residuária de 

lavanderia pode estar relacionada ao fato de este ser componente da formulação de 

detergentes (NARAYANAN et al., 2004; DELFORNO et al. 2014). Okada (2012) destacou 

que a ampla variedade de ácidos orgânicos voláteis em água residuária de lavanderia 

comercial podem atuar como co-substrato para microrganismos que participam da degradação 

da molécula de LAS. 
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Tabela 6.12 - Valores de ácidos orgânicos voláteis na água residuária de lavanderia comercial e no 

esgoto doméstico 

AOVs (mg L-1) AL ES 

Ácido cítrico 5,2±3,8 0 

Ácido lático 50,2±47,9 0 

Ácido fórmico 1,1±1,5 8,8±12,4 

Ácido acético 18,0±14,0 60,8±26,8 

Àcido propiônico 9,4±13,3 20,3±8,7 

  

A predominância de ácido acético no esgoto doméstico pode estar associada à forma 

de captação do mesmo para os experimentos de laboratório. A presença de microrganismos no 

próprio esgoto e o fato de ficar armazenado em caixa anterior ao reator pode contribuir para 

sua fermentação. Além disso, esta fermentação natural pode ocorrer na própria linha coletora 

(MENZIES et al., 2017). 

6.3.2Inoculação e adaptação 

Procedeu-se a inoculação do reator em circuito fechado com lodo oriundo de lodos 

ativados (ETE Volkswagem - São Carlos), seguindo-se a adaptação da biomassa à presença 

do LAS oriundo de água residuária de lavanderia comercial, da mesma forma que para 

obtenção da biomassa aderida a areia para o ensaio cinético. A suplementação da alimentação 

foi feita de acordo com o decréscimo da concentração de DQO (Figura 6.10). As setas 

vermelhas referem-se aos dias de suplementação da alimentação. 

Da mesma forma, o decréscimo da matéria orgânica orientou a suplementação na etapa 

de adaptação da biomassa à presença de LAS (Figura 6.11). A variação temporal da 

composição do esgoto doméstico e da água residuária de lavanderia comercial justifica o 

baixo acréscimo na DQO, mesmo após a alimentação (Figura 6.11). A eficiência de remoção 

de matéria orgânica em circuito fechado durante a adaptação da biomassa foi de 60±23% para 

343±243 mg L-1 afluente.  
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Figura 6.10 - Variação temporal da DQO e suplementação da alimentação do reator em circuito 

fechado – inoculação 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 6.11 - Variação temporal da DQO e suplementação da alimentação do reator em circuito 

fechado – adaptação a presença do LAS 
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Fonte: Elaboração própria 

6.3.3. Operação e Monitoramento 

 Após a inoculação e adaptação, o RLF foi operado durante período de 519 dias 

dividido em fases diferenciadas de acordo com as características de operação: (a) adição de 

etanol como co-substrato metabólico em 50 mg L-1 na fase II, de 200 mg L-1 nas fases III, IV 

e V e 100 mg L-1 na fase VI; (b) variação da velocidade ascensional de 1,3 vmf nas fases I, II, 
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III para 1,0 vmf nas fases IV, VI e VII e 0,7 vmf na fase V; (c) aumento do TDH teórico de 18 

horas nas fases de I à VI para 30 horas na fase VII.  

6.3.3.1 Remoção de Alquilbenzeno Linear Sulfonado 

 Os valores observados para LAS afluente, carga volumétrica de LAS aplicada, carga 

específica de LAS e eficiência de remoção de LAS para as diferentes fases operacionais estão 

sumarizados na Tabela 6.13. 

 Observou-se 54±15% de eficiência de remoção para 19,8±10,8 mgLAS L-1 na fase I, 

com reator alimentado com água residuária de lavanderia comercial em co-digestão com 

esgoto doméstico na ausência de co-substrato metabólico, TDH de 18 horas e vasc=1,3vmf. 

Eficiência de remoção de LAS maior foi obtida em outros estudos que empregaram RLF. Por 

exemplo, Oliveira et al. (2010) observaram valores superiores a 90% de eficiência de remoção 

de LAS para 24 a 46 mg L-1 de LAS padrão comercial em substrato sintético contendo extrato 

de levedura, sacarose e solução de sais.  Macedo et al. (2015) obtiveram  72±19% de remoção 

de LAS (25,4±8,8 mgLAS L-1) após a adição de etanol ao afluente de água residuária de 

lavanderia comercial diluída em água de abastecimento. Em ambos os estudos, foi aplicado 

TDH de 18 horas. 

 

Tabela 6.13 - Valores de LAS afluente, Carga volumétrica de LAS aplicada, Carga de LAS específica, 

LAS efluente e Eficiência de Remoção de LAS para as diferentes fases operacionais 

Fase de 

Operação 

LAS 

afluente 

(mg L-1) 

Carga 

volumétrica de 

LAS aplicada 

(mg L-1.d) 

Carga de LAS 

específica 

(mg gSV-1 d-1) 

LAS 

efluente 

(mg L-1) 

Eficiência 

de 

Remoção 

(%) 

I 19,8±10,8 12,1±6,7 4,5±2,5 9,0±5,0 54±15 

II 23,8±16,8 12,4±8,9 4,6±3,3 9,2±6,6 57±22 

III 23,5±11,6 17,8±10,0 6,1±3,6 13,3±7,5 44±27 

IV 21,9±12,4 15,5±6,9 6,3±3,2 11,6±5,1 42±25 

V 23,7±16,8 19,7±9,2 4,5±2,1 14,7±6,8 29±25 

VI 9,9±5,1 6,0±4,0 2,6±1,7 4,5±3,0 52±20 

VI a 16,5±1,9 10,3±3,5 4,5±1,5 7,7±2,6 53±14 

VI b 6,3±1,3 3,8+1,6 1,6±0,7 2,8±1,2 52±23 

VII 15,0±10,6 2,8±4,2 0,6±1,0 3,4±5,2 86±9 

VII a 6,4±3,4 0,5±0,4 0,1±0,1 0,6±0,5 89±5 

VII b 24,7±7,1 4,8±4,8 1,2±1,2 5,9±6,1 83±10 

 

Centurion et al. (2017) empregaram EGSB em escala piloto no tratamento de água 

residuária de lavanderia comercial em co-digestão com esgoto doméstico. Os autores 

observaram 79±31% e 60±29% de eficiência de remoção para 4±6 mgLAS L-1 e 16±7 

mgLAS L-1 afluente em TDH de 40h. Faria et al. (2017) observaram eficiência média de 
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remoção de 55% de LAS em reator EGSB em escala de bancada com TDH de 36h, 

alimentado com água residuária de lavanderia comercial diluída em esgoto doméstico com 24 

mgLAS L-1 afluente. Ainda nesta configuração reacional, Delforno et al. (2014) verificaram 

para TDH de 40h e aproximadamente 20 mg L-1 de LAS afluente, até 90% de remoção do 

LAS em água residuária de lavanderia comercial diluída em água de abastecimento.  

Portanto, a composição do substrato afluente refletiu na eficiência de remoção do 

surfactante em EGSB, sendo que as características nutricionais do esgoto doméstico, de 

maneira geral, não favoreceram a remoção de LAS. De modo semelhante, em relação à fase I 

de operação do RLF, neste estudo, observou-se baixa eficiência de remoção de LAS de água 

residuária de lavanderia comercial diluída em esgoto doméstico se comparado a estudos 

empregando mesmo reator e mesma faixa de concentração do surfactante. Todavia, os 

resultados para EGSB (CENTURION et al. 2017; FARIA et al. 2018) com água residuária de 

lavanderia em co-digestão com esgoto doméstico foram próximos aos do presente estudo, 

para concentração similar de LAS afluente. Em reator EGSB também se aplica diluição inicial 

afluente via recirculação do efluente. Todavia, neste reator, ocorre apenas expansão do leito 

granular, ou seja, a vazão de recirculação aplicada é menor que aquela aplicada em RLF para 

fluidificação do leito. Além disso, a biomassa granular se diferencia do biofilme tênue que se 

desenvolve no material suporte em RLF. 

Em outros estudos foi reportado o aumento na degradação do LAS com adição de 

etanol como co-substrato metabólico (MACEDO et al. 2015; MOTTERAN et al. 2018). 

Todavia, a adição de 50 mg L-1 de etanol na alimentação da fase II, no presente estudo, não 

resultou em aumento significativo da remoção de LAS, que foi de 58±23% para 24±17 mg L-1 

de LAS em TDH de 18 horas e vasc=1,3vmf. 

Macedo et al. (2015) verificaram aumento da eficiência de remoção do LAS de água 

residuária de lavanderia de 52±24% na presença de etanol e sacarose para 73±19%, somente 

com etanol (50 mg L-1), respectivamente com 18±12mgLAS L-1 e 25±9 mgLAS L-1 afluente. 

Os autores relacionaram alterações das populações microbianas, principalmente ao nível 

taxonômico de família, de acordo com a modificação da fonte suplementar de carbono 

empregada ao aumento desta eficiência.  

 De acordo com o ensaio cinético em batelada realizado neste estudo, previamente à 

operação do RLF, dosagem de 50 mg L-1 foi suficiente para favorecer valores mais elevados 

de robs para concentrações de LAS acima de 14,4 mg L-1 e maiores valores de concentração de 

LAS para obter-se robs máximo. Elevada eficiência de remoção do LAS foi observada no 

ensaio cinético empregando co-digestão de água residuária de lavanderia comercial e esgoto 
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doméstico (99% para 24 mgLAS L-1 na presença ou ausência de etanol). Portanto, a aplicação 

de reator contínuo em escala aumentada não reproduziu as condições do ensaio em reatores 

em batelada para tratamento de mesma água residuária. Provavelmente, esse aspecto foi 

relacionado as características hidrodinâmicas do reator contínuo possibilitando 

desenvolvimento de populações diferentes daquelas favorecidas em sistema em batelada, 

considerando a mesma origem de inóculo. 

 Silva et al. (2017) avaliaram a degradação de LAS em reatores em batelada com lodo 

anaeróbio disperso. Para 50 e 100 mg L-1 de etanol e 25 mg L-1 de LAS, as concentrações de 

co-substrato foram consideradas muito baixas para permitir desidrogenase microbiana 

significativa. Os autores também apontaram influência do LAS na toxicidade do meio para os 

microrganismos anaeróbios nesta concentração e concluíram que nesse ambiente deve haver 

proporção maior do que 4:1 entre a mínima concentração de co-substrato de fácil degradação 

e a máxima concentração de LAS, respectivamente, para permitir a atividade dos 

microrganismos. 

 Neste sentido, operou-se a fase III com incremento da concentração de etanol para 200 

mg L-1. Nas fases I, II e III, foi mantida a velocidade ascensional recomendada por Silva 

(1989) equivalente a 1,3vmf. A eficiência de remoção de LAS para esta fase operacional foi, 

em média, menor que as médias obtidas para as fases I e II. Entretanto, não se obteve 

diferença estatisticamente significativa entre as fases (teste Anova One-way seguido de 

Tukey; p<0,05), divergindo dos resultados obtidos por Silva et al. (2017). 

 Na fase IV, manteve-se a dosagem de 200 mg L-1 de etanol, todavia a velocidade 

ascensional aplicada foi igual à velocidade mínima de fluidificação obtida experimentalmente 

(0,7 cm s-1). Não se observou variação estatística na eficiência da remoção do LAS para as 

condições experimentais impostas a esta fase em relação às fases iniciais (fases I, II e III; teste 

Anova One-way seguido de Tukey; p <0,05). A redução na velocidade mínima de 

fluidificação resulta em diminuição na taxa de diluição afluente e, por conseguinte, em menor 

gasto energético. Neste sentido, na fase V, aplicou-se velocidade ainda inferior, equivalente a 

0,7 da velocidade mínima de fluidificação. Nesta fase operacional, foi observada a menor 

eficiência de remoção de LAS (teste Anova one-way seguido de Tukey; p<0,05; 29±25% para 

23,7±16,8 mgLAS L-1 afluente) (Tabela 6.14). 

Obteve-se eficiência média de remoção de LAS de 44±27%, 42±25% e 29±25% para 

1,3vmf, 1,0 vmf e 0,7vmf. Segundo Akutsu (1985), a recirculação utilizada em reatores ameniza 

as “cargas de choque” de diversas origens, como efeitos tóxicos. Assim, o decréscimo da 

eficiência de remoção do surfactante pode ser relacionado à redução da velocidade de 
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fluidificação, que resultou em redução da taxa de diluição e transferência de massa e, desse 

modo, em maior efeito tóxico e recalcitrante do LAS e dos demais componentes da água 

residuária e esgoto doméstico. 

Motteran et al. (2018) empregaram etanol como co-substrato metabólico (200 mg L-1) 

na remoção de LAS de água residuária de lavanderia comercial suplementada com meio 

sintético contendo extrato de levedura e solução de sais em RLF aplicando-se velocidade 

ascensional igual a 1,3vmf (248 L h-1). Os autores observaram aumento da remoção de LAS de 

25% para 50% para 19±13 mgLAS L-1 após adaptação da biomassa ao co-substrato. A 

eficiência de remoção se manteve em 56% quando houve aumento para 44±18 mgLAS L-1 e 

adição de LAE como co-substrato. No presente estudo, a composição diversa da água 

residuária tratada que incluiu, além da água residuária de lavanderia comercial, esgoto 

doméstico, somada a adição de etanol na dosagem de 200 mg L-1 não favoreceu o aumento da 

remoção de LAS comparativamente às fases iniciais de estudo. Todavia, a eficiência de 

remoção observada foi próxima (~50% para as fases III e IV) à obtida por Motteran et al. 

(2018). 

Na fase VI, aplicou-se vasc=1,0 vmf, já que esta não resultou em decréscimo na 

eficiência de remoção do LAS quando comparada à velocidade ascensional equivalente a 

1,3vmf (fase IV), resultando em economia energética. Nesta fase, foi adicionada dosagem de 

etanol de 100 mg L-1 e observou-se 53±21% de eficiência de remoção para 9,9±5,1mgLAS L-

1, ou seja, o equivalente à eficiência de remoção obtida nas fases I, II e III (teste ANOVA 

One-way seguido de Tukey; p<0,05). Portanto, o aumento da velocidade ascensional parece 

ter contribuído para elevar novamente a eficiência de remoção de LAS em relação à fase V, 

enquanto a variação na dosagem de etanol (100 mgL-1) não resultou favorecimento na 

remoção em relação a fase IV em que se aplicou mesma vasc e 200 mgEOH L-1. 

Não houve diferença significativa (teste ANOVA One-way seguido de Tukey; p<0,05) 

na carga específica de LAS aplicada, carga volumétrica aplicada e concentração de LAS 

afluente nas cinco primeiras fases de operação (fases I à V) (Figura 6.12). Todavia, observou-

se valores mais reduzidos de concentração afluente de LAS a partir do 347° até o 486° dia de 

operação (segunda metade da fase VI e primeira metade da fase VII) (Figura 6.13). Isto pode 

estar associado, principalmente, à variação no lote de água residuária de lavanderia comercial 

empregado, que foi o mesmo no final da operação da fase VI e início da fase VII.  

A concentração de LAS empregada nas lavanderias comerciais está associada a 

diversas variáveis como sujidade, quantidade, cor das roupas e tipos de tecidos. Neste estudo, 

a concentração de LAS na água residuária de lavanderia comercial variou entre 85,3 e 236,2 



79 

 

mg LAS L-1, resultando em 133,7±51,6 mg L-1 nos lotes de água residuária de lavanderia 

comercial caracterizados. Além disso, elevado desvio padrão foi observado para a média 

afluente de LAS ao longo de todas as fases operacionais. Esta variabilidade afluente foi 

observada por outros autores que trabalharam com água residuária real (BRAGA et al., 2014; 

MACEDO et al., 2015). No entanto, em escala aumentada era esperado que esta variação 

fosse ainda maior, resultando em maiores complicações operacionais (SANCHEZ et al., 

2005). 

A variação na concentração afluente de LAS pode resultar em diferenças significativas 

na eficiência de remoção, principalmente, devido à toxicidade resultante para valores mais 

elevados. Concentrações próximas de 15 mg L-1 resultaram instabilidade em reatores 

biológicos (DELFORNO et al., 2015). Moura et al. (2017) estudaram a degradação de LAS de 

água residuária de lavanderia comercial em co-digestão com esgoto doméstico em EGSB com 

TDH próximo a 40 horas e volume de 69 litros. Os autores observaram redução da eficiência 

de remoção de LAS de 71±27% para 55±29% e 32±17% para concentrações de LAS afluente 

de 4,5±3,8, 18,8±10,2 e 36,1±19,5 mg L-1, respectivamente. Faria et al. (2017) avaliaram a 

remoção de LAS em EGSB em escala de bancada aumentando a proporção de esgoto 

doméstico em substituição à água de abastecimento para diluição de água residuária de 

lavanderia comercial. Os autores também reportaram decréscimo na eficiência de remoção de 

LAS com o aumento da concentração de LAS afluente. A eficiência de remoção de LAS foi 

de 77±15% para 15,3±5,9 mgLAS L-1 e de 55±18% para 24,1±4,1 mgLAS L-1. Motteran et al. 

(2018) também observaram influência da concentração afluente de LAS em RLF em escala 

aumentada (19,8 litros), no tratamento de água de lavanderia comercial suplementada com 

esgoto sintético. Os autores observaram diminuição na eficiência de remoção de LAS de 44% 

para 25% para 7,9 ±4,7 mgLAS L-1 e 19,4 ±12,9 mgLAS L-1, respectivamente.  

Neste sentido, para melhor discussão dos resultados, dividiu-se a fase VI e VII em 

fases VIa (16,5±1,9 mgLAS L-1); VIb (6,3±1,3 mgLAS L-1) e VIIa (6,4±3,4 mgLAS L-1) e 

VIIb (24,7±7,1 mgLAS L-1), permitindo assim comparar os resultados de eficiência de 

remoção para cargas de LAS semelhantes e avaliar o efeito da concentração afluente de LAS 

nas condições impostas as fases de operação. Em relação à concentração de LAS afluente, a 

menor concentração aplicada em VIb não resultou em diferença significativa na eficiência de 

remoção de LAS (teste ANOVA One-way seguido de Tukey; p<0,05) em relação à fase VIa 

(53,1±14,5% e 52,6±23,4% de eficiência de remoção para fase VIa e VIb, respectivamente).  
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Figura 6.12 - Box –plot para LAS afluente e eficiência de remoção do LAS para as fases operacionais 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Da mesma forma, na fase VII, não houve variação significativa (teste ANOVA One-

way seguido de Tukey; p<0,05) para a média de eficiência de remoção entre VIIa e VIIb 

(89,2±5,7% e 83,0±10,7%, respectivamente), apesar das condições operacionais na fase VII 

terem favorecido o aumento da eficiência de remoção de LAS em relação às fases anteriores 

(86,1±9,2% de eficiência de remoção para 15,0±10,6 mgLAS L-1). Isso significa que, nas 

fases VI e VII, maiores concentrações de LAS afluente não resultaram em diminuição da 

remoção de LAS, contrariando estudos anteriores que reportaram redução da eficiência da 

remoção de LAS pelo aumento da concentração afluente (FARIA et al., 2017, CENTURION 

et al., 2018; MOTTERAN et al., 2018). 
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Motteran et al. (2018) reportaram superação da toxicidade resultante para 

concentração afluente de LAS superior a 20 mg L-1, após período de adaptação da biomassa à 

presença de co-substrato facilmente degradável como etanol e LAE (aumento em 25% da 

eficiência de remoção para 19 mg L-1 de LAS para 50% com 25 mg L-1 de LAS de água 

residuária de lavanderia comercial empregando etanol e LAE como co-substratos).  

Assim como verificado no ensaio cinético, o etanol pode favorecer a degradação do 

LAS a velocidades mais elevadas para concentrações próximas. Uma dosagem de apenas 

50mgEOH L-1 foi suficiente para favorecer a velocidade de degradação de LAS e DQO, 

principalmente para dosagens mais elevadas de LAS (acima de 14,4 mg L-1). Schörberl (1989) 

verificou a reativação de bactérias degradadoras de LAS na presença de álcool alifático, tal 

como etanol. Desta forma, infere-se que a adaptação da biomassa ao longo das fases de 

operação sob adição de etanol pode auxiliar a microbiota a superar a toxicidade do LAS para 

concentrações maiores, como observado nas fases VI e VII.  

Da mesma forma como observado na fase VII, Macedo et al. (2015) reportaram que a 

retirada do etanol após a adaptação da biomassa na presença do co-substrato não resultou 

decréscimo da eficiência de remoção de LAS. Os autores afirmaram que é, portanto, viável 

realizar a adaptação da comunidade microbiana na presença do álcool suspendendo 

posteriormente sua adição evitando assim ônus ao processo de tratamento. 

 As fases VIa e VIIb resultaram média de LAS afluente e carga de LAS aplicada 

próximas, que por sua vez foram próximas às cargas aplicadas nas fases I à V (teste ANOVA 

One-way seguido de Tukey; p<0,05), permitindo comparação dos resultados de eficiência de 

remoção de LAS para as variações operacionais aplicadas. Portanto, de modo semelhante, 

para 50 e 200 mg L-1 de etanol, a dosagem de 100 mg L-1 não resultou aumento na eficiência 

de remoção do surfactante (52,6±23,4% para 16,5±1,9mgLAS L-1; fase VIa).  
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Figura 6.13 - Variação temporal do LAS afluente, LAS efluente e eficiência de remoção para as fases 

operacionais 
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Fonte: Elaboração própria 

 

A estratégia operacional de adição de etanol como co-substrato metabólico não 

resultou aumento significativo da eficiência de remoção de LAS nas dosagens aplicadas de 50 

mg L-1, 100 mg L-1 ou 200 mg L-1 (fases II, III, IV, V e VIa) (teste ANOVA One-way seguido 

de Tukey; p<0,05). Entretanto, como discutido anteriormente, a adaptação da biomassa na 

presença do álcool pode ter favorecido biomassa mais resistente à toxicidade do LAS e outros 

compostos recalcitrantes presentes na composição da água residuária, uma vez que não se 

observou redução na eficiência de remoção para dosagens mais elevadas de LAS (comparação 

entre os períodos (a) e (b) das fases VI e VII).  

 Na última fase operacional, observou-se aumento significativo da eficiência de 

remoção de LAS (fase VII; 89,2±5,7% e 83,0±10,7% para 6,4±3,4 mgLAS L-1 e  24,7±7,1 

mgLAS L-1 ;TDH de 30 horas). Nesta fase, houve aumento do TDH aplicado e retirada do 

etanol como co-substrato. Deve-se considerar também que, provavelmente, a biomassa já 

estava mais bem estabelecida e adaptada à presença do surfactante, o que pode ter contribuído 

para o aumento na eficiência de remoção do LAS. Todavia, embora esta hipótese seja válida, 

não explica por si só o aumento na eficiência de remoção do LAS, visto que Braga et al. 

(2014) observaram decréscimo da eficiência de remoção do surfactante para concentração 

afluente próxima deste trabalho (20 mg L-1) ao longo do tempo de operação mesmo com 

aumento do TDH de 18 horas para 24 horas. Os autores empregaram RLF em escala de 
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bancada no tratamento de água residuária de lavanderia comercial suplementada com extrato 

de levedura e sacarose. Macedo et al. (2015), por sua vez, verificaram que a adaptação da 

biomassa exposta ao LAS por longo período de tempo pode favorecer a remoção do 

surfactante de esgoto sintético, enquanto Motteran et al. (2018) afirmaram que a adaptação da 

biomassa na presença de etanol como co-substrato ajuda na superação da toxicidade do LAS 

em concentrações entre 19 e25 mg L-1.  

 Portanto, além do ajuste de TDH ter favorecido a remoção, a adaptação prévia da 

biomassa na presença de etanol também pode ter favorecido a superação da toxicidade e 

auxiliado na remoção de LAS. Outra possibilidade é a retirada do etanol e aumento de TDH 

terem contribuído para redução na carga orgânica, o que contribui para maior remoção de 

LAS (OKADA et al. 2013, MACEDO et al. 2017). 

A estratégia de aumento do TDH resultou em aumento significativo da eficiência de 

remoção de LAS (TDH de 30 horas na fase VIIb), se comparada às fases com concentração 

semelhante de LAS afluente (~20 mg L-1), vasc=1,0 vmf  e TDH de 18 horas. Nesta etapa, 

houve retirada do co-substrato metabólico e redução da concentração de DQO. Okada et al. 

(2014) e Macedo et al. (2017) relacionaram maiores desempenhos de remoção de LAS para 

baixas cargas. 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, que 

por sua vez, estavam presentes em concentração inferior às demais fases.  

A menor eficiência de degradação de LAS observada nas fases com TDH 18 h, pode 

ser indicativo que o TDH aplicado não foi suficiente para as reações envolvidas na 

degradação do surfactante. Em geral, nos estudo envolvendo UASB e EGSB, empregou-se 

TDH da ordem de 30 horas (SANZ et al., 2003; OKADA et al., 2013; DELFORNO et., 

2014). Em EGSB, observou-se decréscimo da remoção de LAS de 64-74% para 48%, com a 

redução do TDH de 32 h para 26 h (DELFORNO et al., 2012). Em UASB, Okada et al. 

(2013) observaram que a variação do TDH de 6 h a 80 h resultou em degradação de LAS 

variando entre 18 e 55%. Os autores reportaram relação entre TDH e degradação de LAS, 

exceto na situação em que o reator foi alimentado sem co-substratos. Duarte et al. (2010) 

verificaram degradação específica de LAS mais elevada devido à alimentação do reator sem 

co-substratos. Da mesma forma, Sanz et al. (2003) atribuiram a maior degradação de LAS 

(85%) à retirada de co-substratos da alimentação em UASB.  

Portanto, o objetivo de otimização das condições operacionais do RLF para tratamento 

de LAS de água residuária de lavanderia comercial em co-digestão com esgoto doméstico foi 

atingido neste estudo, mais especificamente, na fase VII, após adaptação da biomassa durante 
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cerca de 500 dias na presença de LAS e de etanol em diferentes dosagens como-subtrato, em 

TDH de 30 horas e vasc=1,0vmf sem necessidade de suplementação com co-substrato. 

6.3.3.1.1 Balanço de Massa Global  

 Durante os 519 dias de operação, o reator recebeu cerca de 188 g de LAS afluente, 

enquanto 108 g de LAS saíram no efluente do reator, ou seja, 43% do LAS adicionado foi 

removido. Em relação à fração sólida, 0,15 g de LAS ficaram adsorvidos no material suporte 

do reator ao final da operação (4.760 g de areia), 0,31 g de LAS ficaram adsorvidos na 

biomassa aderida ao material suporte ao final do tempo de operação e, aproximadamente, 0,51 

g de LAS foram descartados adsorvidos nos sólidos efluente ao reator ao longo do período 

operacional. Desta forma, 0,97 g de LAS foram removidos por adsorção dos 80,5 g removidos 

ao longo do período operacional, o que corresponde a cerca de 1,2% do total removido, 79,5 g 

de LAS foram biodegradados ao longo de todo o período operacional o que corresponde a 

98,8% do total removido (Tabela 6.14). 

 

Tabela 6.14- Balanço de massa global - LAS biodegradado e removido 

 
Total 

adicionado 

Total 

removido 

Total adsorvido Total 

biodegradado Areia Biomassa Efluente 

LAS (g) 188 80,5 0,15 0,31 0,51 79,5 

Degradado (%) 100 43 0,7 42,3 

 

 Oliveira et al. (2013) avaliaram a remoção de LAS em reator anaeróbio de leito 

fluidificado com areia como material suporte, TDH de 18 horas e sacarose e extrato de 

levedura como co-substratos. Os autores obtiveram em média 93% de biodegradação para 8 a 

46 mg.L-1 de LAS afluente (385 mg de LAS adicionados no total) e não detectaram LAS 

adsorvido. Provavelmente, essa alta eficiência foi devida à utilização somente de LAS padrão 

na composição do substrato sintético.  

 Carosia et al. (2014), ao avaliar a remoção de 14,4±3,5 mg.L-1 de LAS em sabão em 

pó comercial, verificaram por meio do balanço de massa final que 42,4% do LAS adicionado 

(2.478 mg)  ao reator foram removidos por degradação biológica, 0,9% ficaram adsorvidos na 

biomassa do leito e 4,5% adsorvidos na biomassa efluente.  

 Braga (2014), por meio do balanço de massa, verificou que 56,9% do LAS adicionado 

no reator (10.937 mg de LAS foram adicionados ao longo do período operacional) foram 

removidos por degradação biológica e 1,63% ficaram adsorvidos na areia, na biomassa do 
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separador de fases, na biomassa do distribuidor e na biomassa efluente. Dentre a quantidade 

adsorvida, 97,84% do LAS ficaram adsorvidos na biomassa efluente (0,174 g), 1,49% na 

biomassa do separador de fases (0,0026 g), 0,55% na areia (0,001g) e 0,12 % na biomassa do 

distribuidor. 

 Moura et al. (2017) verificaram em reator EGSB alimentado com 168,7 g de LAS 

oriundo de água residuária de lavanderia comercial em co-digestão com esgoto doméstico, 

degradação biológica de 44% após 420 dias, apenas 1% do LAS ficou adsorvido na biomassa, 

inteiramente localizada na manta de lodo do reator. Faria et al. (2015) avaliaram reator EGSB 

em escala de bancada no tratamento de água residuária de lavanderia comercial diluída em 

esgoto doméstico e água para abastecimento por 240 dias e obtiveram 67% de degradação 

biológica e 2% de LAS adsorvido.  

Portanto, da mesma forma que nos trabalhos anteriormente citados, houve baixa 

adsorção de LAS, com predomínio de degradação. Todavia, o total de LAS biodegradado foi 

baixo, comparativamente, a outras configurações reacionais e composição de águas 

residuárias. 

6.3.1.2 Remoção de matéria orgânica 

É importante ressaltar que, em reatores em escala aumentada, o controle dos 

parâmetros operacionais se torna menos preciso e sujeito a maiores variações de carga 

aplicada e composição do afluente, ou seja, menor estabilidade é esperada (SANCHEZ et al., 

2005). Neste estudo, houve significativa variação nos parâmetros de DQO afluente e efluente 

ao longo das fases operacionais (Figura 6.15 e Tabela 6.15), sendo que com o aumento de 

TDH observou-se menor flutuação nos dados (Figura 6.15). 

 Verificou-se aumento gradual da DQO afluente de 418±167 mg L-1 na fase I (ausência 

de etanol e velocidade ascensional de 1,3vmf) para 949±416 mg L-1 na fase V (com 200 mg L-1 

de etanol e 0,7 vmf), e redução na fase VI devido a diminuição da dosagem de etanol para 100 

mg L-1 e com decréscimo maior na fase VII com suspensão da adição do etanol e aumento do 

TDH.  

Da mesma forma, obteve-se COV aplicada entre 0,1±0,1 kg m-³ d-1 (fase VII) e 

0,5±0,2 kg m-³ d-1 (fase V). Esse maior valor de COV aplicada na fase V foi devido a baixa 

velocidade ascensional e a adição de 200 mg L-1 de etanol, os quais contribuíram para elevar a 

carga orgânica aplicada, enquanto que o elevado TDH aplicado e suspensão da adição de 

etanol na fase VII contribuíram para reduzir a carga orgânica volumétrica. 
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Tabela 6.15 - Valores de DQO afluente, Carga orgânica volumétrica aplicada, Carga orgânica 

específica, DQO efluente e Eficiência de Remoção de DQO para as diferentes fases operacionais 

Fase 

Operacional 

DQO 

afluente 

(mg L-1) 

Carga 

orgânica 

volumétrica 

aplicada 

(kg m-³ d-1) 

Carga 

orgânica 

específica 

(kg gSV-1 

d-1) 

DQO 

efluente 

(mg L-1) 

Eficiência de 

Remoção 

(%) 

I 418±167 0,3±0,1 0,10±0,03 194±61 50±15 

II 518±191 0,3±0,1 0,11±0,04 211±48 54±11 

III 665±163 0,4±0,2 0,16±0,08 349±154 49±12 

IV 737±231 0,4±0,2 0,19±0,09 330±151 57±15 

V 949±416 0,5±0,2 0,12±0,04 389±132 56±13 

VI 407±110 0,1±0,1 0,06±0,02 105±50 72±16 

VI a 469±262 0,2±0,0 0,09±0,02 155±43 59±17 

VIb 403±79 0,1±0,0 0,05±0,02 81±31 79±9 

VII 243±127 0,1±0,0 0,03±0,02 58±36 75±13 

VII a 238±131 0,1±0,0 0,04±0,03 62±43 74±14 

VIIb 254±117 0,1±0,0 0,03±0,01 49±10 77±11 

 

 Nas condições experimentais em RLF foi observada COE  mais elevada na fase IV, 

isso porque o valor de sólidos suspensos voláteis aderidos à areia foi próximo nas fases de I à 

IV. Mas, o fato de a DQO afluente ter sido mais elevada na fase IV contribuiu para maior 

COV. Apesar de na fase V a DQO afluente ter sido ainda maior se comparada às fases 

anteriores, a quantidade de sólidos suspensos voláteis aderidos na areia foi significativamente 

maior, resultando em COE reduzida.  

De fato, nas fases IV e V variou-se a velocidade ascensional, que reflete diretamente 

na turbulência do leito e consequentemente no cisalhamento da areia e na biomassa aderida. 

De acordo com os resultados observados, a velocidade ascensional igual a 0,7vmf contribuiu 

para valor mais elevado de biomassa aderida e menor COE, enquanto não foi observada 

diferença significativa para 1,3vmf e 1vmf em relação à biomassa aderida na areia. 

Nas fases VI e VII, foram observados valores mais reduzidos de COE. A elevada 

eficiência de remoção de DQO contribuiu para este resultado, uma vez que, considerou-se a 

recirculação do efluente no reator para o cálculo da COV e da COE. 

 As eficiência de remoção de DQO foram de 50±15%, 54±11%, 49±12%, 57±15%, 

56±13%, 72±16% e 75±13% para as fases de I à VII, respectivamente. Os valores observados 

não variaram significativamente (p<0,5) entre as fases I a V, tendo sido superiores nas fases 

VI e VII.  

Quando comparadas as fases VIa e VIb e VIIa e VIIb, os valores de eficiência de 

remoção de DQO resultaram 59±17%, 79±9% para fase VIa e VIb, respectivamente e 
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74±14% e 77±11%  para VIIa e VIIb, respectivamente. Ou seja, a diferença na maior 

concentração de LAS afluente resultou em menor eficiência de remoção de DQO na fase VI, 

já que os valores de DQO afluente, COV, COE não foram diferentes significativamente nestas 

sub-fases.  

Oviedo et al. (2004) observaram que o aumento das concentração de LAS em sistemas 

de lodos ativados culminou em inibição da capacidade de degradação do sistema, resultando 

em níveis elevados de DQO residual efluente. Todavia, para TDH mais elevado na fase VII 

(30 horas) não foi observado prejuízo na eficiência de remoção de DQO para maior 

concentração afluente de LAS (VIIb).  

 Eficiências de remoção de DQO superiores às deste estudo foram reportadas em RLF 

de remoção de LAS. Oliveira et al. (2010) observaram remoção de matéria orgânica de 

91±3% para 665±50 mg L-1 de DQO afluente utilizando 24,4±3,7 mg L-1 de LAS padrão 

afluente, e sacarose e extrato de levedura como co-substratos. Braga et al. (2015) usaram água 

residuária de lavanderia comercial diluída contendo 23,34±5,49 mg L-1 de LAS, e sacarose e 

extrato de levedura como co-substratos. Os autores observaram 90,9±3,3% de eficiência de 

remoção para 686±93 mg L-1 de DQO afluente.  Macedo et al. (2015) observaram 89,2±5,4% 

de eficiência de remoção para 705,0±155,8 de DQO afluente e 25,4±8,8 mg L-1 de LAS. Os 

autores empregaram etanol e extrato de levedura como co-substratos. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 100 200 300 400 500

E
fi

ci
ên

ci
a
 d

e 
R

em
o
çã

o
 (

%
)

D
Q

O
 (

m
g

/L
)

Tempo (dias)

DQO afluente DQO efluente Eficiência de Remoção (%)

I II III IV V VI a      VI b             VII a        VII b          

Figura 6.14 - Variação temporal da DQO afluente, DQO efluente e eficiência de remoção para 

as fases operacionais 

Fonte: Elaboração própria  
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Em EGSB, também foi observada menor eficiência de remoção de DQO quando se 

tratou esgoto doméstico contendo LAS, comparativamente a estudos de remoção do 

surfactante de substrato sintético ou água residuária de lavanderia comercial diluída em água 

de abastecimento. Delforno et al. (2012) observaram eficiências de remoção de DQO 

superiores a 90% para DQO afluente aproximadamente de 800 mg L-1 e 13 mg L-1 de LAS em 

EGSB em escala de bancada alimentado com substrato sintético contendo etanol e metanol. 

Delforno et al. (2014) observaram eficiências maiores que 90% para água residuária de 

lavanderia comercial diluída contendo cerca de 12 mg L-1 de LAS e 800 mg L-1 de DQO 

Figura 6.15 - Box –plot para DQO afluente e eficiência de remoção de DQO para as fases operacionais 

 

Fonte: Elaboração própria 
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afluente. Faria et al. (2017) observaram redução de 77% para 55% de eficiência de remoção 

de DQO quando mudou a diluição de água residuária de lavanderia comercial em água de 

abastecimento para esgoto doméstico em EGSB em escala de bancada. Neste caso, a DQO 

afluente aumentou de 176±59 mg L-1 para 324±47 mg L-1. Moura et al. (2017), em escala 

piloto, obtiveram apenas 50±15% de eficiência de remoção de DQO para 380±138 mg L-1 de 

DQO afluente em EGSB empregado no estudo da co-digestão de água residuária de 

lavanderia comercial e esgoto doméstico. 

 Jefferson et al. (2001) mencionam que a deficiência em macro e micronutrientes na 

água de lavanderia pode limitar a eficiência do tratamento pelo processo biológico. Todavia, 

Macedo et al. (2017) reportaram elevadas eficiências de remoção em RLF em escala de 

bancada de tratamento de LAS em água residuária de lavanderia comercial diluída em água de 

abastecimento com baixa DQO afluente (91± 9% para 74±26 mg L-1 de DQO afluente). 

Segundo Okada (2012), provavelmente, a maior remoção na presença de água residuária 

ocorre devido à grande variedade de ácidos orgânicos voláteis que podem atuar como co-

substrato para microrganismos que participam da degradação de matéria orgânica e LAS.  

 Os valores de DQO efluente foram elevados comparativamente a outros trabalhos. 

Neste sentido, Okada et al. (2013) reportaram que baixa DQO residual pode favorecer a 

remoção de LAS. Portanto, a remoção do LAS pode ter sido desfavorecida frente à baixa 

remoção de DQO, sobretudo nas fases de I a VI. 

Karahan (2010) observou que a presença de LAS induziu efeito inibitório no 

mecanismo de degradação da matéria orgânica em esgoto sintético em reator aeróbio com 

biomassa de lodos ativados. O grupamento alquilíco gerado por meio de hidrólise pode ser 

utilizado pela biomassa dos lodos ativados, enquanto o grupo fenólico exerce efeitos 

inibidores sobre o sistema (OVIEDO et al., 2004). Segundo o autor, a hidrólise desacelera por 

inibição não-competitiva, uma vez que as enzimas hidrolíticas também são usadas na 

degradação do LAS. Haagensen et al. (2002) afirmam ter observado correlação entre a 

degradação de matéria orgânica e transformação de LAS, ou seja, o aumento da eficiência da 

remoção biológica de LAS foi acompanhado por aumento na eficiência de degradação da 

matéria orgânica. No presente trabalho, a redução da eficiência de remoção de LAS na fase V 

não foi acompanhada por redução na eficiência de remoção de DQO que se manteve próxima 

em todas as fases operacionais. Todavia, aumento da eficiência da remoção biológica de LAS 

nas fases VII foi acompanhado por aumento na eficiência de remoção da matéria orgânica, se 

comparado às fases anteriores. Nesta fase, pode-se sugerir que o LAS foi degradado via co-

metabolismo da matéria orgância. 
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 6.2.3 Ácidos orgânicos voláteis, pH e Alcalinidade 

 Os valores de pH médio foram próximos à neutralidade para o afluente e efluente em 

todas as etapas (Tabela 6.16). Todavia, os valores de pH afluente, efluente e alcalinidade 

parcial foram mais baixos a partir da fase III (adição de 200 mgEOH L-1), sendo necessária a 

adição de bicarbonato de sódio para tamponamento do sistema. 

 Os valores de alcalinidade total foram próximos para afluente e efluente entre as fases 

I a V, sendo que houve ligeiro consumo de alcalinidade a partir da retirada do bicarbonato de 

sódio (fase VI e VII); os valores variaram entre 188±55 e 306±69 mgCaCO3 L
-1 para afluente 

e 96±69 e 305±100 mgCaCO3 L
-1 para efluente. Os valores de alcalinidade total observados 

por Oliveira et al. (2013) foram inferiores ao do presente trabalho, sendo de 164 e 154 

mgCaCO3 L-1 para afluente e efluente, respectivamente, quando foi utilizado 24,4± 3,7 

mgLAS L-1 comercial afluente. Braga (2014) observou alcalinidade total de 274±17 

mgCaCO3 L-1 e 350±51 mgCaCO3 L-1 em RLF empregado para tratar água residuária de 

lavanderia comercial (23,34±5,49 mgLAS L-1). 

 

Tabela 6.16 - Valores de pH afluente e efluente e Alcalinidade afluente e efluente, relação AI/AP e 

adição de bicarbonato de sódio 
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I 7,8±0,6 8,0±0,2 171±83 160±44 235±107 212±80 0,21±0,05 0 

II 7,8±0,4 7,9±0,1 209±65 251±74 289±92 305±100 0,25±0,11 0 

III 7,1±0,2 7,4±0,4 121±46 132±46 208±57 204±52 0,69±0,46 250 

IV 7,2±0,4 7,5±0,3 148±56 154±56 244±87 248±75 0,60±0,33 250 

V 7,1±0,3 7,6±0,1 176±59 215±62 306±69 299±79 0,64±0,33 300 

VI 7,1±0,2 7,7±0,1 147±46 157±51 228±70 189±63 0,20±0,09 300/0 

VIa 7,2±0,2 7,8±0,1 185±39 214±39 291±51 262±45 0,23±0,09 300 

VIb 7,0±0,1 7,6±0,1 128±37 129±9 197±57 152±30 0,19±0,10 150/0 

VII 7,2±0,2 7,5±0,3 158±32 78±54 190±49 101±64 0,33±0,13 0 

VIIa 7,2±0,2 7,5±0,3 155±56 76±59 188±55 96±69 0,31±0,11 0 

VIIb 7,0±0,1 7,5±0,4 134±33 89±14 198±21 129±5 0,46±0,16 0 

 

Foi observada geração de alcalinidade parcial da fase II à fase VI, que corresponde 

grosseiramente à alcalinidade a bicarbonato. No entanto, ressalta-se que foi necessária a 

adição de bicarbonato de sódio para tamponamento do sistema a partir de 20 dias de iniciada a 

fase III, identificada via relação Alcalinidade intermediária/Alacalinidade Parcial (AI/AP) que 
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foi elevada nas últimas fases operacionais (II, IV e V). Esta adição foi aumentada na fase V e 

suspendida após 42 dias de operação na condição da fase VI (11 dias após início da fase VIb). 

Na fase VII, sem adição do agente tamponante, verificou-se consumo de alcalinidade, que foi 

suficiente para manutenção da estabilidade reacional. 

 Valores muito acima de 0,3 para a relação AI/AP são preocupantes, pois indicam 

acúmulo de ácidos orgânicos, o que geralmente está relacionado à redução na atividade das 

bactérias acetoclásticas, consequência da instabilidade no processo metanogênico (Ripley et 

al. 1986). Todavia, este valor é bastante específico e alguns autores enfatizam que o fato de 

ser maior que 0,3 pode não afetar o desempenho do sistema devido às particularidades de 

cada efluente (FORESTI, 1994, CHERNICHARO, 2007), sendo importante monitorar outros 

parâmetros operacionais.  

De fato, a concentração de ácidos orgânicos voláteis (AOVs) foi superior a partir da 

fase III, quando da adição de 200 mgEOH L-1 (Tabela 6.17). Provavelmente, os ácidos 

orgânicos foram produzidos em excesso a partir do co-substrato que foi fornecido. Já que a 

proporção de água residuária de lavanderia e esgoto doméstico foi mantida constante ao longo 

das fases, conclui-se que o aumento da concentração de etanol (200 mg L-1 nas fases III, IV e 

V) possa ter favorecido as bactérias acidogênicas, as quais são as primeiras a atuar na etapa 

sequencial de degradação do substrato, e as que mais se beneficiam energeticamente (GUJER; 

ZEHNDER, 1983). 

 

Tabela 6.17 - Valores de ácidos orgânicos voláteis ao longo das fases operacionais 

AOVs  

(mg L-1) 
I II III IV V VI VIa VIb VII VIIa VIIb 

Ácido cítrico 0,0 2,4 0,9 0,0 0,0 4,4 3,2 5,0 4,2 4,2 2,9 
Ácido lático 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 1,5 7,6 3,0 4,4 2,9 

Ácido fórmico 0,0 2,5 7,3 0,0 0,0 10,1 3,3 13,5 12,3 9,8 7,2 
Ácido acético 19,8 21,1 69,6 95,0 73,5 14,8 5,4 19,5 5,3 11,3 3,7 

Ácido propiônico 1,2 0,5 10,5 18,1 20,1 9,0 4,3 11,3 6,1 7,7 6,3 
Ácido isobutírico 4,5 3,4 1,4 1,8 2,1 7,3 5,0 8,5 3,9 6,2 2,3 

Ácido butírico 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 6,3 17,5 7,8 11,3 4,1 
Acido isovalérico 0,0 8,1 0,0 1,5 8,1 9,9 3,5 13,1 6,9 8,3 1,4 

Ácido valérico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 2,5 34,8 6,6 17,0 2,4 
 

 Na fase VI, com 100 mgEOH L-1, a concentração de ácidos orgânicos efluente foi 

maior na fase VIb, quando maior concentração de LAS afluente foi adicionada a partir da 

água residuária. As arquéias metanogênicas consumidoras de ácido acético são mais sensíveis 

ao LAS e, portanto, maior concentração do surfactante pode ter resultado em prejuízo a 

população acetoclástica (ou acetotrófica) (GARCIA-MORALES et al., 2001). 
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 Relação entre concentração de ácidos orgânicos voláteis e remoção de LAS já foi 

previamente reportada por Lobner et al. (2005), uma vez que concentrações menores que 50 

mgHac L-1 favorecem a remoção de LAS por favorecer a estabilidade do sistema. 

 Okada et al. (2013) relacionaram a concentração de ácido acético no efluente com a 

remoção de LAS. Os autores observaram 49±4% e 29±6% de eficiência de remoção de LAS 

em ESGB e UASB, respectivamente. Os autores relacionaram a maior eficiência de remoção 

de LAS em ESGB à baixa concentração de ácido acético no efluente do reator (1-22 mg L-1, 

média de 10). Neste estudo, a concentração de ácido acético no efluente foi entre 3 mg L-1 

(fase VII) e 95 mg L-1 (fase IV).  

 Outros ácidos identificados em concentrações mais elevadas foram propiônico, 

isobutírico, fórmico, isovalérico, cítrico, butírico (Tabela 6.18). Ácido lático e valérico foram 

identificados somente nas fases VI e VII. Provavelmente, isto esteve associado à composição 

do lote da água residuária de lavanderia comercial empregado nessas fases, uma vez que estes 

ácidos podem estar associados à formulação de detergente (NARAYANAN et al., 2004).  

 A recalcitrância de ácido isobutírico e isovalérico pode estar relacionada à sua 

estrutura ramificada, resultando em menor degradação em relação aos ácidos não ramificados 

(butírico, valérico, acético, propiônico, capróico) (WANG et al., 1999). Além disso, Jiang et 

al. (2007) , Zhang et al. (2009), Okada et al. (2013) relataram a recalcitrância dos ácidos 

isovalérico e isobutírico na presença de LAS. 

Em relação ao ácido propiônico, Angelidaki et al. (2004) observaram inibição de 

100% dos microrganismos consumidores desse composto na presença de 50 mgLAS L-1. Nas 

fases de menor remoção do LAS, a concentração de tal ácido realmente foi maior, sendo de 

1,2mg L-1, 0,5 mg L-1, 10,5mg  L-1, 15,0 mg L-1, 20,1 mg L-1, 9 mg L-1 e 6 mg L-1 para as 

fases I, II, III, IV, V, VI e VII, respectivamente. 

 Foi evidente, a concentração superior de ácido acético e ácido propiônico nas fases em 

que ocorreu adição de 200 mgEOH L-1, ácidos que estão diretamente correlacionados a baixa 

remoção de LAS na literatura. Esta concentração esteve correlacionada a taxa de diluição 

(velocidade ascensional aplicada), de modo muito discreto, pelos valores obtidos para ácido 

propiônico nas fases III, IV e V (variou de 10,5mg L-1 na fase III para 1,3 vmf a 20,1mg L-1 na 

fase V para 0,7 vmf), ou seja, a concentração do ácido aumentou em 42% e 91% da fase III 

para fase IV e V, respectivamente. A recirculação melhora o contato do substrato com a 

biomassa e facilita a utilização de substratos, tais como os ácidos orgânicos voláteis gerados 

na digestão anaeróbia (IZA, 1991). 
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 Segundo Lobner et al. (2005), altos valores de co-substrato podem aumentar a 

produção de ácidos orgânicos voláteis no sistema anaeróbio, reduzindo a remoção de LAS. Os 

autores 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, acompanhados de alta concentração de ácidos voláteis (até 

300 mg HAc L-1), 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 

orgânicos voláteis abaixo de 50 mg HAc L-1.  

 A menor remoção de DQO observada na fase VIa em relação à fase VIb neste estudo 

esteve associada à presença mais elevada de AOVs no efluente na fase VIb (35mg L-1 e 131 

mg L-1 para fase VIa e VIb, respectivamente) (OKADA et al. 2013). 

6.3.3.3 Sólidos Suspensos Voláteis 

 Houve redução nos valores de sólidos suspensos totais (SST) efluente da fase I à VII, 

que foram de 0,346±0,202 g.L-1; 0,111±0,021 g.L-1; 0,129±0,088 g.L-1, 0,091±0,063 g.L-1, 

0,087±0,062 g.L-1 , 0,064±0,006 g.L-1para as fases I, II, III, IV ,V, VI e VII, respectivamente 

(Tabela 6.18). O longo período operacional somado às adequações de velocidade de 

fluidificação, dosagem de etanol e aumento do TDH contribuíram para estabilidade reacional 

e consequentemente menor perda de sólidos no efluente. 

 O RLF mantém grande massa de microrganismos ativos e efetiva remoção de sólidos 

suspensos totais, sendo reportado como promissor para o tratamento de águas residuárias de 

baixa carga como esgoto sanitário (SANZ; POLANCO, 1990). Moura et al. (2017) 

observaram aumento nos sólidos suspensos voláteis efluentes de 0,036±0,014 g SST L-1 e 

0,011±0,001 gSSV L-1 para 0,071±0,058 gSST L-1 e 0,043±0,013 SSV L-1, respectivamente, 

quando a concentração de LAS afluente aumentou de 4,5±3,8 mg L-1 para 19±10 mg L-1 em 

EGSB aplicado na co-digestão de água residuária de lavanderia comercial e esgoto doméstico, 

valores mais próximos dos menores obtidos no presente estudo. Em reator EGSB também 

ocorre a recirculação efluente, todavia com vazão significativamente menor, o que contribui 

para menor perda de sólidos.  
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Tabela 6.18 - Sólidos suspensos efluente nas fases de operação do reator 

Fase Operacional Sólidos Suspensos 

Totais (g L-1) 

Sólidos Suspensos 

Fixos (g L-1) 

Sólidos Suspensos 

Voláteis (g L-1) 

I 0,346±0,20

2 

0,044±0,04

0 

0,306±0,18

2 II 0,111±0,02

1 

0,021±0,03

0 

0,089±0,05

8 III 0,129±0,08

8 

0,013±0,01

4 

0,116±0,07

9 IV 0,091±0,06

3 

0,012±0,01

0 

0,079±0,06

0 V 0,087±0,06

2 

0,004±0,00

8 

0,083±0,06

2 VI 0,064±0,00

6 

0,021±0,00

1 

0,044±0,00

5 VII 0,040±0,01

4 

0,005±0,00

3 

0,021±0,00

3  

6.3.3.4 Sólidos Voláteis aderidos no material suporte 

 Comumente, é reportado na literatura problemas de empacotamento do leito no RLF, 

sendo necessária lavagem do reator. Neste estudo, não foi observado empacotamento do leito, 

mesmo para as velocidades ascensionais mais baixas. Em relação à biomassa aderida na areia, 

somente nas fases V e VII, com a menor velocidade ascensional e maior TDH aplicado, 

respectivamente, houve diferença significativa (teste Anova One-way seguido de Tukey; 

p<0,05) das demais fases. Os valores de sólidos voláteis aderidos na areia no reator foram de 

53,2±19,1 g SV, 52,7±16,9 gSV, 53,7±21,3 gSV, 46,3±8,81 gSV , 86,4±11,9 gSV, 45, 8±9,8 

gSV e 24,0±0,5 gSV aderidos em 4.760 gramas de areia, ou seja, na fase VII, em que se 

observou menor quantidade de biomassa aderida, ocorreu a maior remoção de LAS (Tabela 

6.19). 

 

Tabela 6.19 - Valores de biomassa aderida e expansão do leito nas fases operacionais 

Fase Operacional 
Biomassa aderida 

(gSV) 
Expansão do leito (cm) 

I 53,2±19,1 6-8 

II 52,7±16,9 6-8 

III 53,7±21,3 6-8 

IV 46,3±8,81 2 
   V 86,4±11,9 <1 

VI 45,8±9,8 2 

VII 24,0±0,5 2 

 

 A redução da concentração de biomassa com ligeiro aumento da degradação de LAS 

foi observada por HAGGENSEN et al., (2002) e MOGENSEN et al., (2003). Mogensen et al. 

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

biomassa de 20 g ST L-1 para 11 g ST L-1, em reator de tanque agitado semi contínuo (semi 

continuous stirred-tank reactor – semi CSTR). Haggensen et al. (2002) reportaram aumento 

de 20% para 25% da degradação de LAS com a redução da biomassa de 20 g ST L-1 para 11 g 
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ST L-1, 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.  

6.3.3.5 Sulfeto 

 Baixas concentrações de sulfeto efluente foram observadas, sendo de 8,5±2,0 mg L-1, 

1,2±0,2 mg L-1, 2,3±2,2 mg L-1, 2,4±0,9 mg L-1 para as fases I, II, III, IV e V, 

respectivamente. Devido aos baixos valores observados este parâmetro não foi monitorado 

nas fases subsequentes, VI e VII. Para Delforno et al. (2014), o aumento da concentração de 

sulfeto efluente pode contribuir para a diminuição da remoção de LAS. Os autores 

observaram remoção de LAS superior a 70% e valores não superiores a 10 mg L-1 de sulfeto 

efluente versus 55±14 % de remoção para 20 mg L-1 de sulfeto efluente em EGSB aplicado ao 

tratamento de água residuária de lavanderia contendo LAS. Portanto, neste estudo, não foi 

correlacionada a baixa remoção do LAS à presença deste composto que esteve em 

concentrações muito baixas no efluente (Tabela 6.20). 

 

Tabela 6.20 - Valores de concentração de sulfeto nas fases operacionais 

Fase Operacional Sulfeto (mg L-1) 

I - 

II 8,5±2,0 

III 1,2±0,2 

IV 2,3±2,2 

V 2,4±0,9 

VI - 

VII - 

 

6.3.4 Considerações finais – Monitoramento físico-químico do RLF 

A composição recalcitrante e complexa da mistura de água residuária de lavanderia 

comercial e esgoto doméstico resultou em baixa eficiência de remoção de LAS e DQO nas 

fases iniciais de tratamento empregadas neste estudo, se comparado a outras águas residuárias 

contendo LAS, seja para a mesma configuração reacional ou diversa. Todavia, as estratégias 

operacionais adotadas resultaram em elevada eficiência de remoção de DQO e LAS na última 

fase operacional (VII) com aumento do TDH aplicado (30h), ausência de etanol e 

concentração de LAS de 6,4±3,4 mg L-1 para VIIa e 24,7±7,1 para VIIb. 

A adaptação da biomassa ao longo das fases de operação possibilitou a otimização do 

tratamento, com suspensão da adição de bicarbonato de sódio e etanol ao final da operação. 
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Ressalta-se, todavia, que tanto a adição do bicarbonato de sódio, como a do etanol, foi 

necessária para se atingir este patamar de eficiência e otimização final dos custos de 

tratamento. Schoerbel (1989) afirma que os microrganismos necessitam de outra fonte de 

substrato para se recuperarem do potencial tóxico do LAS. Desta forma, a redução da 

concentração de LAS na fase VIa associada à presença de etanol como co-substrato pode ter 

contribuído para recuperação da biomassa, visto que observou-se aumento da eficiência de 

remoção de DQO nesta sub-fase. Na fase VIIa e VIIb observou-se elevada remoção de DQO e 

LAS. Provavelmente, o LAS foi degradado via co-metabolismo da matéria orgânica, uma vez 

que a elevada eficiência de DQO acompanhou o aumento na remoção do surfactante.  

Os resultados obtidos corroboram que é imprescindível que se invista na adaptação da 

biomassa (tempo operacional, recursos de engenharia) para atingir os fins desejados, neste 

caso, degradação de LAS, resultando em custo final mais baixo. Depois que a biomassa 

estiver devidamente enriquecida e adaptada, pode-se suspender a suplementação com etanol e 

bicarbonato de sódio, sem prejuízos para o tratamento. No caso do presente estudo, a 

configuração do RLF, que possui elevada recirculação efluente, potencializa a estabilidade do 

processo e transferência de massa (AKUTSU, 1985; IZA, 1991). 

6.4 Análise por CG-MS 

 Análise qualitativa do efluente do reator foi realizada nas fases III, IV e V a fim de se 

verificar as diferenças nos compostos xenobióticos e produtos secundários que não foram 

degradados ou que foram produzidos durante o tratamento para diferentes velocidades 

ascensionais aplicadas (1,3 vmf, 1,0 vmf e 0,7 vmf para fases III, IV e V, respectivamente). 

No total, foram identificados 17 compostos. Na amostra do efluente da fase III, 

predominaram ácidos graxos saturados e insaturados (Quadro 6.1). De fato, por meio da 

análise qualitativa e quantitativa de ácidos orgânicos via HPLC obteve-se variedade e 

quantidade significativa de ácidos orgânicos no efluente das fases III, IV e V, resultado do 

excesso de etanol adicionado (200 mg L-1).  

Decanal e ftalatos também foram identificados, ambos são compostos comumente 

relacionados a detergentes e fragrâncias e sua fixação, estando, portanto, intrinsicamente 

relacionados à composição da água residuária de lavanderia comercial contendo LAS. Esses 

compostos são utilizados como plastificantes de PVC e como emulsionantes para tintas e 

cosméticos (PETROVIĆ; BARCELÓ, 2000). Trata-se de compostos com alta periculosidade, 

ftalatos, por exemplo, são classificados como disruptores endócrinos. 
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Quadro 6.1 - Compostos detectados no efluente do reator na fase III 

Pico Nome do composto A(%) Qualidade 

Análise por Headspace - amostra tal qual 

1 Não Determinado 24,82 24,82 

2 Decanal 75,18 75,18 

Análise por Injeção Direta – Extrato 

1 Ftalato de Isobutil Octadecila 3,56 3,56 

2 Não Determinado 1,83 1,83 

3 Ftalato de Isobutil Metila 23,29 23,29 

4 Ftalato de Diisopentila 44,14 44,14 

5 Ftalato de Bis Etil Hexila 27,18 27,18 

Análise por Headspace – Extrato 

1 Ácido Graxo Saturado 24,06 24,06 

2 Ácido Graxo Insaturado 14,57 14,57 

3 Ácido Graxo Saturado 6,24 6,24 

4 Ácido Graxo Insaturado 19,6 19,6 

5 Não Determinado 3,44 3,44 

6 Não Determinado 0,92 0,92 

7 Ácido Graxo Saturado 7,3 7,3 

8 Ácido Graxo Insaturado 4,66 4,66 

9 Ácido Graxo Insaturado 7,47 7,47 

10 Ácido Graxo Insaturado 7,97 7,97 

11 Ácido Graxo Insaturado 0,56 0,56 

12 Ácido Graxo Insaturado 3,21 3,21 

 

Além dos ácidos graxos saturados e insaturados, ftalato de heptila e tereftalato de 

dioctila foram identificados na amostra efluente da fase IV (Quadro 6.1), podendo estar 

associado ao fato da alimentação do reator, bem como a água residuária de lavanderia, serem 

armazenados em galões plásticos. 

 Na amostra efluente da fase V (Quadro 6.3) observou-se o predominio do ácido 

hexadecanóico (68%) seguindo-se maleato de bis etil hexila e diversidade de ftalatos. O ácido 

hexadecanóico ou ácido palmítico é um dos ácidos graxos mais comuns e está presente no 

processo de produção dos surfactantes (ERIKSSON et al., 2003; BRAGA; VARESCHE, 

2014). Este composto também foi detectado no efluente de reator RLF alimentado com água 

residuária de lavanderia comercial diluída em água para abastecimento, embora em menor 

porcentagem, por Macedo et al. (2015) e na composição da água de lavanderia e efluente de 

EGSB por Moura et al. (2017). 

 

 

 



98 

 

 

Quadro 6.2 - Compostos detectados no efluente do reator na fase IV 

Pico Nome do composto A(%) Qualidade 

Análise por Headspace - amostra tal qual 

1 Não Determinado 1,6 - 

2 Não Determinado 1,69 - 

3 Não Determinado 33 - 

4 Ftalato de Heptila 52,22 78 

5 Tereftalato de Dioctila 6,24 81 

6 Tereftalato de Dioctila 5,26 70 

Análise por Injeção Direta - Extrato 

Nenhum composto detectado, sinais em nível de ruído 

Análise por Headspace – Extrato 

1 Ácido Graxo Saturado 27,3 93 

2 Não Determinado 23,89 - 

3 Ácido Graxo Insaturado 24,57 90 

4 Não Determinado 6,35 - 

5 Não Determinado 17,89 - 

 

 
Quadro 6.3 - Compostos detectados no efluente do reator na fase V 

Pico Nome do composto A(%) Qualidade 

Análise por Headspace - amostra tal qual 

1 Não Determinado 2,46 - 

2 Ftalato de Isobutil Nonila 1,25 72 

3 Não Determinado 37,43 - 

4 Ftalato de Isodecil Octila 58,86 72 

Análise por Injeção Direta - Extrato 

5 Ftalato de Isobutil Octadecila 2,35 72 

6 Ftalato de Isobutil Metila 16,66 80 

7 Ftalato de Isopentila 29,06 86 

8 Maleato de Bis Etil Hexila 32,74 83 

9 Ftalato de Bis Etil Hexila 19,19 87 

Análise por Headspace – Extrato 

1 Ácido Hexadecanóico 68,56 70 

2 Não Determinado 31,44 - 

 

 Na fase V, em que se empregou menor velocidade ascensional (0,7 vmf), foi observada 

maior diversidade de compostos recalcitrantes no efluente, em sua maioria, ftalatos. 

6.5 Ensaios hidrodinâmicos 

Na análise hidrodinâmica, são obtidas informações importantes do comportamento 

operacional dos reatores que podem minimizar a possibilidade de funcionamento inadequado 
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do reator, pelo menos no que diz respeito à dinâmica do sistema, além de auxiliar a 

compreensão de outros fenômenos observados ao longo do estudo. 

Desta forma, estudos hidrodinâmicos foram realizados para as fases III, IV e V em que 

se variou a velocidade ascensional aplicada. 

Na presente configuração reacional, por meio do estudo hidrodinâmico, observou-se 

elevado coeficiente de dispersão (0,4 para 1,0 vmf e 0,7 vmf e 0,5 para 1,3 vmf; Tabela 6.22), 

por meio do qual pode-se inferir em espalhamento rápido da curva do traçador, sendo que este 

foi superior na situação em que se aplicou a máxima velocidade ascensional (1,3 vmf). De fato, 

a maior velocidade ascensional aplicada resulta em maior turbulência e consequente mistura 

no interior do reator.  

Nas fases I, II e III, foi aplicada vazão de fluidificação de 241 L h-1 (0,9 cm s-1), 

resultando em diluição maior do afluente contendo traçador, enquanto na fase IV, a vazão 

aplicada foi de 185 L h-1 (0,7 cm s-1) e, na fase V, 130 L h-1 (0,5 cm s-1).  Ao mesmo tempo, o 

ajuste ao modelo uniparamétrico de N reatores de mistura completa em série resultou em 

apenas 1 reator para a condição de velocidade ascensional igual a 1,3vmf e 1,3 reatores para as 

condições em que a velocidade ascensional foi menor (Tabela 6.22). Portanto, identificou-se 

fluxo pistonado deficiente, ou seja, que o reator pode ser modelado, para fins práticos, como 

reator de mistura completa ideal independentemente da velocidade ascensional aplicada.  

Na configuração do reator de leito fluidificado, a elevada vazão de recirculação em 

relação à de alimentação favorece a aproximação do escoamento ao regime de mistura 

completa. Dentre as principais vantagens, estão a elevada transferência de massa e a diluição 

afluente que permite que concentração menor do tóxico atinja a biomassa ao longo do reator, 

tornando atrativo o emprego desta tecnologia no tratamento de compostos recalcitrantes como 

o LAS. 

As curvas de distribuição do tempo de residência (DTR) obtidas para as diferentes 

velocidades ascensionais estão representadas na Figura 6.16, as quais se tratam de curvas 

típicas de reatores com escoamento que se aproximam ao modelo de mistura completa. Os 

tempos de detenção hidráulica determinados foram muito próximos daqueles adotados 

teoricamente. Observou-se TDH sutilmente antecipado, ou seja, menores que o valor teórico 

definido de 18h, sendo de 16,7h, 17,6h e 17,2 para 1,3 vmf, 1,0 vmf e 0,7 vmf, respectivamente.   

Por meio de tais resultados, pode-se indicar possíveis caminhos preferenciais ou zonas 

mortas, deficiências estas que podem ter resultado do aumento de escala do reator. O desvio 

do TDH teórico. Além disso, o emprego da injeção tipo degrau exige esforço matemático para 

obtenção da curva E, e para os demais parâmetros hidrodinâmicos, o que também pode ter 
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contribuído para tal diferença. O fato desta diferença ter sido maior para quando se aplicou a 

maior velocidade ascensional pode resultar da própria instalação experimental, uma vez que 

as linhas de entrada de alimentação e recirculação se encontram e a alta vazão de recirculação 

aplicada pode adiantar a alimentação com o traçador. (Tabela 6.21).  

 
Tabela 6.21 - Resultados experimentais dos ensaios hidrodinâmicos 

Velocidade 

ascensional 

aplicada  

TDH 

teórico 

(h) 

Ѳh 

(h) 

N D/µL 

1,3 vmf 18 16,7 1 0,5 

1,0 vmf 18 17,6 1,3 0,4 

0,7 vmf 18 17,2 1,3 0,4 
Ѳh =TDH real; N= número de reatores de mistura completa em série; D/µL= coeficiente de dispersão; vmf= 

velocidade mínima de fluidificação 

 
Figura 6.16 - Curvas EѲ em função de Ѳ para diferentes velocidades ascensionais 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Portanto, de acordo com os dados experimentais, pode-se inferir que o comportamento 

hidrodinâmico do reator de leito fluidificado empregado neste estudo para vazões de 

fluidificação de 241 L h-1, 185 L h-1 e 130 L h-1 (para areia com 1,0 mm de diâmetro e reator 

com 0,1 m de diâmetro e 19,8 L de volume) pode ser bem representado pelo modelo de 

mistura perfeita. Infere-se, portanto, que a variação da velocidade ascensional entre 0,7 vmf e 

1,3 vmf não foi fator determinante na hidrodinâmica do sistema, apesar de sua mudança 

aumentar ou diminuir o grau de mistura no reator e as forças de cisalhamento.  
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6.6 Caracterização molecular taxonômica e funcional 

A fim de se verificar as alterações na comunidade microbiana resultante da variação da 

velocidade ascensional, foram analisadas amostras do biofilme do material suporte ao final 

das fases III, IV e V (1,3 vmf, 1, 0 vmf e 0,7 vmf, respectivamente). Manteve-se, nestas fases, a 

concentração de etanol adicionada à alimentação (200 mgEOH L-1), TDH médio de 18 horas, 

concentração afluente de LAS próxima de 20 mg L-1 e DQO afluente de 665±163, 737±231 e 

949±416 paras as fases de III, IV e V, respectivamente. A remoção de DQO foi próxima para 

as 3 condições operacionais (~50%), enquanto a remoção de LAS foi significativamente mais 

baixa na fase V (29%). As amostras foram nomeadas III, IV e V para fase III, IV e V, 

respectivamente. 

Na última fase operacional – fase VII – em que se observou maior eficiência de 

remoção de DQO e LAS (75±13% e 86±9% para DQO e LAS, respectivamente), 

comparativamente às fases anteriores, de modo incomum, observou-se desenvolvimento de 

biomassa com aspecto granular acima do leito de areia. Desta forma, a fim de se conhecer a 

microbiota que resultou maior eficiência do sistema, foram analisadas amostras da biomassa 

do material suporte e da biomassa superior ao leito: amostra VII-MS e amostra VII-BS, 

respectivamente. 

6.6.1 Sequenciamento dos metagenomas  

O sequenciamento gerou aproximadamente 30 milhões de reads para todas as 

amostras e após a análise de qualidade com a ferramenta Trimmomatic (BOLGER et al., 

2014), aproximadamente, 10% das reads foram descartadas, gerando os valores dispostos na 

Tabela 6.22 (aproximadamente 24 milhões de reads). As reads com alta qualidade (Phred 

score ≥ 20) foram então utilizadas nas co-montagens (co-assembly) dos metagenomas que 

totalizou 898.383 contigs ≥150 pb.  

A partir da informação do N50 (Tabela 6.23) obteve-se contigs com tamanhos 

adequados, visto que para a maioria deles obteve-se tamanho de 1.293 pb. O número de ORFs 

variou de ~60.000 a ~90.000, sendo o banco de dados PFAM com as maiores anotações. Em 

análises metagenômicas, é comum que o banco de dados PFAM possua maior abundância, 

isso se deve ao tipo de sequências armazenadas neste banco de dados, sendo de domínios 

conservados de proteínas. Portanto, uma proteína não anotada no KEGG ou COG, vai possuir 

domínios conservados que pode ajudar na resolução de proteínas hipotéticas. 
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Tabela 6.22 - Características gerais 

 

Tabela 6.23  - Características gerais da montagem 

Sequências 898.383 

Tamanho 849.879.572 

N50 (pb) 1.293 

N90 (pb) 387 

Maior Contig 493.348 

Menor Contig 200 

Contigs – nível de reino 591.454 (em 4 grupos) 

Contigs – nível de filo 530.065 (em 153 grupos) 

Contigs – nível de classe 445.840 (em 154 grupos) 

Contigs – nível de ordem 365.387 (em 305 grupos) 

Contigs – nível de família 281.588 (em 548 grupos) 

Contigs – nível de gênero 105.324 (em 1.087 grupos) 

 

A curva de rarefação expressa que a riqueza máxima esperada no ambiente foi 

acessada quando houve estabilização da curva. Por meio das curvas de rarefação, verificou-se 

elevada tendência de saturação para todas as amostras, revelando ampla cobertura amostral 

em nível de família e gênero. Todavia, não houve estabilização da curva, ou seja, não foi 

acessada toda a diversidade da biomassa em nível de gênero e família para 1.000.000 de 

sequências (Figura 6.17). Em outras palavras, esperar-se-iam mais espécies do que as 

amostradas pela técnica aplicada. 

Delforno et al. (2017) compararam a diversidade microbiana taxonômica e funcional 

via análise metagenômica de três reatores: EGSB, RLF e UASB no tratamento de água 

residuária de lavanderia comercial. Os autores verificaram saturação da curva para o reator 

RLF (~9.000.000 sequências) com maior número de sequências que para os reatores EGSB e 

 Montagem III IV V VII-MS VII-BS 

Reads 120.092.472 226.150.74 204.196.36 246.680.50 282.709.64 24.118.748 

RNAr 1020 765 854 860 729 688 

ORF 1.463.999 636.351 721.457 747.161 909.376 866.045 

Anotação 

COG 

215.768 124.947 135.824 140.215 128.892 118.137 

Anotação  

PFAM 

595.843 311.277 328.518 334.137 403.108 388.705 

Anotação 

KEGG 

145.145 84.965 96.940 96.463 82.219 75.189 
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UASB (~6.000.000 sequencias). Da mesma forma, Delforno et al. (2014) obtiveram 

estabilização para 10.000 sequências em nível taxonômico de Filo (80%) em reator EGSB 

empregado no tratamento de água de lavanderia comercial contendo LAS via sequenciamento 

do gene RNAr 16S, enquanto Braga (2014) não observou estabilização para nenhum nível 

taxonômico em RLF, também empregado para tratar água residuária de lavanderia comercial 

contendo LAS e mesmo tipo de sequenciamento.  

Macedo et al. (2015) reportaram que mesmo com elevado número de sequências, não 

foi possível acessar toda a diversidade da biomassa, uma vez que obteve-se menor tendência 

de saturação em nível de gênero em RLF empregado no tratamento de água residuária de 

lavanderia comercial via sequenciamento massivo do gene RNAr 16S. Ressalta-se que as duas 

configurações reacionais envolvem a formação diversa de biofilme, sendo estrutura de 

biofilme em material suporte e de biofilme estruturado em camadas nos grânulos para RLF e 

EGSB, respectivamente. Além disso, o ambiente mais facultativo em RLF favorece ampla 

diversidade de microrganismos (Delforno et al. 2017a). 
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Figura 6.17 - Curvas de rarefação em nível de família (a) e gênero (b) 
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Fonte: Elaboração própria  
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6.6.2 Índices de Diversidade 

A fim de avaliar a diversidade e complexidade da comunidade microbiana foram 

estimados os índices de diversidade Shannon (H), Simpson (1-D), dominância (D) e 

estimador de riqueza Chao 1 (Figura 6.18). 

 

Figura 6.18 - Índices de diversidade 

 

 
Fonte: Elaboração própria  

 

Os valores para o índice de Chao 1 foram de 86.613, 98.915, 97.526, 83.644 e 76.337 

para amostras das fases III, IV, V, VII-MS (Material Suporte) e VII-BS (Biomassa Superior 

do Leito), respectivamente. Após a redução da velocidade ascensional, observou-se aumento 

no estimador de riqueza para as amostras IV e V, seguido de decréscimo para aquelas da fase 

VII, sobretudo na amostra correspondente à biomassa que se desenvolveu acima do leito do 

reator. Os valores para o índice de Shannon foram próximos a 10 para todas as amostras, 

revelando elevada diversidade (10,01, 10,63, 10,52, 9,97 e 10,16 para amostras III, IV, V, 

VII-MS e VII-BS, respectivamente). Não se observou diferença significativa nos valores de 

dominância entre as amostras, sendo ligeiramente superior para aquelas das fases IV e V 
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(Figura 6.18). Além disso, observou-se valores de Simpson (1-D) muito próximos de 1, o que 

indicou elevada diversidade e distribuição pouco equânime, confirmando a ausência de um 

gênero dominante. A degradação completa de LAS envolve consórcio microbiano devido à 

capacidade metabólica limitada de microrganismos específicos (LEE, 1995; LARA-MARTIN 

et al., 2010). 

Da mesma forma para riqueza (Chao1 - 98.915) observou-se também diversidade 

microbiana mais elevada na fase IV, 10,63 para o índice de Shannon (H). A turbulência mais 

reduzida em relação à fase III, pela menor velocidade ascensional, com menor 

desprendimento de biomassa e a possibilidade de maior suprimento de oxigênio 

comparativamente à fase V, podem ter favorecido a maior diversidade de organismos.  Além 

disso, a adição de etanol nas fases III, IV e V pode ter favorecido ampla diversidade 

fisiológica de bactérias. 

Valores menores para os índices de alfa-diversidade foram observados em outros 

estudos acerca da degradação de LAS. Andrade et al. (2018) reportaram valores de até 7.042 

para índice de Chao1 e 5,39 para Shannon para biomassa oriunda de material suporte de RLF 

inoculado com o mesmo lodo do presente trabalho. Os autores realizaram a adaptação e 

enriquecimento de microrganimos desnitrificantes ao substrato sintético com adição de 100 

mg EOH L-1 e 140 mg NO3 L-1. Macedo et al. (2015) reportaram índice de diversidade de 

Shannon próximo de 5 e Chao-1 entre 1.910-3.301 em RLF aplicado no tratamento de água 

residuária de água de lavanderia suplementado com etanol.  

Moura (2017) reportou valores ainda menores: Chao1 entre 223 e 307 e Shannon 2,47 

e 3,66 em estudo empregando EGSB em escala piloto para tratar LAS de água residuária de 

lavanderia em co-digestão com esgoto doméstico. A autora empregou como inóculo o lodo 

granulado proveniente de reator UASB usado no tratamento de água residuária de abatedouro 

de aves (Avícola Céu Azul S/A, Sorocaba/SP). Neste sentido, o inóculo oriundo de lodos 

ativados empregado neste trabalho pode ter contribuído com grande riqueza e diversidade de 

microrganismos, comparativamente a inóculo de reator anaeróbio. 

Todavia, todos os trabalhos mencionados anteriormente aplicaram sequenciamento do 

gene RNAr 16S. Ressalta-se que a técnica de metagenômica aplicada neste estudo alcança 

alto número de sequências, suficientes para revelar a diversidade de complexas comunidades 

microbianas. Até o momento, os trabalhos de análises metagenômicas e/ou funcionais de 

biomassa aplicada no tratamento de LAS de esgoto doméstico real são escassos. 
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Figura 6.19 - Análise de coordenadas principais (PCoA) obtida pelo índice de Bray-Curtis (a) e pelo 

índice de similaridade de Jaccard (b) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Através da análise de coordenadas principais (PCoA), foi observada maior 

similaridade entre as amostras IV e V (Figura 6.19), tanto pelo índice de similaridade de 

Bray-curtis quanto pelo índice de similaridade de Jaccard, indicando maior correlação entre 

estas amostras. Nestas fases, foi empregada condição nutricional (200 mgEOHL-1) similar, 

com variação na velocidade ascensional de 1,0 vmf e 0,7 vmf para IV e V, respectivamente. A 

(a) 

(b) 
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maior distância foi observada entre as amostras da fase III e da fase VII com biomassa 

desenvolvida acima do leito de areia (VII-BS). De fato, além das condições nutricionais (200 

mgEOH L-1 na fase III e não adição de co-susbtrato na fase VII e hidráulicas (TDH de 18h e 

vasc= 1,3 vmf e TDH de 30 h e vasc=1,0 vmf, para III e VII, respectivamente) diferirem nestas 

fases operacionais, as biomassas foram retiradas de locais distintos (biomassa aderida ao 

material suporte e desenvolvida acima do leito de areia, para III e VII-BS, respectivamente). 

6.6.3 Perfil Taxonômico 

Para avaliar a composição taxonômica dos microrganimos, procedeu-se a análise de 

metagenômica, empregando-se o banco de dados do KEGG.   

Em relação à classificação filogenética obteve-se entre 83% (IV) e 94% (VII-BS) das 

sequências classificadas em nível de reino e 81%(IV) à 95% (VII-MS) em nível de filo. Para 

família, o percentual classificado ficou entre 70% (IV) e 83% (VII-MS). Para gênero, os 

percentuais foram de 51% (III) até 60% (VII-MS). 

Houve predominância do domínio Bacteria, com abundância relativa de 88,67%, 

77,82%, 69,77%, 94,57% e 92,46% em III, IV, V, VII-MS, VII-BS, respectivamente. 

Representantes do domínio Archaea corresponderam a 0,17%, 5,33%, 14,47%, 0,26% e 

0,72% para as amostras das fases III, IV, V, VII-MS e VII-BS, respectivamente. Conforme 

Tabela 6.24, baixa porcentagem do domínio Eukarya foi identificada (entre 0 e 0,11%). 

 

Tabela 6.24 - Perfil taxonômico em nível de domínio dos organismos do RLF 

Domínio 
 

III 

 

IV 

Fases 

V 

 

VI-MS 

 

VII-BS 

Archaea 0,17% 5,33% 14,47% 0,26% 0,72% 

Bacteria 88,67% 77,82% 69,77% 94,57% 92,46% 

Eukarya 0,00% 0,01% 0,02% 0,08% 0,11% 

Não classificados 11,16% 16,84% 15,74% 5,08% 6,71% 

 

As sequências identificadas foram afiliadas a 72 filos distintos. Houve predominância 

dos filos Proteobacteria, sobretudo nas amostras das fases VII-SM e VII-BS, cujos valores 

observados foram de 45,33%, 50,80%, 46,15%, 88,49% e 80,83% para a biomassa das fases 

III, IV, V, VII-SM e VII-BS, respectivamente. Verificou-se também que representantes 

pertencentes a outro filo com abundância relativa elevada foi Euryarchaeota (domínio 

Archaea), sobretudo nas amostras das fases IV e V (5,33% e 14,47%, respectivamente) e 

demais fases III, VII-MS e VII-BS de 0,17%, 0,26% e 0,72% , respectivamente. Em relação 

aos representantes dos filos Firmicutes (0,34%, 1,37%, 1,93%, 0,42% e 0,67%) e 
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Synergistetes (0,31%, 3,41%, 4,27%, 0,07% e 0,08%) também se verificou abundância 

relativa significativa, respectivamente para as fases III, IV, V, VII-MS e VII-BS. Os maiores 

valores foram observados para as amostras das fases IV, V (Figura 6.20). 

 

Figura 6.20  - Abundância relativa para Filos do Domínio Bacteria e Archaea 
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Fonte: Elaboração própria 

 

A predominância de representantes pertencentes ao filo Proteobacteria está relacionada 

à versatilidade metabólica de tais microrganismos. Elevada abundância relativa de organismos 

relacionados a este filo foram reportados comumente em estudos visando remoção de LAS e 

associados à degradação deste composto recalcitrante (FERREIRA et al., 2012, DELFORNO 

et al., 2012, OLIVEIRA et al., 2013, CAROSIA et al., 2014, BRAGA et al., 2015, 

ANDRADE, 2017). Na fase com maior eficiência de remoção de LAS (VII; 86±9% de 

eficiência de remoção), observou-se maior abundância relativa de representantes do Filo 

Proteobacteria em relação às outras fases de operação. 

Comparando-se o perfil taxonômico das fases em que se variou somente a velocidade 

ascensional (III, IV e V), observou-se maior abundância relativa para o domínio Archaea nas 

fases IV e V, após a redução na velocidade ascensional aplicada (Figura 6.21). De fato, para 

representantes deste domínio, verificou-se predominância do filo Euryarchaeota, que inclui os 

microrganismos metanogênicos (LI et al., 2013). Possivelmente, a alta velocidade ascensional 

resultante da elevada vazão de recirculação efluente na fase III (230 L h-1) desfavoreceu estes 

microrganismos, uma vez que altas taxas de recirculação podem representar fonte potencial de 
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reoxigenação devido ao aumento da turbulência dentro do reator (MACEDO et al., 2015). 

Além disso, a variação na velocidade ascensional resulta em variação na taxa de transferência 

de massa, o que pode favorecer a diferenciação microbiana.  

 

Figura 6.21 - Abundância relativa dos principais gêneros do domínio Archaea identificados na 

biomassa do RLF 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Delforno et al. (2017a) investigaram a diversidade taxonômica e funcional de três 

reatores distintos, EGSB, UASB e RLF, aplicados no tratamento de água residuária de 

lavanderia comercial contendo LAS. Os autores reportaram baixa abundância relativa de 

sequências relacionadas ao domínio Archaea e filo Euryarchaeota em RLF inoculado com 

lodo de reator UASB empregado no tratamento de dejetos de suinocultura, em que se aplicou 

106 L h-1 de vazão de recirculação (1,3 vmf). Os autores observaram que somente arqueias 

semelhantes a Methanosarcina foram identificadas no RLF, enquanto outros organismos 

relacionados a metanogênese, tais como Methanobrevibacter foram identificados apenas nos 

reatores EGSB e UASB.  

Neste trabalho, apesar do lodo de inóculo ser oriundo de lodos ativados, portanto, com 

biomassa facultativa, maior diversidade de gêneros relacionados à metanogênese foi 
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identificada em relação ao estudo de Delforno et al. (2017a). Sendo, em maior abundância 

relativa, na fase V, em que se aplicou a menor velocidade ascensional (vazão de recirculação 

de 130 L h-1). Ressalta-se que, no estudo de Delforno et al. (2017a), foi empregado reator em 

escala de bancada (altura menor que 1 m), enquanto neste estudo, empregou-se reator em 

escala aumentada (altura de 3 m), que pode ter contribuído para a diferenciação microbiana. 

Organismos semelhantes a Methanosarcina e Methanotermobacter foram 

identificados nas fases IV e V. Organismos semelhantes a Methanosarcina são comumente 

encontrados em ambientes metanogênicos ricos em acetato (LIU; WHITMAN, 2008) e 

possuem taxas de crescimento mais rápidas quando o acetato não é limitante (SMITH; 

INGRAM-SMITH, 2007). Methanothermobacter é capaz de produzir metano a partir de ácido 

acético e hidrogênio (CHENG et al., 2011). O ácido acético, especificamente, foi detectado 

em elevada quantidade no efluente das fases III, IV e V neste estudo (69,6, 95,0 e 73,5 mg L-

1, respectivamente). Sabe-se que a presença de oxigênio é potencialmente tóxica para 

microrganismos metanogênicos (HUNGATE, 1969). Portanto, a velocidade ascensional e seu 

potencial de oxigenação do sistema, possivelmente, influenciaram nessa diferenciação entre 

as fases operacionais IV e V e a fase III.  

Na fase VII, observou-se maior abundância relativa para representantes do domínio 

Archaea na amostra da biomassa granular desenvolvida acima do leito (VII-BS) do que na 

amostra da biomassa do material suporte (VII-MS). O arranjo granular microbiano serve para 

defesa coletiva em relação a compostos tóxicos e otimização da sobrevivência da comunidade 

microbiana (MCHUGH et al., 2003), assim como observou Delforno et al. (2019). Arquéias 

metanogênicas são sensíveis ao LAS: Garcia-Morales et al. (2001) observaram 50% de 

inibição da atividade acidogênica para 18,9 mgLAS L-1, enquanto a microbiota metanogênica 

foi mais sensível, EC50 = 6,3 mgLAS L-1. Neste sentido, o grânulo pode funcionar como 

camada protetora à toxicidade do LAS aos organismos metanogênicos na biomassa de VII-

BS. 

Na fase V, houve redução na porcentagem de eficiência de remoção de LAS. Desta 

forma, enquanto as condições ambientais (baixa velocidade ascensional/baixa oxigenação 

aplicada e elevada concentração de ácidos efluente) foram favoráveis a organismos 

metanogênicos, a remoção de LAS, por sua vez, foi desfavorecida. 

No total, para as 5 amostras, foram classificadas 388 famílias, sendo o percentual de 

classificação de 74,08%, 70,17%, 77,47%, 82,98% e 77,80% para as amostras das fases III, 

IV, V, VII-MS e VII-BS, respectivamente. A partir do total classificado, obteve-se 13 famílias 
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com abundância relativa superior a 5% em pelo menos uma das amostras analisadas (Figura 

6.22).  

A predominância de representantes do filo Proteobacteria neste trabalho se deu, 

sobretudo, devido à identificação de organismos afiliados às famílias Azonexaceae, 

Bradyrhizobiaceae, Campylobacteraceae, Comamonadaceae, Desulfomicrobiaceae, 

Desulfovibrionaceae, Geobacteraceae, Helicobacteraceae e Pseudomonadaceae. Além disso, 

foram identificados também representantes pertencentes a outras famílias com elevada 

abundância relativa, tais como, Chlorobiaceae (Filo Chlorobi), Flavobacteriaceae (Filo 

Bacteroidetes), Methanobacteriaceae e Methanosarcinaceae (ambas pertencentes ao Filo 

Euryarchaeota) (Figura 6.22). 

Na amostra III, verificou-se elevada abundância relativa para representantes das 

famílias Flavobacteriaceae (18,8%), Campylobacteraceae (8,3%) e Desulfovibrionaceae 

(7,5%).  Na amostra IV, elevada abundãncia relativa foi observada para Comamonadaceae 

(6,4%) e Bradyrhizobiaceae (5,3%).  

Na fase V, a diminuição da velocidade ascensional resultou em aumento da 

abundância relativa para o Filo Euryarchaeota, relacionado à representantes das famílias 

Methanobacteriaceae e Methanosarcinaceae (8,6% e 5,3%, respectivamente). Além disso, foi 

observada elevada abundância relativa para representantes das famílias Bradyrhizobiaceae 

(11,5%), Chlorobiacea (8,1%) e Campylobacteraceae (7,1%).  

A estratégia operacional de aumento do TDH na fase VII resultou em elevada 

abundância relativa para as famílias Azonexaceae (8,8% e 11,8% para amostras VII-MS e 

VII-BS, respectivamente), Desulfomicrobiaceae (4,4% e 8,3% para amostras VII-MS e VII-

BS, respectivamente), Geobacteraceae (19,45% e 10,46% para amostras VII-MS e VII-BS, 

respectivamente), Helicobacteraceae (14,57% e 4,93% para amostras VII-MS e VII-BS, 

respectivamente) e Pseudomonadaceae (4,92% e 5,58% para amostras VII-MS e VII-BS, 

respectivamente) e elevada eficiência de remoção de LAS (Figura 6.13). Representantes das 

famílias Desulfomicrobiaceae, Geobacteraceae e Pseudomonadaceae já foram relacionados à 

degradação de LAS em estudos anteriores (DELFORNO et al., 2015, ANDRADE et al., 

2017a,  MOTTERAN et al., 2018). 
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Figura 6.22 - Abundância relativa  para as famílias do Domínio Bacteria e Archaea 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação ao domínio Bacteria, foram identificados 1.091 gêneros para as amostras 

das diferentes fases de operação. Foram classificados 206, 286, 266, 239 e 261 gêneros para 

as amostras das fases III, IV, V, VII-MS e VII-BS, respectivamente. Observou-se apenas para 

25 gêneros abundância relativa maior que 1% em, pelo menos, uma das amostras analisadas 

(Figuras 6.23 e 6.24). 

Os gêneros classificados com maior abundância relativa estão descritos na Tabela 6.25 

e ilustrados nas Figuras 6.23 e 6.24. Organismos semelhantes a gêneros com metabolismo 

aeróbio, sobretudo a Chryseobacterium (9,76%), foram identificados com maior abundância 

relativa na fase III em que se empregou a maior velocidade ascensional (vazão de recirculação 

de 241 L h-1). Como discutido anteriormente, a elevada turbulência resultante da alta 

velocidade ascencional empregada para fluidificação do leito pode resultar na entrada de 

oxigênio no sistema favorecendo estes organismos. 
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Figura 6.23 - Abundância relativa dos principais gêneros do Domínio Bacteria 

Fonte: Elaboração própria 

 

Representantes do gênero Chryseobacterium possuem capacidade de degradar 

compostos aromáticos e podem utilizar ácidos orgânicos como fonte de carbono (SEO et al., 

2009). Tratam-se de organismos pertencentes a família Flavobacteriaceae (BERNARDET et 

al., 1996), assim como organismos do gênero aeróbio Riemerella, que também foi 

identidificado com abundância relativa superior a 1% nesta fase de operação. Tanto, 

Chryseobacterium, como Riemerella foram previamente isolados de lodos ativados 

(KAMPFER et al. 2003), justificando, portanto, sua presença, já que se empregou inóculo 

oriundo de lodos ativados.  

Em relação aos organismos semelhantes a Desulfovibrio (6,44%), Sulfurospirillum 

(5,39%) e Geobacter (3,15%) também se verificou elevada abundância relativa na biomassa 

da amostra da fase III.  

Bactérias semelhantes a Desulfovibrio inclui espécies anaeróbias capazes de realizar 

dessulfonação, degradação de carboidratos e de compostos aromáticos (COOK; BRENNER et 

al., 2005). Diversos trabalhos relacionaram a identificação de organismos semelhantes a este 

gênero à degradação de LAS (DUARTE et al., 2010; OKADA et al., 2013; DELFORNO et 

al., 2015, MOTTERAN et al., 2018). 
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Representantes do gênero Sulfurospirillum são anaeróbios estritos capazes de realizar 

desnitrificação e reduzir sulfato, são capazes de consumir acetato, butirato, citrato, lactato e 

malato (KODAMA et al., 2004) e degradar compostos aromáticos (GARRITY et al., 2005). 

Este gênero foi reportado em estudos anteriores acerca da degradação do LAS em RLF 

empregando inóculo oriundo de lodos ativados (ANDRADE et al., 2017a).  

Representantes do gênero Geobacter são organismos anaeróbios estritos que possuem 

capacidade de degradar ácidos orgânicos voláteis, álcoois, além de compostos aromáticos 

(COATES et al., 2001; KUEVER et al., 2005; BRENNER et al., 2005). Microganismos 

semelhantes a este gênero já foram associados à degradação de LAS (LARA-MARTIN et al., 

2007; DELFORNO et al., 2012; CAROSIA et al., 2014). 

A abundância relativa de organismos semelhantes a Rhodopseudomonas foi mais 

elevada nas fases IV e V (1,53% , 3,54% e 8,39% para III, IV e V, respectivamente). Tais 

organismos foram relacionados com a degradação anaeróbia de compostos aromáticos. Em 

relação à degradação de LAS, organismos semelhantes a este gênero possuem capacidade de 

realizar β-oxidação do composto (BRENNER et al., 2005). Estes organismos também 

possuem capacidade de degradação de ácidos orgânicos que foram detectados em elevada 

quantidade nas fases IV e V (MORITA, 1961) e que podem ter sido degradados 

preferencialmente, o que pode justificar a baixa remoção do LAS. 

Elevada abundância relativa para organismos semelhantes a Acidovorax (2,58%) foi 

observada na amostra da fase IV. Representantes de Acidovorax possuem capacidade de 

realizar desnitrificação, além de degradar compostos aromáticos como monoclorobenzeno em 

condições anóxicas e, também consumir ácidos orgânicos voláteis, (BALCKE et al., 2006, 

HEYLEN et al., 2008) detectados em quantidade significativa nas fases IV e V. 
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Tabela 6.25 – Gêneros do Domínio Bacteria classificados com abundância relativa superior a 1% e 

atmosfera 

Gênero Atmosfera III IV V VII-SM VII-BS 

Acidovorax Aeróbia 1,23% 2,58% 0,51% 0,40% 0,51% 

Arcobacter Aeróbia facultativa 1,04% 1,53% 4,44% 1,68% 0,97% 

Azoarcus Anaeróbia Facultativa 0,41% 0,67% 0,10% 0,68% 0,99% 

Azonexus Microaerófila 0,79% 0,96% 0,34% 2,26% 3,35% 

Bacteroides  Anaeróbia obrigatória 1,28% 1,87% 1,23% 0,16% 0,39% 

Blastochloris Anaeróbia facultativa 0,01% 1,50% 1,29% 0,03% 0,03% 

Bradyrhizobium Aeróbia 0,24% 0,78% 1,54% 0,10% 0,09% 

Chlorobium Anaeróbia 0,83% 2,22% 4,18% 0,39% 0,86% 

Chryseobacterium Aeróbia 9,76% 2,27% 1,01% 0,08% 0,12% 

Cloacibacillus Anaeróbia 0,10% 1,10% 1,38% 0,01% 0,01% 

Cloacibacterium Anaeróbia facultativa 1,82% 0,46% 0,20% 0,02% 0,03% 

Dechloromonas* Anaeróbia facultativa 1,16% 1,23% 0,46% 3,21% 4,70% 

Desulfobulbus* Anaeróbia 0,14% 0,07% 0,17% 2,89% 2,01% 

Desulfomicrobium* Anaeróbia 0,64% 0,34% 0,25% 3,40% 6,42% 

Desulfovibrio* Anaeróbia 6,44% 3,78% 1,76% 0,62% 0,89% 

Geobacter* Anaeróbia 3,15% 1,79% 1,65% 16,37% 8,67% 

Paludibacter Anaeróbia 1,80% 0,19% 0,40% 0,02% 0,04% 

Parabacteroides Anaeróbia 0,45% 1,71% 0,21% 0,10% 0,21% 

Pseudomonas Anaeróbia facultativa 1,30% 1,19% 0,38% 4,18% 4,70% 

Rhodopseudomonas Anaeróbia facultativa 1,53% 3,54% 8,39% 0,15% 0,18% 

Riemerella Aeróbia 1,22% 0,32% 0,13% 0,01% 0,02% 

Sulfuricurvum Anaeróbia facultativa 0,03% 0,01% 0,03% 13,13% 4,44% 

Sulfurospirillum* Anaeróbia facultativa 5,39% 2,01% 1,02% 0,53% 0,42% 

Thauera Anaeróbia facultativa 0,46% 0,68% 0,15% 0,87% 1,31% 

NA  49,29% 47,66% 41,08% 39,51% 46,46% 

Outros  9,52% 19,52% 27,70% 9,20% 12,20% 

*BRS 
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Bactérias semelhantes a Rhodopseudomonas (8,39%), Chlorobium (4,18%), 

Arcobacter (4,44%) e Bradyrhizobium (1,54%) também foram identificadas com elevada 

abundância relativa na fase V.  

Figura 6.24 - Heatmap para Domínio Bacteria 

Fonte: Elaboração própria 
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Espécies pertencentes ao gênero Chlorobium são capazes de fixar N2 e oxidar sulfato e 

outros compostos reduzidos de enxofre (WAHLUND; MADIGAN, 1993). Algumas espécies 

deste gênero podem usar álcoois, aminoácidos, ácidos orgânicos, açúcares e até mesmo 

compostos tóxicos como fonte de carbono (ZOETENDAL et al., 2003).  

Organismos semelhantes a Arcobacter são aeróbios/microaerófilos e possuem 

capacidade de degradar compostos aromáticos (BRENNER et al., 2005) e utilizar ácidos 

orgânicos. Podem utilizar N2, nitrato e enxofre como aceptor de elétrons (ROALKVAN et al., 

2015).  

Bactérias semelhantes a Bradyrhizobium utilizam etanol como única fonte de carbono 

e energia para crescer (SADOWSKYT; BOHLOOL, 1986). Além disso, podem catabolizar 

aerobiamente baixas concentrações de compostos aromáticos. Portanto, observou-se que os 

principais gêneros com elevada abundância relativa nas fases III, IV e V foram associados à 

capacidade de utilizar compostos aromáticos como LAS e também ácidos orgânicos e/ou 

etanol, que estiveram disponíveis em excesso nesta fase experimental.  

A abundância relativa de gêneros semelhantes a Dechloromonas e Pseudomonas foi 

significativamente menor na fase V (menor remoção de LAS) que nas demais fases 

operacionais. Pseudomonas está diretamente ligada à degradação de LAS, são bactérias 

capazes de realizar β-oxidação e dessulfonação, etapas de degradação da molécula de 

surfactante, além da degradação de compostos aromáticos, como benzeno e tolueno 

(BRENNER et al., 2005). Bactérias pertencentes a este gênero são capazes de realizar a 

respiração anóxica, justificando a elevada abundância deste gênero em RLF. Andrade et al. 

(2017a) reportaram elevada concentração deste gênero (32,29%) em RLF empregado no 

tratamento de água residuária de lavanderia comercial sob condições anóxicas com 

suplementação de nitrato e etanol.  

Algumas espécies de Dechloromonas estão relacionados com a degradação de 

compostos aromáticos (tolueno, benzoato entre outros) (BRENNER et al., 2005) em 

condições anaeróbias. Ainda, são capazes na presença de nitrato e O2 atuar como aceptor de 

elétrons e acetato como fonte de carbono (COATES et al., 2001; CHAKRABORTY et al., 

2005). Macedo et al. (2015) reportaram abundância relativa de até 49% de organismos 

semelhantes a Dechloromonas em RLF empregado na remoção de LAS de água residuária de 

lavanderia comercial suplementado com etanol previamente. 

Os dois gêneros discutidos anteriormente foram identificados em outros trabalhos 

sobre degradação de LAS (OLIVEIRA et al., 2013, BRAGA, 2014, DELFORNO, 2014, 

CAROSIA et al., 2014). Ambos estão diretamente associados à degradação do LAS e menor 
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abundância relativa foi observada na fase V (menor eficiência de remoção de LAS) e maior 

abundância relativa na fase VII (maior eficiência de remoção de LAS). 

Além de organismos semelhantes a Pseudomonas e Dechloromonas, aumento 

significativo da abundância relativa de organismos semelhantes a Azonexus, Desulfobulbus, 

Desulfomicrobium, Geobacter, Thauera e Sulfuricurvum foi verificado nas amostras da fase 

VII, quando comparada às demais fases, com destaque para Sulfuricurvum (16,37%) e 

Geobacter (13,13%) na amostra da fase VII-MS. 

Organismos semelhantes a Pseudomonas, Dechloromonas, Desulfobulbus, 

Desulfomicrobium e Geobacter são capazes de reduzir sulfato e foram identificados em maior 

abundância na fase VII, em que se observou maior eficiência de remoção de LAS. Motteran et 

al. (2018) reportaram que as bactérias redutoras de sulfato (BRS) desempenham importante 

papel ecológico na degradação de LAS de água residuária de lavanderia comercial.  

A água residuária de lavanderia comercial e esgoto doméstico empregados neste 

estudo continham 535±149 mg L-1 e 72±49 mg L-1 de sulfato, respectivamente.  Além disso, a 

própria molécula de LAS pode ser utilizada como fonte de sulfato. Segundo Elsgaard et al. 

(2003), compostos aromáticos sulfonados podem ser usados como fonte de carbono e energia 

ou como fonte de enxofre. No primeiro caso, há utilização da cadeia carbônica e liberação do 

grupo sulfonado como sulfito ou sulfato. No segundo caso, o grupo sulfonado é usado como 

fonte de enxofre e a cadeia carbônica dessulfonada é liberada como fenol. Denger e Cook 

(1999) relataram que o LAS pode ser usado como fonte de enxofre por bactérias anaeróbias 

sob condição limitada de sulfato. Segundo Perales et al. (2003) e Lara-Martín et al. (2010), a 

liberação do grupo sulfonado, proveniente da ruptura do anel aromático e, consequentemente, 

dessulfonação são os estágios finais da rota de degradação do LAS. 

Representantes semelhantes a Azonexus pertencem à família Rhodocyclaceae, crescem 

em condições microaerófilas, podem utilizar N2 da atmosfera, ácidos orgânicos (ácido 

succínico, propiônico e acético) e etanol como fonte de carbono (REINHOLD-HUREK, 

2006). Braga et al. (2015) e Macedo et al. (2015) identificaram representantes desse gênero 

em RLF empregado no tratamento de água residuária contendo LAS. No entanto, ácidos 

orgânicos oriundos da digestão anaeróbia e presentes na água residuária de lavanderia 

comercial também estavam disponíveis para serem utilizados como fonte de carbono.  

Organismos semelhantes a Desulfobulbus e Desulfomicrobium são reportados em 

ambientes anaeróbios ricos em matéria orgânica contendo sulfato. Tais bactérias reduzem 

sulfato a sulfeto (LAANBROEK et al., 1984), estando relacionados a degradação de 

compostos aromáticos e LAS (BRAGA et al., 2015). Representantes dos gêneros Thauera e 
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Sulfuricurvum incluem organismos relacionados à degradação de compostos aromáticos em 

condições facultativas (LUERDERS, 2017). 

Pode-se inferir que elevada abundância relativa foi observada para maioria dos 

gêneros com capacidade de degradar compostos aromáticos e matéria orgânica facilmente 

assimilável como ácidos orgânicos e etanol. Provavelmente, nas fases III, IV e V os 

microrganismos usaram preferencialmente a matéria orgânica prontamente degradável ao 

invés de LAS. Sobretudo na fase V, em que se observou a menor eficiência de remoção do 

LAS (29% para) e acúmulo de ácidos orgânicos voláteis, bem como, abundância reltiva 

elevada para gênero Bradyrhizobium que pode utilizar o etanol (200 mg L-1 nesta fase) como 

única fonte de carbono. Além disso, o aumento do TDH para 30 horas na fase VII, 

possivelmente, induziu o uso de LAS como fonte de carbono, após o consumo de substratos 

facilmente degradáveis, que por sua vez, estavam presentes em concentração inferior às 

demais fases. A menor eficiência de degradação de LAS observada nas fases com TDH 18 h, 

como discutido, anteriormente, pode ser indicativo que o TDH aplicado não foi suficiente 

para as reações envolvidas na degradação do surfactante, uma vez que, organismos associados 

a degradação do LAS como Dechloromonas e Pseudomonas, por exemplo, foram 

identificados com elevada abundância relativa nas fases IV e VII, entretanto, com eficiência 

de remoção inferior aquela observada na fase IV em TDH de 18 horas (Figura 6.25).
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Figura 6.25- Gêneros associados a degradação de LAS e remoção de DQO, condições operacionais nas fases III, IV, V e VII e eficiência de remoção de LAS e 
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Fonte: Elaboração Própria 



122 

 

6.6.4 Perfil funcional dos metagenomas 

 A fim de realizar análise do perfil funcional dos dados metagenômicos empregou-se a 

plataforma KEGG e suas categorias para anotação das sequências. Usando os números de KO,  

curva de rarefação foi construída para determinar se a profundidade de sequenciamento foi 

suficiente para capturar toda a capacidade funcional dos microbiomas estudados (Figura 

6.26). Para cada amostra, observou-se relação assintótica entre os números de KO e as 

sequências. Em relação as amostras das fases IV e V verificou-se maior diversidade de 

funções metabólicas, seguidas para aquelas das fases VII-BS, VII-MS e, por último, para a da 

fase III. Deve-se considerar que na fase III (TDh de 18 horas e vasc=1,3vmf), devido ao menor 

tempo de operação do reator, provavelmente, a biomassa não estava tão adaptada quanto nas 

demais etapas. Além disso, a alimentação do reator com etanol, água residuária de lavanderia 

comercial e esgoto doméstico em sistema de recirculação é fonte potencial de microrganismos 

para inoculação do sistema (MACEDO et al., 2017). Desta forma, maior tempo de operação 

pode ter resultado em maior colonização do material suporte como observado para as demais 

fases. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Em todas as amostras, para categoria I do KEGG, a maior porcentagem classificada 

foi metabolismo (>41%), seguida de processamento de informação genética (>21%), 

Figura 6.26 - Curva de rarefação indicando o número de KO atribuído pelo aumento do 

número de sequências 
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processamento de informação ambiental (>10%) e processos celulares (>5%); enquanto 

sistemas de organismos (>2%) e doenças humanas (<1%) representaram porcentagens mais 

baixas na classificação (Tabela 6.26).  Trata-se, portanto, como esperado, de comunidade com 

elevado potencial metabólico. A distribuição nas categorias I do KEGG está ilustrada na 

Figura 6.27 e a categoria II na Figura 6.28 e, mais detalhadamente, nos Apêndices de D a H. 

Delforno et al. (2017a) observaram 58% das sequências relacionadas a categoria 

metabolismo, 16% relacionadas a processamento de informação genética e 15% relacionadas 

a informação de processamento ambiental, em análise metagenômica para caracterizar a 

biomassa de FBR, UASB e EGSB empregados no tratamento de água residuária de lavanderia 

comercial em escala de bancada. Delforno et al. (2019) reportaram 27% e 23% para funções 

de metabolismo e processamento de informação genética, respectivamente, em reator UASB 

controle e porcentagem superior a 35% para funções metabólicas nos reatores UASB em que 

LAS foi introduzido, seja como composto padrão ou oriundo de água residuária de lavanderia 

comercial. 

Para a categoria metabolismo observou-se que 30-32% corresponderam a metabolismo 

de carboidratos, metabolismo de aminoácidos, metabolismo de energia e metabolismo de co-

fatores e vitaminas na categoria II do KEGG (Figura 6.28). Esses resultados são consistentes 

com estudos metagenômicos aplicados a reatores biológicos anteriores, com alta proporção de 

genes relacionados a essas funções (YANG et al., 2014; GUO et al., 2015; LV et al., 2015; 

CAI et al., 2016). Delforno et al. (2017a) reportaram porcentagens superiores a 40% para o 

somatório destas mesmas categorias em reatores EGSB, RLF e UASB aplicados no 

tratamento de água residuária de lavanderia comercial.  

Cabe destacar, neste estudo, a categoria II, biodegradação e metabolismo de 

xenobióticos, cuja abundância relativa observada foi de 1,27%, 1,23%, 1,13%, 1,15% e 1,29% 

para as amostras das fases III, IV, V, VII-MS e VII-BS, respectivamente (Figura 6.28). 

Comparando-se as fases em que se variou a velocidade ascensional, a redução deste 

parâmetro resultou em menor abundância relativa para a categoria na fase V, quando foi 

observada a menor eficiência de remoção do LAS (29%). Na fase VII, em que se observou 

elevada eficiência de remoção do LAS, observou-se abundância relativa mais baixa na 

amostra da biomassa do material suporte (1,15% para fase VII-MS), todavia, na biomassa 

granular desenvolvida acima do suporte (fase VII-BS), foi observada a maior abundância 

relativa para esta categoria de biodegradação e metabolismo de xenobióticos (1,29%).  

Da mesma forma, na categoria de processamento de informação genética, para 

dobragem, triagem e degradação, abundância relativa ligeiramente mais baixa foi relatada na 
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amostra da fase V; ou seja, 2,53%, 2,31%, 2,27%, 2,44% e 2,49%para as amostras das fases 

III, IV, V, VII-MS e VII-BS, respectivamente (Figura 6.28). Em relação aos processos 

celulares (categoria II) verificou-se, em geral, abundância relativa superior na fase VII, 

especificamente para as amostras das fases VII-MS e VII-BS. Merece destaque a categoria 

transporte e catabolismo com 2,57%, 2,81%, 2,54%, 3,82% e 4,50% para amostras das fases 

III, IV, V, VII-MS e VII-BS, respectivamente (Figura 6.28).  

Na categoria II, metabolismo de energia, houve representação significativa das sub-

categorias metabolismo de metano, metabolismo de enxofre e fosforilação oxidativa que estão 

discutidas a seguir. 

 

Figura 6.27 - Composição da categoria I do KEGG nas diferentes fases de operação 

Fonte: Elaboração Própria  
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Tabela 6.26-  Discriminação das categorias do  KEGG 

 

 

 

 

 

Categoria KEGG III IV V VII-MS VII-BS 

Metabolismo 45,07% 43,19% 42,73% 41,92% 41,86% 
Metabolismo de carboidrato 8,85% 7,92% 7,33% 7,57% 7,74% 

Metabolismo de energia 7,26% 7,60% 8,46% 7,87% 7,83% 
Metabolismo de lipídeos 1,63% 1,64% 1,58% 1,53% 1,50% 

Metabolismo de nucleotídeos 4,82% 4,35% 4,32% 3,82% 3,85% 
Metabolismo de aminoácidos 10,18% 9,33% 8,71% 9,19% 9,25% 

Metabolismo de outros aminoácidos 1,31% 1,19% 1,12% 0,96% 1,11% 
Metabolismo e biossíntese de glicano 1,47% 1,39% 1,21% 1,81% 1,47% 

Metabolismo de cofator e coenzimas 4,60% 4,99% 5,26% 4,33% 4,17% 
Metabolismo de terpenóides e policetídeos 0,99% 0,92% 1,00% 0,80% 0,73% 

Biossíntese de outros metabólitos secundários 0,88% 0,82% 0,88% 0,88% 0,92% 
Biodegradação e metabolismo de xenobióticos 1,27% 1,23% 1,13% 1,15% 1,29% 

Famílias de Enzimas 1,81% 1,81% 1,74% 2,01% 2,01% 
Processamento de Informação Genética 26,13% 23,50% 23,73% 21,72% 21,18% 

Transcrição 2,02% 2,31% 2,56% 2,01% 2,02% 

Tradução 14,26% 12,20% 12,39% 10,87% 10,43% 
Dobragem, triagem e degradação 2,53% 2,31% 2,27% 2,44% 2,49% 

Replicação e reparo 7,31% 6,69% 6,52% 6,40% 6,23% 
Processamento de Informação Ambiental 10,38% 12,98% 12,84% 13,29% 13,35% 

Transporte de membrana 8,51% 10,81% 10,65% 10,54% 10,83% 
Transdução de sinal 1,83% 2,12% 2,14% 2,72% 2,49% 

Moléculas de sinalização e interação 0,04% 0,05% 0,05% 0,03% 0,03% 
Processos celulares 5,73% 6,54% 6,34% 8,77% 9,00% 

Transporte e catabolismo 2,57% 2,81% 2,54% 3,82% 4,50% 
Motilidade celular 1,37% 1,51% 1,57% 2,46% 2,03% 

Crescimento e morte celular 0,58% 0,61% 0,60% 0,73% 0,79% 
Comunidade celular-procarionte 1,21% 1,62% 1,63% 1,76% 1,68% 

Sistemas Organismos 0,76% 0,71% 0,65% 0,54% 0,55% 

Envelhecimento 0,38% 0,28% 0,24% 0,20% 0,21% 
Sistema imunológico 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,04% 

Sistema endócrino 0,20% 0,23% 0,22% 0,17% 0,17% 
Sistema Circulatório 0,02% 0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 

Sistema Digestivo 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 
Sistema excretor 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
Sistema nervoso 0,03% 0,09% 0,07% 0,04% 0,06% 

Adaptação ambiental 0,05% 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 

Doenças Humanas 2,10% 1,92% 1,83% 1,98% 2,06% 
Mal caracterizadas 2,47% 3,07% 3,61% 3,34% 3,35% 

Família de proteínas virais 0,06% 0,05% 0,03% 0,06% 0,09% 
Não identificadas 0,09% 0,17% 0,27% 0,25% 0,19% 

Total Geral 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Figura 6.28 - Categorias II do KEGG destacadas para as diferentes fases de operação 
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Fonte: Elaboração Própria 

6.6.4.1 Fosforilação oxidativa 

No quadro 6.4, estão discriminados os KO relacionados à fosforilação oxidativa, 

encontrados via módulo KEGG. Destaca-se que o somatório da abundância relativa dos KO 

identificados, neste estudo, para oxidação fosforilativa, foi maior na amostra da fase III em 

que se empregou a maior velocidade ascensional (1,3 vmf), comparativamente às demais fases, 

como pode ser visualizado pelo heatmap no quadro 4, onde verde corresponde a menor 

abundância relativa e vermelho a maior e na Figura 6.29. Como já discutido, anteriormente, a 

elevada vazão de recirculação pode ser uma fonte de reoxigenação no sistema do RLF 

(MACEDO et al. 2017; DELFORNO et al. 2017a). Os resultados aqui apresentados 

corroboram, portanto, com esta afirmação, uma vez que o potencial genético para esta 

categoria foi desfavorecido com a redução da velocidade ascensional. Todavia, não se 

observou diferença significativa no total de KO relacionados à fosforilação oxidativa para 

redução da velocidade ascensional de 1,0 vmf para 0,7 vmf. 

A categoria de fosforilação oxidativa foi discutida por Delforno et al. (2017a), que não 

observaram diferença significativa na abundância entre diferentes reatores EGSB, UASB e 

FBR. No entanto, os autores destacaram que os genes mais abundantes foram diferentes:  

nuoF (NADH-quinona oxidoredutase subunidade G) para UASB e EGSB e ppa (inorganic 

pyrophosphatase) para FBR. 

Neste estudo, destacam-se os genes nuoG (NADH-quinone oxidoreductase subunit G); 

sdhA, frdA (succinate dehydrogenase / fumarate reductase, flavoprotein subunit); ccoNO; 

(cytochrome c oxidase cbb3-type subunit I/II); ATPF1A, atpA (F-type H+-transporting 
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ATPase subunit alpha) e ATPF1B, atpD (F-type H+-transporting ATPase subunit beta). 

Sendo que, os genes ccoNO (K15862; 0,07338%) e sdhB, frdB (K00239; 0,055%) foram 

classificados com elevada abundância relativa na fase III. Estes KO foram atribuídos a 

diversos gêneros de microrganismos identificados no RLF. O gene ccoNO foi atribuído aos 

gêneros Chryseobacterium Draconibacterium, Labilibacter e Parafilimonas, enquanto o gene 

sdhB, frdB foi atribuído a 60 gêneros diferentes, sobretudo ao gênero Chryseobacterium com 

elavada abundância relativa na fase III (Apêndice I). 

 

 

Figura 6.29 - Abundância relativa para KO associados a fosforilação oxidativa 
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Fonte: Elaboração Própria 
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Quadro 6.4- Abundância relativa  e heatmap para KO associados a fosforilação oxidativa 

KO Gene/enzima III (%) IV (%) V (%) 
VII-SM 

(%) 

VII-BS 

(%) 

K03935 NDUFS2; NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 2  0,00019 0,00012 0,00005 0,00000 0,00000 

K00330 nuoA; NADH-quinone oxidoreductase subunit A  0,00035 0,00160 0,00102 0,00000 0,00000 

K00331 nuoB; NADH-quinone oxidoreductase subunit B 0,00000 0,00037 0,00010 0,00095 0,00032 

K00332 nuoC; NADH-quinone oxidoreductase subunit C  0,00000 0,00000 0,00000 0,01716 0,00548 

K00333 nuoD; NADH-quinone oxidoreductase subunit D  0,00016 0,00553 0,00503 0,00033 0,00113 

K13378 nuoCD; NADH-quinone oxidoreductase subunit C/D  0,01863 0,00492 0,00198 0,00000 0,00000 

K13380 nuoBCD; NADH-quinone oxidoreductase subunit B/C/D  0,00000 0,00000 0,00000 0,00038 0,00016 

K00334 nuoE; NADH-quinone oxidoreductase subunit E  0,00023 0,00154 0,00300 0,00000 0,00000 

K00335 nuoF; NADH-quinone oxidoreductase subunit F  0,00000 0,00025 0,00000 0,00703 0,01153 

K00336 nuoG; NADH-quinone oxidoreductase subunit G  0,00016 0,00000 0,00000 0,04648 0,01531 

K00337 nuoH; NADH-quinone oxidoreductase subunit H  0,00094 0,00154 0,00661 0,00033 0,00016 

K00338 nuoI; NADH-quinone oxidoreductase subunit I  0,00000 0,00006 0,00000 0,01250 0,00395 

K00339 nuoJ; NADH-quinone oxidoreductase subunit J  0,00090 0,00197 0,00015 0,00029 0,00016 

K00340 nuoK; NADH-quinone oxidoreductase subunit K 0,01146 0,00326 0,00158 0,00000 0,00040 

K00341 nuoL; NADH-quinone oxidoreductase subunit L  0,00452 0,01433 0,02622 0,00204 0,00629 

K00342 nuoM; NADH-quinone oxidoreductase subunit M  0,00312 0,00935 0,01753 0,00128 0,00355 

K00343 nuoN; NADH-quinone oxidoreductase subunit N 0,00316 0,00892 0,01758 0,00176 0,00226 

K05576 ndhE; NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 4L  0,00000 0,00000 0,00000 0,00081 0,00040 

K05577 ndhF; NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 5  0,00004 0,00012 0,00030 0,00000 0,00000 

K00241 sdhC, frdC; succinate dehydrogenase / fumarate reductase, cytochrome b subunit 0,00008 0,00000 0,00015 0,01692 0,00427 

K00242 sdhD, frdD; succinate dehydrogenase / fumarate reductase, membrane anchor subunit 0,00101 0,00117 0,00234 0,00000 0,00000 

K00239 sdhA, frdA; succinate dehydrogenase / fumarate reductase, flavoprotein subunit  0,05537 0,01507 0,00757 0,00076 0,00113 

K00240 sdhB, frdB; succinate dehydrogenase / fumarate reductase, iron-sulfur subunit  0,00277 0,00676 0,01021 0,00086 0,00226 

K00244 frdA; fumarate reductase flavoprotein subunit 0,01952 0,00732 0,00305 0,00033 0,00008 

K00245 frdB; fumarate reductase iron-sulfur subunit  0,00678 0,00320 0,00152 0,00010 0,00048 



129 

 

 

Quadro 6.4- Abundância relativa  e heatmap para KO associados a fosforilação oxidativa (continuação) 

KO Gene/enzima III (%) IV (%) V (%) 
VII-SM 

(%) 

VII-BS 

(%) 

K00246 frdC; fumarate reductase subunit C 0,00008 0,00074 0,00081 0,00162 0,00097 

K00410 fbcH; ubiquinol-cytochrome c reductase cytochrome b/c1 subunit 0,00152 0,00141 0,00452 0,00010 0,00016 

K00411 UQCRFS1, RIP1, petA; ubiquinol-cytochrome c reductase iron-sulfur subunit  0,00027 0,00061 0,00005 0,00532 0,00411 

K00412 CYTB, petB; ubiquinol-cytochrome c reductase cytochrome b subunit 0,00152 0,00320 0,00147 0,00038 0,00016 

K00413 CYC1, CYT1, petC; ubiquinol-cytochrome c reductase cytochrome c1 subunit 0,00070 0,00191 0,00401 0,00029 0,00016 

K03891 qcrB; ubiquinol-cytochrome c reductase cytochrome b subunit 0,00000 0,00000 0,00030 0,00000 0,00016 

K00410 fbcH; ubiquinol-cytochrome c reductase cytochrome b/c1 subunit 0,00152 0,00141 0,00452 0,00010 0,00016 

K00411 UQCRFS1, RIP1, petA; ubiquinol-cytochrome c reductase iron-sulfur subunit 0,00027 0,00061 0,00005 0,00532 0,00411 

K00412 CYTB, petB; ubiquinol-cytochrome c reductase cytochrome b subunit 0,00152 0,00320 0,00147 0,00038 0,00016 

K00413 CYC1, CYT1, petC; ubiquinol-cytochrome c reductase cytochrome c1 subunit 0,00070 0,00191 0,00401 0,00029 0,00016 

K00425 cydA; cytochrome bd ubiquinol oxidase subunit I  0,00012 0,00517 0,00772 0,00000 0,00073 

K00426 cydB; cytochrome bd ubiquinol oxidase subunit II  0,00000 0,00351 0,00589 0,00029 0,00105 

K02257 COX10, ctaB, cyoE; heme o synthase  0,00016 0,00105 0,00229 0,00000 0,00000 

K02261 COX2; cytochrome c oxidase subunit 2 0,00000 0,00012 0,00025 0,00010 0,00032 

K02258 COX11, ctaG; cytochrome c oxidase assembly protein subunit 11 0,00090 0,00129 0,00056 0,00000 0,00000 

K02259 COX15, ctaA; cytochrome c oxidase assembly protein subunit 15 0,00000 0,00000 0,00000 0,00176 0,00113 

K02275 coxB, ctaC; cytochrome c oxidase subunit II  0,00000 0,00012 0,00000 0,00143 0,00129 

K02274 coxA, ctaD; cytochrome c oxidase subunit I  0,00023 0,00627 0,00025 0,00000 0,00064 

K02276 coxC, ctaE; cytochrome c oxidase subunit III 0,00000 0,00000 0,00000 0,00105 0,00113 

K15408 coxAC; cytochrome c oxidase subunit I+III 0,00000 0,00092 0,00229 0,00005 0,00000 

K02277 coxD, ctaF; cytochrome c oxidase subunit IV 0,00000 0,00006 0,00000 0,00119 0,00137 

K00404 ccoN; cytochrome c oxidase cbb3-type subunit I  0,00000 0,00037 0,00010 0,00280 0,00185 

K00405 ccoO; cytochrome c oxidase cbb3-type subunit II 0,00000 0,00283 0,00473 0,00010 0,00048 

K00407 ccoQ; cytochrome c oxidase cbb3-type subunit IV 0,00043 0,00061 0,00102 0,00029 0,00000 
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Quadro 6.4- Abundância relativa  e heatmap para KO associados a fosforilação oxidativa (continuação) 

KO Gene/enzima III (%) IV (%) V (%) 
VII-SM 

(%) 

VII-BS 

(%) 

K00406 ccoP; cytochrome c oxidase cbb3-type subunit III 0,00000 0,00000 0,00000 0,00143 0,00226 

K15862 ccoNO; cytochrome c oxidase cbb3-type subunit I/II  0,07338 0,02048 0,00798 0,00038 0,00105 

K02111 ATPF1A, atpA; F-type H+-transporting ATPase subunit alpha  0,00249 0,00461 0,00198 0,00019 0,00145 

K02112 ATPF1B, atpD; F-type H+-transporting ATPase subunit beta 0,03920 0,01015 0,00488 0,00024 0,00081 

K02113 ATPF1D, atpH; F-type H+-transporting ATPase subunit delta 0,00074 0,00129 0,00279 0,00005 0,00000 

K02114 ATPF1E, atpC; F-type H+-transporting ATPase subunit epsilon 0,00039 0,00031 0,00132 0,00000 0,00000 

K02108 ATPF0A, atpB; F-type H+-transporting ATPase subunit a 0,00183 0,00400 0,00152 0,00010 0,00040 

K02109 ATPF0B, atpF; F-type H+-transporting ATPase subunit b 0,00160 0,00025 0,00208 0,00010 0,00000 

K02110 ATPF0C, atpE; F-type H+-transporting ATPase subunit c 0,00000 0,00000 0,00005 0,00746 0,00210 

K02132 ATPeF1A, ATP5A1, ATP1; F-type H+-transporting ATPase subunit alpha 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00032 

K02117 ATPVA, ntpA, atpA; V/A-type H+/Na+-transporting ATPase subunit A  0,00031 0,00670 0,00854 0,00048 0,00218 

K02118 ATPVB, ntpB, atpB; V/A-type H+/Na+-transporting ATPase subunit B 0,00074 0,00424 0,00539 0,00000 0,00000 

K02119 ATPVC, ntpC, atpC; V/A-type H+/Na+-transporting ATPase subunit C 0,00008 0,00049 0,00325 0,00000 0,00000 

K02120 ATPVD, ntpD, atpD; V/A-type H+/Na+-transporting ATPase subunit D 0,00000 0,00000 0,00061 0,00010 0,00153 

K02121 ATPVE, ntpE, atpE; V/A-type H+/Na+-transporting ATPase subunit E 0,00004 0,00141 0,00112 0,00005 0,00000 

K02122 ATPVF, ntpF, atpF; V/A-type H+/Na+-transporting ATPase subunit F 0,00004 0,00025 0,00086 0,00000 0,00000 

K02107 ATPVG, ahaH, atpH; V/A-type H+/Na+-transporting ATPase subunit G/H 0,00000 0,00012 0,00097 0,00000 0,00000 

K02123 ATPVI, ntpI, atpI; V/A-type H+/Na+-transporting ATPase subunit I 0,00000 0,00141 0,00168 0,00019 0,00000 

K02124 ATPVK, ntpK, atpK; V/A-type H+/Na+-transporting ATPase subunit K 0,00008 0,00209 0,00203 0,00000 0,00000 

K02297 cyoA; cytochrome o ubiquinol oxidase subunit II 0,00113 0,00326 0,00025 0,00029 0,00024 

K02298 cyoB; cytochrome o ubiquinol oxidase subunit I  0,00000 0,00000 0,00000 0,00067 0,00242 

K02299 cyoC; cytochrome o ubiquinol oxidase subunit III 0,00039 0,00092 0,00030 0,00000 0,00000 

K02300 cyoD; cytochrome o ubiquinol oxidase subunit IV 0,00008 0,00049 0,00015 0,00000 0,00000 

  SOMA 0,26183 0,18720 0,20010 0,14482 0,09439 
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6.6.4.2 Metabolismo de metano 

No quadro 6.5, estão discriminados os KO relacionados a metanogênese, encontrados 

via KEGG módulo, seus respectivos genes funcionais codificadores de enzimas e a 

abundância relativa para as amostras das diferentes fases operacionais.  Pelo heatmap, sendo a 

cor verde a representação dos valores mais baixos, amarelo dos valores intermediários e 

vermelho dos valores mais elevados, assim como pela Figura 6.30, pode-se visualizar a 

predominância de genes relacionados a metanogênese em maior abundância na amostra da 

fase V (0,7 vmf, TDH de 18 h; 200 mgEOH L-1; 24 mgLASL-1), assim como observou-se pela 

classificação taxonômica organismos relacionados a metanogênese. O KO mais abundante 

correspondeu a K14126 relacionado ao gene codificador da enzima F420-non-reducing 

hydrogenase large subunit, que é transportadora central de elétrons na metanogênese. Este 

gene foi atribuído aos gêneros Methanobacterium; Methanobrevibacter; 

Methanothermobacter no reator. Estes resultados estão em concordância com a classificação 

taxonômica, por meio da qual observou-se predominância de representantes do domínio 

Archaea nas amostras das fases IV (1,0 vmf, TDH de 18 h; 200 mgEOH L-1; 22 mgLASL-1) e 

V (0,7 vmf, TDH de 18 h; 200 mgEOH L-1; 24 mgLASL-1), sobretudo na fase V.  

Utilizando-se os módulos KEGG para genes funcionais codificadores de enzimas para 

a metanogênese, observou-se predominância da via hidrogenotrófica (CO2 reduzido a CH4), 

seguida da acetoclástica (acetato reduzido a CH4) e, por fim, vias metilotróficas (grupo metil 

reduzido a CH4). Delforno et al. (2017a) observaram predomínio da via acetoclástica (acetato 

reduzido a CH4) em RLF aplicado no tratamento de água residuária de lavanderia comercial 

em escala de bancada. Os autores reportaram baixa atividade metanogênica via classificação 

funcional e taxonômica em RLF aplicado no tratamento de água residuária de lavanderia 

comercial, comparativamente a diversidade de reatores EGSB e UASB. Neste estudo, a 

redução na velocidade ascensional aplicada para fluidificação do leito na fase IV e na fase V, 

somadas a elevada altura do reator e, portanto, elevada coluna d’água acima do leito, 

provavelmente, favorecem condições ambientais específicas para metanogênese. 
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Quadro 6.5- Abundância relativa e heatmap para KO relacionados à matenogênese 

KO Gene/enzima III (%) IV (%) V (%) 
VII-SM 

(%) 

VII-BS 

(%) 

K00200 fwdA, fmdA; formylmethanofuran dehydrogenase subunit A 0,00000 0,00271 0,00285 0,00000 0,00000 

K00201 fwdB, fmdB; formylmethanofuran dehydrogenase subunit B 0,00023 0,00879 0,01336 0,00000 0,00000 

K00202 fwdC, fmdC; formylmethanofuran dehydrogenase subunit C 0,00008 0,00000 0,00325 0,00000 0,00000 

K00203 fwdD, fmdD; formylmethanofuran dehydrogenase subunit D 0,00012 0,00547 0,00620 0,00000 0,00000 

K11261 fwdE, fmdE; formylmethanofuran dehydrogenase subunit E 0,00386 0,00246 0,00107 0,00010 0,00000 

K00205 fwdF, fmdF; 4Fe-4S ferredoxin 0,00000 0,00074 0,00279 0,00000 0,00000 

K11260 fwdG; 4Fe-4S ferredoxin 0,00000 0,00000 0,00193 0,00000 0,00000 

K00204 fwdH; 4Fe-4S ferredoxin 0,00000 0,00061 0,00112 0,00010 0,00048 

K00672 ftr; formylmethanofuran--tetrahydromethanopterin N-formyltransferase 0,00008 0,00105 0,00188 0,00000 0,00000 

K01499 mch; methenyltetrahydromethanopterin cyclohydrolase 0,00035 0,00437 0,01341 0,00000 0,00000 

K00319 mtd; methylenetetrahydromethanopterin dehydrogenase 0,00008 0,00271 0,00269 0,00010 0,00024 

K13942 hmd; 5,10-methenyltetrahydromethanopterin hydrogenase 0,00000 0,00055 0,00071 0,00000 0,00000 

K00320 mer; 5,10-methylenetetrahydromethanopterin reductase 0,00000 0,00006 0,00269 0,00000 0,00000 

K00577 mtrA; tetrahydromethanopterin S-methyltransferase subunit A 0,00035 0,00467 0,01438 0,00010 0,00000 

K00578 mtrB; tetrahydromethanopterin S-methyltransferase subunit B 0,00000 0,00000 0,00061 0,00014 0,00032 

K00579 mtrC; tetrahydromethanopterin S-methyltransferase subunit C 0,00008 0,00234 0,00173 0,00010 0,00000 

K00580 mtrD; tetrahydromethanopterin S-methyltransferase subunit D 0,00000 0,00000 0,00229 0,00000 0,00000 

K00581 mtrE; tetrahydromethanopterin S-methyltransferase subunit E 0,00000 0,00037 0,00279 0,00000 0,00000 

K00582 mtrF; tetrahydromethanopterin S-methyltransferase subunit F 0,00000 0,00049 0,00056 0,00000 0,00000 

K00583 mtrG; tetrahydromethanopterin S-methyltransferase subunit G 0,00000 0,00074 0,00061 0,00000 0,00000 

K00584 mtrH; tetrahydromethanopterin S-methyltransferase subunit H 0,00000 0,00006 0,00366 0,00000 0,00000 

K00399 mcrA; methyl-coenzyme M reductase alpha subunit 0,00000 0,00129 0,00498 0,00000 0,00000 
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Quadro 6.7- Abundância relativa e heatmap para KO relacionados à matenogênese (continuação) 

KO Gene/enzima III (%) IV (%) V (%) 
VII-SM 

(%) 

VII-BS 

(%) 

K00401 mcrB; methyl-coenzyme M reductase beta subunit  0,00000 0,00166 0,00259 0,00033 0,00000 

K00402 mcrG; methyl-coenzyme M reductase gamma subunit  0,00027 0,00633 0,01941 0,00000 0,00000 

K22480 hdrA1; heterodisulfide reductase subunit A1 0,00023 0,00172 0,00213 0,00000 0,00032 

K22481 hdrB1; heterodisulfide reductase subunit B1  0,00000 0,00000 0,00244 0,00000 0,00000 

K22482 hdrC1; heterodisulfide reductase subunit C1  0,00000 0,00006 0,00142 0,00000 0,00000 

K03388 hdrA2; heterodisulfide reductase subunit A2  0,00031 0,01267 0,01758 0,00000 0,00000 

K03389 hdrB2; heterodisulfide reductase subunit B2  0,00327 0,00763 0,01535 0,00157 0,00290 

K03390 hdrC2; heterodisulfide reductase subunit C2  0,00000 0,00184 0,00234 0,00000 0,00032 

K08264 hdrD; heterodisulfide reductase subunit D 0,00000 0,00012 0,00290 0,00000 0,00000 

K08265 hdrE; heterodisulfide reductase subunit E  0,00000 0,00000 0,00168 0,00000 0,00000 

K14126 mvhA, vhuA, vhcA; F420-non-reducing hydrogenase large subunit 0,00058 0,01045 0,02988 0,00000 0,00000 

K14128 mvhG, vhuG, vhcG; F420-non-reducing hydrogenase small subunit  0,00004 0,00615 0,00696 0,00000 0,00000 

K14127 mvhD, vhuD, vhcD; F420-non-reducing hydrogenase iron-sulfur subunit 0,00000 0,00000 0,00000 0,00019 0,00040 

K00125 fdhB; formate dehydrogenase (coenzyme F420) beta subunit  0,00000 0,00166 0,00300 0,00000 0,00032 

K00925 ackA; acetate kinase  0,00179 0,00197 0,00046 0,00404 0,01282 

K14080 mtaA; [methyl-Co(III) methanol-specific corrinoid protein]:coenzyme M methyltransferase 0,00000 0,00000 0,00259 0,00000 0,00000 

K04480 mtaB; methanol---5-hydroxybenzimidazolylcobamide Co-methyltransferase  0,00000 0,00049 0,00473 0,00000 0,00000 

K14081 mtaC; methanol corrinoid protein 0,00027 0,00732 0,01677 0,00010 0,00000 

K00193 cdhC; acetyl-CoA decarbonylase/synthase complex subunit beta 0,00016 0,00221 0,00356 0,00000 0,00056 

K00197 cdhE, acsC; acetyl-CoA decarbonylase/synthase complex subunit gamma  0,00000 0,00025 0,00650 0,00000 0,00000 

K00194 cdhD, acsD; acetyl-CoA decarbonylase/synthase complex subunit delta  0,00000 0,00006 0,00833 0,00000 0,00000 

K00625 E2.3.1.8, pta; phosphate acetyltransferase  0,00129 0,00061 0,00010 0,00917 0,01161 

K01895 ACSS, acs; acetyl-CoA synthetase  0,01563 0,00683 0,00264 0,00019 0,00000 

K13788 pta; phosphate acetyltransferase  0,01703 0,00720 0,00361 0,00019 0,00000 

  SOMA 0,04610 0,11672 0,24253 0,01640 0,03031 
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Figura 6.30 - Abundância relativa para KO relacionados à matenogênese 

Fonte: Elaboração Própria 

 

6.6.4.3 Metabolismo de enxofre 

Os genes e enzimas relacionados ao metabolismo de enxofre identificados neste 

estudo estão ilustrados no Quadro 6.9 e figura 6.31. Pelo heatmap, foi possível visualizar 

maior abundância relativa para os KO na fase VII (vermelho). Abundância relativa mais 

elevada foi observada para K00394, que corresponde a adenylylsulfate reductase, enzima 

citoplasmática que governa uma das etapas de redução do sulfato (POSTGATE, 1979; 

POSTGATE, 1984; OLDOM; PECK, 1984). Os principais gêneros atribuídos para o gene 

codificante desta enzima foram Allochromatium, Bilophila, Desulfatitalea, Desulfobulbus, 

Desulfococcus, Desulfofaba Desulfomicrobium, Desulfonema, Desulfopila, Desulforhabdus, 

Desulfosarcina, Desulfotalea, Desulfovibrio, Syntrophobacter, Thiobacillus e Thiodictyon 

(Figura 6.32). 

O ciclo do enxofre foi correlacionado em diversos trabalhos à degradação do LAS 

(SCHOERBEL, 1989; LARA-MARTIN et al., 2010; MOTTERAN et al., 2018; DELFORNO 

et al., 2019), uma vez que a degradação da molécula de LAS envolve etapa de dessulfonação 

do anel aromático. A água residuária de lavanderia comercial empregada neste estudo também 

é fonte de sulfato (535±149 mgSO4
- L-1), podendo favorecer esse tipo de metabolismo. 

Delforno et al. (2019) reportaram sequências atribuídas ao K03388 relacionadas ao ciclo do 
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enxofre quando empregaram água residuária de lavanderia comercial como fonte de LAS em 

UASB. 

A etapa de dessulfonação da molécula de LAS, com respectivos genes, é discutida a 

seguir juntamente com as demais etapas de degradação anaeróbia do surfactante. 

 

Figura 6.31 - Abundância relativa e heatmap para KO relacionados ao metabolismo de enxofre 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 6.32 - Abundância relativa dos gêneros atribuídos ao K00394 

 

Fonte: Elaboração própria  
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Quadro 6.6 - Abundância relativa e heatmap para KO relacionados ao metabolismo de enxofre 

KO Gene/enzima 
III (%) IV (%) V (%) 

VII-MS 

(%) 

VII-BS 

(%) 

K00958 sat, met3; sulfate adenylyltransferase  0,00008 0,00031 0,00000 0,00371 0,00782 

K00955 cysNC; bifunctional enzyme CysN/CysC  0,00051 0,00000 0,00051 0,00837 0,00468 

K00957 cysD; sulfate adenylyltransferase subunit 2 0,00012 0,00332 0,00559 0,00029 0,00064 

K00956 cysN; sulfate adenylyltransferase subunit 1  0,00055 0,00092 0,00417 0,00204 0,00161 

K00955 cysNC; bifunctional enzyme CysN/CysC 0,00051 0,00000 0,00051 0,00837 0,00468 

K00390 cysH; phosphoadenosine phosphosulfate reductase 0,00000 0,00000 0,00218 0,00000 0,00000 

K00380 cysJ; sulfite reductase (NADPH) flavoprotein alpha-component  0,00000 0,00061 0,00147 0,00000 0,00024 

K00381 cysI; sulfite reductase (NADPH) hemoprotein beta-component  0,00210 0,00123 0,00015 0,01050 0,01749 

K00392 sir; sulfite reductase (ferredoxin)  0,01948 0,00689 0,00351 0,00000 0,00000 

K00958 sat, met3; sulfate adenylyltransferase  0,00008 0,00031 0,00000 0,00371 0,00782 

K00956 cysN; sulfate adenylyltransferase subunit 1 0,00055 0,00092 0,00417 0,00204 0,00161 

K00957 cysD; sulfate adenylyltransferase subunit 2  0,00012 0,00332 0,00559 0,00029 0,00064 

K00394 aprA; adenylylsulfate reductase, subunit A  0,00082 0,00006 0,00000 0,03104 0,01104 

K00395 aprB; adenylylsulfate reductase, subunit B  0,00444 0,00184 0,00046 0,00010 0,00000 

K11180 dsrA; dissimilatory sulfite reductase alpha subunit  0,00000 0,00012 0,00000 0,00038 0,00347 

K11181 dsrB; dissimilatory sulfite reductase beta subunit  0,00016 0,00049 0,00020 0,00290 0,00733 

K17222 soxA; sulfur-oxidizing protein SoxA 0,00012 0,00049 0,00020 0,00138 0,00403 

K17223 soxX; sulfur-oxidizing protein SoxX 0,00000 0,00055 0,00254 0,00000 0,00000 

K17224 soxB; S-sulfosulfanyl-L-cysteine sulfohydrolase 0,00000 0,00000 0,00015 0,03037 0,01096 

K17225 soxC; sulfane dehydrogenase subunit SoxC 0,00078 0,00184 0,00030 0,00936 0,01209 

K17226 soxY; sulfur-oxidizing protein SoxY 0,00117 0,00012 0,00000 0,00029 0,00000 

K17227 soxZ; sulfur-oxidizing protein SoxZ 0,00035 0,00135 0,00188 0,00000 0,00000 

  SOMA 0,03191 0,02472 0,03359 0,11511 0,09616 
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6.6.4.4 Enzimas relacionadas as etapas da via de degradação anaeróbia do LAS 

 A degradação anaeróbia do LAS envolve (i) adição de fumarato à cadeia alquílica, (ii) 

reações de β-oxidação subseqüentes, (iii) clivagem do anel e (iv) processo de dessulfonação 

(LARA-MARTIN et al. 2010).  

 Delforno et al. (2019) recentemente propuseram a associação de alguns genes 

funcionais (KO) às vias de degradação de LAS propostas por Lara-Martin et al. (2010) em 

reator UASB aplicado na remoção de LAS de água residuária sintética e de água residuária de 

lavanderia comercial. Os autores identificaram 29 números de KO diferentes para eficiência 

de remoção de LAS de 54±22% para 33±12 mgLAS L-1 afluente empregando a técnica de 

metatrancriptômica para classificação funcional e taxonômica. 

Neste trabalho, objetivou-se comparar a abundância relativa nos conjuntos de dados 

metagenômicos usando a via de biodegradação proposta por Lara-Martin et al. (2010) para as 

diferentes condições impostas ao RLF nas fases III (1,3 vmf, TDH de 18 h; 200 mgEOH L-1; 4 

mgLASL-1), IV (1,0 vmf, TDH de 18 h; 200 mgEOH L-1; 22 mgLASL-1) e V (0,7 vmf, TDH de 

18 h; 200 mgEOH L-1; 24 mgLASL-1), em que se variou a velocidade ascensional e na fase 

VII (1,0 vmf, TDH de 30 h; 15,0±10,6mg LAS L-1) em que se obteve a maior eficiência de 

remoção. No total foram classificados 85 números diferentes de KO relacionados às diferentes 

etapas de degradação do LAS. 

Para a adição de fumarato à cadeia alquilica, foram identificados 3 genes codificantes 

da enzima fumarato redutase: frdA; frdB e frdC com abundância relativa entre 0,00008% e 

0,01952% (Figura 6.33). Esta enzima foi atribuída taxonomicamente a 14 gêneros diferentes 

identificados na biomassa do reator, com maior abundância relativa dos gêneros 

Sulfurospirillum, Desulfovibrio, Desulfomicrobium, Arcobacter e Geobacter. Nas Figura 6.37 

a 6.40 estão ilustrados os gêneros de acordo com sua abundância relativa para as amostras nas 

diferentes fases operacionais. Delforno et al. (2019) identificaram somente a subunidade C da 

fumarato redutase (frdC; K00246) com abundâncias relativas de 0,0002% e 0,0015% para 

água residuária de lavanderia comercial e LAS padrão, respectivamente, e taxonomicamente 

atribuída ao gênero Syntrophobacter, que não foi identificada na biomassa do RLF neste 

trabalho. Ressalta-se que se trata de configurações reacionais distintas com biomassa granular 

e biofilme tênue para UASB e RLF, respectivamente. Além disso, o inóculo empregado foi 

diferente para este estudo e aquele de Delforno et al. (2019); ou seja, de lodos ativados e 

biomassa anaeróbia de reator UASB, respectivamente. Delforno et al. (2019) reportaram 

maior abundância relativa no reator em que se observou a maior remoção específica de LAS 
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(3,9 ± 1,8 mg gVS-1d-1). Neste estudo, todavia, não foi associada a abundância relativa dos 

genes codificantes das enzimas nas etapas de degradação com eficiência de remoção do LAS. 

Somente na última etapa de degradação (dessulfonação), se observou maior abundância dos 

genes para a fase VII (1,0 vmf; TDH de 30 h, sem etanol; 15,0±10,6mg LAS L-1) nas duas 

amostras (VII-MS e VII-BS). 

Diversidade de genes codificadores de enzimas relacionadas à etapa de beta-oxidação 

foi observada (27 no total), com destaque para 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase e 3-

hydroxyacyl-CoA dehydrogenase/enoyl-CoA hydratase/3-hydroxybutyryl-CoA epimerase e 

coenzyme A (3-hydroxyacyl-CoA) dehydrogenase. Ressalta-se que o somatório das 

porcentagens referentes às abundâncias relativas das enzimas relacionadas à beta-oxidação 

resultou em valor mais elevado para as amostras das fases IV e V. De fato, nestas fases, 

verificou-se maior concentração de ácidos orgânicos. Todavia, esta a análise de 

metagenômica permite discutir o potencial genético, e não sua expressão. A atribuição 

taxonômica relacionada às 27 enzimas classificadas resultou em 43 gêneros diferentes, sendo 

que os gêneros mais abundantemente relacionados à etapa de beta-oxidação foram 

Acidovorax, Arcobacter, Azoarcus, Azonexus, Chlorobium, Chryseobacterium, 

Dechloromonas, Geobacter, Pseudomonas, Rhodopseudomonas, Riemerella, Sulfuricurvum e 

Sulfurospirillum (Figuras 6.34 e 6.38). Delforno et al. (2019) reportaram gêneros distintos 

como Smithella, Acinetobacter, Syntrophorhabdus, Amniphilus e Azovibrio associados a beta-

oxidação em UASB.  

Na etapa de clivagem do anel aromático, foram elencadas as enzimas do KEGG 

relacionadas à degradação do anel aromático de modo geral, sendo que 40 enzimas foram 

classificadas; dentre essas: benzoyl-CoA reductase subunidades A, B, C e D (K04112; 

K04113; K04114; K04115); phenol hydroxylase P3 protein (K16242) (Figuras 6.35 e 6.39).  

Delforno et al. (2019) através de análise de metatranscriptômica observaram apenas a 

enzima 6-oxociclohex-1-eno-carbonil-CoA hidrolase; 6-OCH-CoA (K07539) com 

abundância dez vezes maior no UASB em que observou maior degradação de LAS: 

Desulfomonile e Syntrophorhabdus foram os gêneros atribuídos.  Esta enzima também foi 

identificada no presente trabalho, com abundância relativa de 0,00195% e 0,00717% para as 

amostras das fases VII-MS e VII-BS da fase VII. Segundo Kuntze et al. (2008), essa enzima 

cliva o anel aromático em um tiol éster alifático e o nome do gene relacionado a essa enzima é 

bamA. O gene bamA já foi identificado em reator EGSB em escala piloto aplicado à co-

digestão de água residuária de lavanderia comercial e esgoto doméstico (CENTURION et al., 
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2018). Segundo os autores, os genes bamA estavam intimamente relacionados aos gêneros 

Syntrophorhabdus e Syntrophus. 

Dezesseis números diferentes de KO foram observados na etapa de dessulfonação 

(Figura 6.36), que consiste na remoção de compostos de enxofre de compostos alifáticos e 

aromáticos (COOK et al., 1998). Nesta etapa de degradação do LAS, foi observada maior 

abundância relativa para a fase VII em relação às demais (Figura 6.40). Motteran et al. (2018) 

reportaram que as BRS desempenham papel ecológico importante na degradação do LAS e 

outros compostos recalcitrantes de água residuária de lavanderia comercial. Os autores 

observaram elevada abundância relativa para os gêneros Desulfovibrio desulfuricans, 

Desulfovibrio fairfieldensis, Desulfovibrio alcoholovorans, Desulfovibrio, Pelobacter 

propionicus, Geobacter spp. e Syntrophobacter. 

 Delforno et al. (2019) identificaram principalmente adenililsulfato redutase (K00394 

e K00395), responsáveis pela redução dissimilatória do sulfato (Michaels, Davidson & Peck, 

1970). Os principais gêneros atribuídos foram Desulfovibrio, Desulfomonile, 

Desulfobacterium e Desulfomicrobium. 

Portanto, neste estudo, as funções biológicas ativas e suas taxonomias atribuídas 

permitiram definir um consórcio microbiano ativo envolvido em todas as etapas envolvidas na 

biodegradação do LAS. 
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Figura 6.33 - KO associados as etapas de degradação do LAS nas diferentes fases operacionais – (i) 

adição de Fumarato a cadeia alquilica 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Figura 6.34 - KO associados as etapas de degradação do LAS nas diferentes fases operacionais – (ii) 

beta-oxidação 
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Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 6.35- KO associados as etapas de degradação do LAS nas diferentes fases operacionais – (iii) 

clivagem do anel aromático 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 6.36- KO associados as etapas de degradação do LAS nas diferentes fases operacionais – (iv) 

dessulfonação 
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Fonte: Elaboração Própria 
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Quadro 6.7 - KO associados as etapas de degradação do LAS – (i) Adição de Fumarato a cadeia alquilica 

KO  Gene/enzima  III (%)  IV (%)  V (%)  VII-MS (%)  VII-BS (%) 

K00244  fumarate reductase flavoprotein subunit  0,01952 0,00732 0,00305 0,00033 0,00008 

K00245 fumarate reductase iron-sulfur subunit 0,00678 0,00320 0,00152 0,00010 0,00048 

K00246 fumarate reductase subunit C 0,00008 0,00074 0,00081 0,00162 0,00097 

 

Quadro 6.8 - KO associados as etapas de degradação do LAS –  (ii) beta-oxidação 

KO  Gene/enzima  III (%)  IV (%)  V (%)  VII-MS (%)  VII-BS (%) 

K00647 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase I  0,00207 0,00252 0,00051 0,00000 0,00000 

K09458 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase II  0,00008 0,00892 0,00691 0,00010 0,00016 

K00648 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase III 0,00175 0,00271 0,00147 0,00000 0,00048 

K00059 3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] reductase  0,00140 0,00141 0,00020 0,00052 0,00097 

K02372 3-hydroxyacyl-[acyl-carrier-protein] dehydratase 0,00008 0,00228 0,00325 0,00019 0,00040 

K01716 
3-hydroxyacyl-[acyl-carrier protein] dehydratase / trans-2-

decenoyl-[acyl-carrier protein] isomerase 0,00000 0,00603 0,00457 0,00000 0,00016 

K00208  enoyl-[acyl-carrier protein] reductase I  0,00008 0,00012 0,00020 0,00209 0,00089 

K02371 enoyl-[acyl-carrier protein] reductase II 0,00152 0,00289 0,00224 0,00029 0,00081 

K00209 
ter; enoyl-[acyl-carrier protein] reductase / trans-2-enoyl-CoA 

reductase (NAD+)  0,00074 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

K02160  acetyl-CoA carboxylase biotin carboxyl carrier protein 0,00000 0,00025 0,00168 0,00005 0,00000 

K01961 acetyl-CoA carboxylase, biotin carboxylase subunit  0,00175 0,00455 0,00254 0,00019 0,00105 

K11263 
acetyl-CoA/propionyl-CoA carboxylase, biotin carboxylase, 

biotin carboxyl carrier protein  0,00008 0,00018 0,00000 0,00143 0,00048 

K01962 acetyl-CoA carboxylase carboxyl transferase subunit alpha 0,00214 0,00535 0,00991 0,00090 0,00266 

K01963 acetyl-CoA carboxylase carboxyl transferase subunit beta  0,00008 0,00879 0,00838 0,00029 0,00016 

K00645  [acyl-carrier-protein] S-malonyltransferase 0,00000 0,00578 0,00493 0,00010 0,00032 

K00232 acyl-CoA oxidase 0,00000 0,00000 0,00051 0,00000 0,00000 

K00249 acyl-CoA dehydrogenase 0,00245 0,00332 0,00681 0,00000 0,00000 
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Quadro 6.9 - KO associados as etapas de degradação do LAS –  (ii) beta-oxidação (continuação) 

KO  Gene/enzima  III (%)  IV (%)  V (%)  VII-MS (%)  VII-BS (%) 

K00647 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase I  0,00207 0,00252 0,00051 0,00000 0,00000 

K06445 acyl-CoA dehydrogenase  0,00405 0,00756 0,00036 0,00010 0,00145 

K01692  enoyl-CoA hydratase  0,00125 0,00148 0,00432 0,00019 0,00008 

K07516 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase 0,00230 0,00234 0,00010 0,01621 0,01975 

K01825 
3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase / enoyl-CoA hydratase / 3-

hydroxybutyryl-CoA epimerase / enoyl-CoA isomerase  0,00171 0,00197 0,00030 0,00209 0,00089 

K01782 
 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase / enoyl-CoA hydratase / 3-

hydroxybutyryl-CoA epimerase 0,00355 0,00449 0,01169 0,00029 0,00032 

K00632  acetyl-CoA acyltransferase 0,00074 0,00209 0,00269 0,00019 0,00161 

k00507 stearoyl-CoA desaturase (Delta-9 desaturase)  0,00008 0,00000 0,00000 0,00071 0,00016 

k00626 acetyl-CoA C-acetyltransferase  0,00000 0,00000 0,00000 0,00176 0,00193 

k01897 long-chain acyl-CoA synthetase  0,00226 0,00111 0,00066 0,00081 0,00185 

 

Quadro 6.10 - KO associados as etapas de degradação do LAS –  (iii) clivagem do anel benzênico 

KO  Gene/enzima  III (%)  IV (%)  V (%)  VII-MS (%)  VII-BS (%) 

K00141  benzaldehyde dehydrogenase (NAD) 0,00000 0,00000 0,00010 0,00038 0,00016 

K00446 catechol 2,3-dioxygenase 0,00000 0,00129 0,00320 0,00000 0,00000 

K01055  3-oxoadipate enol-lactonase 0,00070 0,00086 0,00239 0,00000 0,00008 

K01617  2-oxo-3-hexenedioate decarboxylase  0,00047 0,00172 0,00051 0,00195 0,00605 

K01666  4-hydroxy 2-oxovalerate aldolase  0,00207 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

K02554 2-keto-4-pentenoate hydratase 0,00000 0,00018 0,00046 0,00000 0,00000 

K03381  catechol 1,2-dioxygenase  0,00000 0,00000 0,00000 0,00147 0,00081 

K03464 muconolactone D-isomerase  0,00000 0,00000 0,00020 0,00029 0,00016 

K04073 acetaldehyde dehydrogenase  0,00857 0,00412 0,00097 0,00000 0,00000 

K04112 benzoyl-CoA reductase subunit C 0,00000 0,01021 0,00706 0,00010 0,00032 
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Quadro 6.11 - KO associados as etapas de degradação do LAS –  (iii) clivagem do anel benzênico (continuação) 

KO  Gene/enzima  III (%)  IV (%)  V (%)  VII-MS (%)  VII-BS (%) 

K04113 benzoyl-CoA reductase subunit B 0,00000 0,01199 0,00818 0,00029 0,00008 

K04114 benzoyl-CoA reductase subunit A 0,00000 0,01168 0,00676 0,00014 0,00016 

K04115 benzoyl-CoA reductase subunit D  0,00000 0,00689 0,00625 0,00000 0,00016 

K04116 cyclohexanecarboxylate-CoA ligase 0,00000 0,01076 0,01214 0,00010 0,00040 

K04117  cyclohexanecarboxyl-CoA dehydrogenase 0,00016 0,00799 0,00549 0,00000 0,00008 

K05549 benzoate/toluate 1,2-dioxygenase subunit alpha 0,00000 0,00000 0,00010 0,00067 0,00242 

K05550 benzoate/toluate 1,2-dioxygenase subunit beta  0,00000 0,00074 0,00107 0,00019 0,00000 

K05783  dihydroxycyclohexadiene carboxylate dehydrogenase  0,00000 0,00000 0,00000 0,00109 0,00177 

K05784  benzoate/toluate 1,2-dioxygenase reductase component 0,00000 0,00025 0,00000 0,00124 0,00137 

K07104  catechol 2,3-dioxygenase  0,00000 0,00031 0,00061 0,00005 0,00000 

K07535  2-hydroxycyclohexanecarboxyl-CoA dehydrogenase 0,00008 0,00055 0,00132 0,00000 0,00000 

K07536 2-ketocyclohexanecarboxyl-CoA hydrolase 0,00031 0,00025 0,00015 0,00105 0,00113 

K07537 ; cyclohexa-1,5-dienecarbonyl-CoA hydratase  0,00023 0,00000 0,00005 0,00000 0,00081 

K07538  6-hydroxycyclohex-1-ene-1-carbonyl-CoA dehydrogenase 0,00008 0,00006 0,00000 0,00010 0,00032 

K07539 6-oxocyclohex-1-ene-carbonyl-CoA hydrolase  0,00008 0,00000 0,00000 0,00195 0,00717 

K15760 toluene monooxygenase system protein A  0,00199 0,00154 0,00041 0,00204 0,00782 

K15761 toluene monooxygenase system protein B 0,00000 0,00006 0,00020 0,00062 0,00202 

K15764 toluene monooxygenase system protein E 0,00031 0,00135 0,00000 0,00143 0,00556 

K15765 toluene monooxygenase electron transfer component  0,00000 0,00074 0,00005 0,00010 0,00016 

K16242 phenol hydroxylase P3 protein 0,01777 0,00246 0,00102 0,00000 0,00000 

K16243 Phenol hydroxylase P1 protein 0,00094 0,00283 0,00051 0,00024 0,00032 

K16244 phenol hydroxylase P2 protein 0,00035 0,00025 0,00010 0,00000 0,00000 

K16245 phenol hydroxylase P4 protein 0,00027 0,00006 0,00000 0,00062 0,00218 

K16246  phenol hydroxylase P5 protein 0,00113 0,00412 0,00030 0,00029 0,00056 

K18076 
1,2-dihydroxy-3,5-cyclohexadiene-1,4-dicarboxylate 

dehydrogenase  0,00012 0,00000 0,00000 0,00029 0,00016 
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Quadro 6.12 - KO associados as etapas de degradação do LAS –  (iii) clivagem do anel benzênico (continuação) 

KO  Gene/enzima  III (%)  IV (%)  V (%)  VII-MS (%)  VII-BS (%) 

K18364  2-oxopent-4-enoate/cis-2-oxohex-4-enoate hydratase 0,00117 0,00264 0,00010 0,00010 0,00040 

K18365  4-hydroxy-2-oxovalerate/4-hydroxy-2-oxohexanoate aldolase 0,00230 0,00387 0,00030 0,00029 0,00234 

K18366  acetaldehyde/propanal dehydrogenase  0,00191 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

K19515  benzoyl-CoA reductase subunit BamB  0,00000 0,00000 0,00000 0,00314 0,00895 

K05712  3-(3-hydroxy-phenyl)propionate hydroxylase 0,00055 0,00025 0,00000 0,00095 0,00032 

K05713 2,3-dihydroxyphenylpropionate 1,2-dioxygenase 0,00043 0,00049 0,00005 0,00252 0,00459 

K05714 2-hydroxy-6-oxonona-2,4-dienedioate hydrolase  0,00094 0,00529 0,00020 0,00014 0,00000 

K02554  2-keto-4-pentenoate hydratase  0,00000 0,00018 0,00046 0,00000 0,00000 

K01666 4-hydroxy 2-oxovalerate aldolase 0,00207 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

Quadro 6.13 - KO associados as etapas de degradação do LAS –  (iv) dessulfonação 

KO  Gene/enzima  III (%)  IV (%)  V (%)  VII-MS (%)  VII-BS (%) 

K00958 sulfate adenylyltransferase 0,00008 0,00031 0,00000 0,00371 0,00782 

K00955 bifunctional enzyme CysN/CysC  0,00051 0,00000 0,00051 0,00837 0,00468 

K00957  sulfate adenylyltransferase subunit 2  0,00012 0,00332 0,00559 0,00029 0,00064 

K00956  sulfate adenylyltransferase subunit 1  0,00055 0,00092 0,00417 0,00204 0,00161 

K00955  bifunctional enzyme CysN/CysC  0,00051 0,00000 0,00051 0,00837 0,00468 

K00390  phosphoadenosine phosphosulfate reductase 0,00000 0,00000 0,00218 0,00000 0,00000 

K00380 
sulfite reductase (NADPH) flavoprotein alpha-

component  0,00000 0,00061 0,00147 0,00000 0,00024 

K00381 
 sulfite reductase (NADPH) hemoprotein beta-

component  0,00210 0,00123 0,00015 0,01050 0,01749 

K00392  sulfite reductase (ferredoxin)  0,01948 0,00689 0,00351 0,00000 0,00000 

K00958  sulfate adenylyltransferase  0,00008 0,00031 0,00000 0,00371 0,00782 

K00956 sulfate adenylyltransferase subunit 1  0,00055 0,00092 0,00417 0,00204 0,00161 

K00957 sulfate adenylyltransferase subunit 2  0,00012 0,00332 0,00559 0,00029 0,00064 
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Quadro 6.14 - KO associados as etapas de degradação do LAS –  (iv) dessulfonação (continuação) 

KO  Gene/enzima  III (%)  IV (%)  V (%)  VII-MS (%)  VII-BS (%) 

K00394  adenylylsulfate reductase, subunit A  0,00082 0,00006 0,00000 0,03104 0,01104 

K00395  adenylylsulfate reductase, subunit B  0,00444 0,00184 0,00046 0,00010 0,00000 
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Figura 6.37- Gêneros associados ao KO correspondente as etapas de degradação de LAS – adição de Fumarato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

(A) Adição de Fumarato 
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Figura 6.38- Gêneros associados ao KO correspondente as etapas de degradação de LAS – Beta-oxidação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

(B)Beta-oxidação 
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Figura 6.39- Gêneros associados ao KO correspondente as etapas de degradação de LAS – Clivagem do Anel Aromático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)Clivagem do Anel Aromático 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 6.40- Gêneros associados ao KO correspondente as etapas de degradação de LAS – Dessulfonação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) Dessulfonação 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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6.6.5 Considerações finais – Análise de biologia molecular 

A categoria metabolismo (I do KEGG) predominou na classificação funcional de todas 

as amostras das fases operacionais III, IV, V e VII, com destaque para metabolismo de 

energia, incluindo fosforilação oxidativa, metabolismo de metano e de enxofre. Por meio das 

abundâncias relativas de genes atribuídos à fosforilação oxidativa e metabolismo de metano 

foi possível associar a velocidade ascensional aplicada à capacidade de re-oxigenação do 

sistema.  Na fase em que aplicou maior velocidade ascensional (fase III; 1,3 vmf), observou-se 

potencial genético expressivo para fosforilação oxidativa, enquanto, nas fases subsequentes, 

em que se reduziu a velocidade ascensional aplicada para fluidificação do leito (fases IV e V; 

1,0 vmf e 0,7 vmf), se observou elevada abundância relativa para genes associados à 

metanogênese. Portanto, organismos anaeróbios foram favorecidos nas fases de menor vazão 

de recirculação.  

Desta forma, as estratégias operacionais aplicadas resultaram em alterações 

significativas da população microbiana que, por fim, resultaram diferentes eficiências de 

remoção de LAS e DQO no sistema. A elevada taxa de recirculação empregada no RLF é 

frequentemente reportada como recurso potencial de diluição efluente e aumento de 

transferência de massa, diminuindo cargas de choque entre os compostos tóxicos e 

microrganismos. Neste estudo, comprova-se, portanto, que se trata também de excelente meio 

de se promover seleção microbiana. 

Uma vez que nem todos os organismos envolvidos na degradação de LAS têm 

potencial enzimático completo para todas as etapas de conversão envolvidas, diferentes e 

diversos gêneros estão envolvidos no catabolismo da molécula.  A aplicação de ferramenta 

metagenômica neste estudo permitiu o acesso a grande maioria da diversidade genética 

microbiana no RLF, resultando em cenário promissor com delineamento de atividades 

enzimáticas, classificação de grupos de organismos e suas funções. Via módulo KEGG, foram 

relacionados os genes associados às diferentes etapas da degradação do LAS identificados no 

RLF, sua abundância relativa e gêneros atribuídos. A fase em se observou maior remoção de 

LAS e DQO ao longo do estudo (fase VII; TDH de 30 horas, sem adição de etanol e 

concentração de LAS de 6,4±3,4 mg L-1 e 24,7±7,1 mg L-1 para as fases a e b, 

respectivamente) foi associada à prevalência de gêneros e genes relacionados à redução de 

sulfato no ciclo do enxofre como reportado recentemente por Motteran et al. (2018). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS - HIPÓTESES 

 A hipótese inicial que originou este trabalho: Por meio da otimização das condições 

nutricionais e operacionais no processo de co-digestão de água residuária real de lavanderia 

comercial e esgoto doméstico será observada estabilidade reacional em RLF, em escala 

aumentada (19,8 L), com elevada eficiência de remoção de LAS para concentrações afluentes 

próximas a 20 mg L-1, usualmente reportadas como recalcitrantes,, foi comprovada, uma vez 

que elevada estabilidade reacional e eficiência de remoção de DQO e LAS foram atingidas na 

última fase operacional. 

A segunda hipótese: Adição de etanol como co-substrato metabólico pode auxiliar a 

superar a inibição pelo aumento da concentração de LAS, a qual resulta em inibição da 

degradação de DQO e LAS, também foi aceita, sendo que os parâmetros cinéticos de 

degradação de LAS e DQO foram determinados na ausência e presença de etanol como co-

substrato metabólico. 

Comprovou-se a terceira hipótese investigada:  

Redução da velocidade ascensional aplicada resultará prejuízo na eficiência de 

remoção de LAS, quando for inferior à velocidade mínima de fluidificação. 

A redução da velocidade ascensional para a velocidade mínima de fluidificação não 

resultou diferença significativa na remoção de DQO e LAS, enquanto a redução da velocidade 

ascensional para 0,7 vmf resultou em menor eficiência de remoção de LAS, maior acúmulo de 

ácidos orgânicos, maior quantidade de compostos recalcitrantes, consequência da menor 

transferência de massa, bem como menor reoxigenção do sistema. Diferenciação microbiana 

significativa resultou da redução na velocidade ascensional aplicada. 

Por fim, a hipótese relacionada ao biofilme desenvolvido no material suporte do FBR 

foi aceita, uma vez que, a redução da velocidade ascencional para 07 vmf na fase V resultou 

em elevada abundância relativa para arqueías metanogênicas e genes correlacionados a 

metanogênese, enquanto a maior velocidade ascencional aplicada (1,3 vmf na fase III) resultou 

em elevada abundância relativa para genes correlacionados a fosforilação oxidativa. 
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8 CONCLUSÕES 

 Modelo cinético de inibição por excesso de substrato foi ajustado aos dados obtidos 

para degradação de LAS e DQO em batelada experimental; 

 A adição de etanol como co-substrato auxiliou na obtenção de maiores valores de robs 

para LAS e DQO em batelada, sobretudo para concentrações elevadas de LAS; 

 A adição e variação na dosagem de etanol (0, 50 ou 200 mg L-1) adicionado à 

alimentação do reator não resultou em modificação nas eficiências médias de remoção 

de LAS e DQO que foram próximas entre as fases operacionais I, II, e III, para mesma 

velocidade ascensional aplicada (1,3 vmf); Da mesma forma, 100 mgEOH L-1 não 

resultou diferença significativa nas eficiências médias de remoção de LAS e DQO que 

foram próximas entre as fases operacionais IV (200 EOH mg L-1) e VI (100 EOH mg 

L-1), para mesma velocidade ascensional aplicada (1,0 vmf); 

 O aumento da concentração de etanol para 200 mg L-1 favoreceu acidificação do 

sistema reacional, sobretudo ácido acético e propiônico (reportados na literatura como 

danosos à remoção de LAS) foram identificados em maiores concentrações nas fases 

III, IV e V comparativamente as fases I e II; Relação AI/AP mais elevada foi 

observada e houve necessidade de adição de bicarbonato de sódio para o 

tamponamento do sistema nas fases III, IV e V; 

 A variação da velocidade de fluidificação de 1,3 vmf para 1,0 vmf não resultou em 

alteração significativa na eficiência de remoção de LAS e DQO, que foram 

estatisticamente semelhantes para as fases III e IV para a mesma dosagem de etanol 

(200 mg L-1); 

 A variação da velocidade de fluidificação de 1,3 vmf e de 1,0 vmf para 0,7 vmf resultou 

em alteração significativa na eficiência de remoção de LAS, que foi menor na fase V 

comparativamente às fases III e IV para a mesma dosagem de etanol (200 mg L-1). Por 

outro lado, não se observou alteração na eficiência de remoção de DQO que foram 

semelhantes nas fases III, IV e V; 

 A variação da velocidade ascensional entre 0,7 vmf e 1,3 vmf não foi fator determinante 

na hidrodinâmica do sistema, apesar de sua mudança aumentar ou diminuir o grau de 

mistura no reator e as forças de cisalhamento; o RLF se comportou como mistura 

completa, sendo que, para a maior velocidade ascensional aplicada, a hidrodinâmica 

para mistura completa foi perfeita, com maior coeficiente de dispersão e ajuste 

uniparamétrico N=1; 
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 O aumento do TDH de 18 horas para 30 horas e a suspensão da adição de etanol, após 

longo tempo de operação do reator, resultou em menor carga orgânica aplicada, menor 

quantidade de biomassa aderida ao material suporte e favoreceu a eficiência de 

remoção de DQO e LAS na fase VII, comparativamente às fases anteriores; 

 A partir das análises por cromatografia gasosa/espectrometria de massas, 17 

compostos foram identificados. Para vasc=0,7vmf (fase V), foi observada maior 

diversidade de compostos recalcitrantes, em sua maioria, ftalatos; 

 A variação na velocidade ascensional resultou em diferenciação microbiana 

taxonômica e funcional, detectada via análise metagenômica, com predominância de 

arquéias metanogênicas nas fases com menor velocidade ascensional (fases IV e V) e 

predominío de oxidação fosforilativa (fase III) na fase de maior velocidade 

ascensional; 

 Gêneros e genes funcionais associados a todas as etapas de degradação do LAS foram 

identificados nas amostras analisadas via metagenômica, sendo que na fase com maior 

eficiência de remoção de LAS (fase VII), observou-se maior abundância relativa para 

gêneros e genes relacionados à redução de sulfato. 

 

9 ENCAMINHAMENTOS PARA TRABALHOS FUTUROS 

  

 Operar RLF em escala aumentada para remoção de LAS de água residuária contendo 

LAS e sulfato favorecendo BRS através do emprego de e/ou inóculo rico nestes 

microrganismos; 

 Aplicar RLF em escala de bancada para o tratamento de outros surfactantes e 

compostos tóxicos presentes de água residuária de lavanderia comercial e esgoto 

doméstico. 
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11 APÊNDICE 

 

Apêndice A -  Valores do estimador de riqueza e índices de diversidade 

Amostra 

 Índices de diversidade 

Chao1 Shannon 

(H) 

Simpson (1-D) Dominância 

(D) 
 

fase III 86.613 10,01 0,9999 0,001  

fase IV 98.915 10,63 0,9999 0,001  

fase V 97.526 10,52 0,9999 0,001  

fase VI 83.644 9,97 0,9999 0,001  

fase VII 76.337 10,16 0,9999 0,001   
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Apêndice B - Abundância relativa dos principais gêneros do domínio Archaea identificados na 

biomassa do RLF 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Apêndice C -  Abundância relativa dos principais gêneros do Domínio Bacteria 
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Fonte: Elaboração própria  



172 

 

Apêndice D - Composição das categorias I e II do KEGG para as sequências classificadas na fase III 

Fonte: Elaboração própria  
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Apêndice E - Composição das categorias I e II do KEGG para as sequências classificadas na fase IV 

Fonte: Elaboração própria  
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Apêndice F - Composição das categorias I e II do KEGG para as sequências classificadas nas fase VII-MS 

Fonte: Elaboração própria  
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Fonte: Elaboração própria  

Apêndice G - Composição das categorias I e II do KEGG para as sequências classificadas nas fase V 
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Apêndice H - Composição das categorias I e II do KEGG para as sequências classificadas na fase VII-BS  

Fonte: Elaboração própria  
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Apêndice I - Tabela A3 – Gêneros associados aos genes ccoNO e sdhB, frdB - K00239 

Gênero III(%) IV(%) V(%) 

VII-

MS(%) 

VII-

BS(%) 

K00239 69,22% 88,24% 93,83% 98,88% 98,95% 

Acidovorax 0,34% 1,31% 0,32% 0,43% 0,25% 

Acinetobacter 0,00% 0,05% 0,00% 0,18% 0,00% 

Alicycliphilus 0,11% 0,05% 0,05% 0,00% 0,05% 

Allochromatium 0,06% 3,67% 5,75% 0,12% 0,11% 

Allonocardiopsis 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 

Anaerolinea 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 

Azoarcus 0,01% 0,32% 0,16% 0,12% 0,18% 

Azonexus 1,12% 2,25% 0,55% 5,76% 6,31% 

Azospira 0,04% 0,08% 0,00% 0,39% 0,02% 

Bacteriovorax 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,09% 

Bacteroides  1,27% 4,63% 4,41% 0,48% 1,37% 

Bradyrhizobium 0,02% 0,29% 1,08% 0,00% 0,00% 

Chelatococcus 0,06% 0,67% 1,00% 0,25% 0,14% 

Chitinimonas 0,02% 0,00% 0,05% 0,10% 0,34% 

Chlorobaculum 0,10% 0,48% 0,66% 0,09% 0,27% 

Chlorobium 0,96% 5,22% 10,19% 0,63% 1,26% 

Chryseobacterium 23,04% 9,48% 5,99% 0,24% 0,46% 

Comamonas 0,26% 0,29% 0,05% 0,04% 0,00% 

Cupriavidus 0,29% 0,51% 0,53% 0,00% 0,00% 

Dechloromonas 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,07% 

Desulfatitalea 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 

Desulfobulbus 0,34% 0,27% 0,26% 11,72% 8,65% 

Desulfococcus 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,02% 

Desulfovibrio 0,78% 1,50% 0,42% 0,15% 0,14% 

Dysgonomonas 0,09% 0,75% 0,45% 0,00% 0,05% 

Elizabethkingia 0,27% 0,13% 0,24% 0,00% 0,00% 

Erythrobacter 0,03% 0,08% 0,21% 0,03% 0,05% 

Flavobacterium 0,03% 0,00% 0,21% 0,01% 0,00% 

Geoalkalibacter 0,07% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 

Geobacter 2,72% 2,46% 4,83% 10,34% 4,28% 

Geofilum 0,19% 0,05% 0,39% 0,00% 0,05% 

Labilibacter 0,86% 0,08% 0,16% 0,00% 0,00% 

Leptospira 0,00% 0,19% 0,03% 0,09% 0,09% 

Micromonospora 0,02% 0,00% 0,00% 0,06% 0,09% 

Mycobacterium 0,00% 0,19% 0,18% 0,00% 0,05% 

Oceanicaulis 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ottowia 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Paludibacter 0,85% 0,21% 1,94% 0,03% 0,00% 

Parabacteroides 0,17% 0,43% 0,24% 0,06% 0,05% 
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Apêndice I - Tabela A3 – Gêneros associados aos genes ccoNO e sdhB, frdB - K00239 

(continuação) 

Gênero III(%) IV(%) V(%) 

VII-

MS(%) 

VII-

BS(%) 

Paraburkholderia 0,07% 0,29% 0,16% 0,03% 0,07% 

Pedosphaera 0,00% 0,05% 0,05% 0,37% 0,05% 

Pelodictyon 0,02% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 

Phenylobacterium 0,00% 0,11% 0,08% 0,00% 0,00% 

Pontibacter 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,07% 

Prosthecochloris 1,16% 3,75% 8,62% 0,60% 1,08% 

Pseudogulbenkiania 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,09% 

Pseudomonas 0,29% 0,32% 0,05% 0,49% 0,87% 

Ralstonia 0,24% 0,59% 0,08% 0,03% 0,00% 

Rhizobium 0,77% 0,21% 0,50% 0,00% 0,02% 

Rhodobacter 0,02% 0,94% 1,94% 0,00% 0,00% 

Rhodopseudomonas 0,66% 1,69% 5,59% 0,04% 0,14% 

Riemerella 0,19% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 

Ruminococcus 0,10% 0,05% 0,03% 0,00% 0,00% 

Sphingobacterium 0,00% 0,19% 0,66% 0,00% 0,00% 

Sulfuricurvum 0,00% 0,00% 0,05% 17,48% 4,73% 

Sulfurospirillum 0,04% 0,11% 0,05% 0,27% 0,11% 

Syntrophobacter 0,00% 0,00% 0,05% 0,09% 0,09% 

Tannerella 0,12% 0,00% 0,05% 0,03% 0,00% 

Thauera 0,24% 1,13% 0,16% 0,00% 0,32% 

Variovorax 0,05% 1,39% 0,11% 0,00% 0,00% 

 

Apêndice J - Tabela A3 – Gêneros associados aos genes ccoNO e sdhB,frdB  - K15862 

Gênero III(%) IV(%) V(%) 

VII-

MS(%) 

VII-

BS(%) 

K15862 30,78% 11,76% 6,17% 1,12% 1,05% 

Chryseobacterium 0,76% 0,21% 0,21% 0,00% 0,00% 

Draconibacterium 0,00% 0,05% 0,00% 0,09% 0,09% 

Labilibacter 0,16% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 

Parafilimonas 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,05% 

 


