
 

 

Impacto da composição da água residual têxtil 

simulada no seu tratamento com sistema de grânulos 

aeróbios 

 

 

Regina Barbosa Rosa 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

 

Engenharia Biológica 

 

Orientadores:  

Prof. Helena Maria Rodrigues Vasconcelos Pinheiro  

Dr. Nídia Dana Mariano Lourenço de Almeida  

 

Júri 

 

Presidente: Prof. Marília Clemente Velez Mateus 

 

Orientador: Dr. Nídia Dana Mariano Lourenço de Almeida 

 

Vogais: Prof.  Maria Manuela Regalo da Fonseca 

 

Maio 2018 

 



 

 

 

II 

  



 

 

 

III 

AGRADECIMENTOS 

 

A realização desta dissertação de mestrado contou com importantes apoios e incentivos sem os 

quais não se teria tornado uma realidade e aos quais estarei eternamente grata. 

Às professoras Helena Pinheiro e Nídia Lourenço, pela sua orientação, total apoio, 

disponibilidade, pelo saber que transmitiram, opiniões e colaboração no solucionar de dúvidas e 

problemas que foram surgindo ao longo da realização deste trabalho e por todas as palavras de 

incentivo. 

Quero fazer um especial agradecimento à Rita Franca por me ter acompanhado ao longo de todo 

o trabalho laboratorial, pela sua paciência e por compartilhar comigo o seu conhecimento, ensinando-

me tudo sobre os reatores, análise de amostras entre outros procedimentos laboratoriais. 

Aos meus colegas de laboratório, Renata Ferreira, Marta Rodrigues, Sofia Sousa, entre outros, 

agradeço pelo companheirismo, boa disposição e conselhos que me deram, criando um ambiente de 

trabalho tão bom e com tão bons momentos.  

Quero também agradecer aos meus amigos e namorado por toda a amizade, suporte e 

momentos bem passados ao longo destes anos, em especial à Ana Rita Basílio, sem ela o IST não 

teria o mesmo encanto. 

Por último, tendo consciência que sozinha nada disto teria sido possível, dirijo um agradecimento 

especial aos meus pais, por serem os meus modelos de vida, pelo seu apoio incondicional, amizade, 

incentivo, paciência e ajuda na superação dos obstáculos que foram surgindo ao longo deste percurso. 

A eles dedico este trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho foi financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), com fundos 

nacionais através do projeto “Impacto de nanopartículas e microplásticos no tratamento de águas 

residuais têxteis com tecnologia granular aeróbica - NanoMicroImpact”, PTDC / AAG-TEC / 4501 / 2014  



 

 

 

IV 

  



 

 

 

V 

RESUMO 

 

Os recursos hídricos e a escassez de água a nível mundial são cada vez mais uma preocupação, 

tendo ganho um foco nas mais variadas investigações. A indústria têxtil pertence ao leque de indústrias 

que mais consome este recurso sendo as suas águas residuais das mais poluentes. Assim sendo a 

recuperação destas águas tem sido extensivamente estudada e novos tratamentos desenvolvidos para 

o seu aproveitamento. Neste trabalho foi investigado o impacto de diversos componentes, tipicamente 

encontrados nas águas desta indústria, no tratamento de uma água residual têxtil simulada utilizando 

um sistema de lamas granulares aeróbias num reator descontínuo sequencial. Foram monitorizadas 4 

fases de operação diferindo em termos de presença de nanopartículas de prata (Ag NPs) – Fase 1 (10 

mg/L) e Fase 2 (sem Ag NPs) –, concentração de corante azo (AR14) – Fase 3 (aumento de 30 para 

60 mg/L AR14) – e presença de nitrato de cálcio – Fase 4 (60 e 120 mg/L de Ca(NO3)2.H2O). Não foram 

observados impactos significativos nas propriedades das lamas nem na eficiência de tratamento 

durante as primeiras três fases. No entanto, a presença de nitrato de cálcio revelou-se significativa, 

melhorando as propriedades de sedimentação dos grânulos e promovendo o aumento do seu tamanho, 

da concentração de biomassa no interior dos reatores e da eficiência de remoção de matéria orgânica. 

Para além destas melhorias este componente também não afetou a cinética de remoção de cor nem o 

seu rendimento de remoção global. Tal sugere que o nitrato de cálcio promove a granulação e melhora 

a eficiência de tratamento.  

 

Palavras-chave: águas residuais têxteis; grânulos aeróbios; reator sequencial descontínuo; 

nanopartículas de prata; corante azo; nitrato de cálcio. 
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ABSTRACT 

 

The growing concerns with water resource quality and water scarcity worldwide are increasingly 

recognized and have gained a focus in varied investigations. The textile industry is part of the range of 

industries that most consume this resource and its wastewater is one of the most polluting. Thus, the 

recovery of these wastewaters has been extensively studied and new treatments have been developed 

for the reuse of this resource. In this work, the impact of several components, typically found in the 

wastewaters of this industry, on the treatment of a simulated textile wastewater using an aerobic 

granular sludge system in a sequencing bath reactor was investigated. Four operational phases were 

monitored differing in terms of the presence of silver nanoparticles (Ag NPs) – Phase 1 (10 mg/L Ag 

NPs) and Phase 2 (without Ag NPs) – azo dye concentration (AR14) – Phase 3 (increased from 30 to 

60 mg/L of AR14) – and the presence of calcium nitrate – Phase 4 (60 and 120 mg/L of Ca(NO3)2.H2O). 

No significant impacts on sludge properties or treatment efficiency were observed during the first three 

phases. However, the presence of calcium nitrate showed to be significant, improving granule 

sedimentation properties and increasing granule size, biomass concentration inside the reactors and 

the removal of organic matter. In addition to these improvements this component did not affect the 

kinetics of colour removal neither its overall removal efficiency. This suggests that calcium nitrate 

promotes granulation and improves treatment efficiency. 

 

Keywords: textile wastewater; aerobic granular sludge; sequencing batch reactor; silver 

nanoparticles; azo dye; calcium nitrate. 
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1 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A INDÚSTRIA TÊXTIL  

Vivemos numa época em que a escassez de água é uma realidade cada vez mais presente e 

valor dos recursos hídricos é reconhecido universalmente. A necessidade de preservar este recurso 

tem sido cada vez mais o foco de variadas investigações, de modo a identificar e explorar fontes de 

água não convencionais. As águas residuais têm sido citadas como uma destas novas fontes de água 

e, por este motivo, têm sido feitos esforços no sentido de desenvolver novos tratamentos de águas 

residuais através de tecnologias mais atrativas tanto ambiental como economicamente.  

Para a indústria, em particular a indústria têxtil, a recuperação de águas industriais é 

especialmente atrativa tendo em conta que esta é uma das indústrias que mais consome este recurso, 

cerca de 200L/kg de tecido processado por dia, e consequentemente produzindo também grandes 

volumes de efluentes.1,2 Estes efluentes provenientes das instalações têxteis são classificados como 

dos mais poluentes de entre todos os setores industriais, tendo em conta os volumes gerados e as 

suas composições.3 Em particular, os efluentes gerados nos processos de tingimento e acabamento 

são os mais problemáticos uma vez que é nestes passos que são geradas as águas residuais com 

altas cargas orgânicas e elevadas concentrações de corantes recalcitrantes, que representam um 

problema não só ambiental, mas também para a saúde pública.4 Estes compostos nas águas recetoras 

afetam gravemente a função fotossintética das plantas, impedem a penetração da luz, ameaçam a vida 

marinha com compostos como os que contêm cloro e iões metálicos, entre outros problemas que 

podem comprometer a qualidade da água e ameaçar os ecossistemas dos meios de água onde são 

lançadas.2  

O Banco Mundial estima que cerca de 17 a 20% da poluição de água por via industrial tem origem 

nos processos de tingimento têxtil e acabamento dado aos tecidos, sendo assim imperativo dar um 

tratamento adequado a estas águas antes de serem despejadas, aumentando a eficiência e 

sustentabilidade dos processos para a diminuição do impacto no meio ambiente, tanto a curto como a 

longo prazo.4,5 

 

1.1.1. PROCESSOS TÊXTEIS   

A indústria têxtil prepara fibras, que podem ser fibras de celulose (algodão, linho, lyocell), de 

proteínas (lã, seda, cachemira) ou sintéticas (nylon, poliéster, polipropileno), transformando-as em fio 

e de seguida em tecido que posteriormente passa por diversas fases de processamento líquido. Os 

compostos químicos e corantes utilizados diferem consoante o tipo de fibra a tratar e os tecidos a 

produzir. Esta indústria pode ser dividida em dois grandes grupos: indústrias de processamento seco 

de tecidos, onde são gerados resíduos sólidos e indústrias de processamento húmido de tecidos, onde 

se geram resíduos aquosos (águas residuais). Neste último grupo a utilização de água e os efluentes 

produzidos dependem dos processos e operações que são realizadas durante o tratamento das fibras.2 

Uma vez que o presente trabalho é focado nos efluentes líquidos da indústria têxtil são descritas de 
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seguida as operações envolvidas neste grupo de indústrias assim como a composição dos efluentes 

resultantes de cada uma destas fases.6 

 

Encolagem e desencolagem 

Para certos tipos de fios é necessário dar-lhes um revestimento protetor com amido, álcool 

polivinílico (PVA), carboximetilcelulose (CMC) ou ácidos policíclicos de modo a aumentar a sua 

resistência e minimizar a sua quebra durante o processo de tecelagem. Este revestimento tem de ser 

removido posteriormente pois forma uma pelicula protetora que dificulta a entrada dos produtos 

químicos nas fibras interferindo com os processos de tingimento e estampagem. A sua remoção 

(desencolagem) pode ser realizada por meio de hidrólise alcalina, enzimática ou com ácido mineral 

diluído ou por oxidação química.2,6 As características do efluente resultante destes processos 

dependem dos agentes de encolagem utilizados assim como do tratamento aplicado para a sua 

remoção. Esta água residual será maioritariamente composta por estes agentes, terá elevada 

temperatura (70 a 80°C) e as suas contribuições para totalidade das carências bioquímica e química 

de oxigénio - CBO e CQO, respetivamente - e de sólidos totais da uma água residual têxtil final será 

muito elevada, chegando esta contribuição a 50% da CBO total quando o agente de encolagem é o 

amido.7,8 

 

Lavagem  

No passo de lavagem são removidas as impurezas das fibras para que não interfiram com os 

processos de tingimento e estampagem. As fibras podem conter diversas impurezas naturalmente, tal 

como óleos, gorduras, ceras e minerais, ou ser contaminadas ao longo dos processos industriais por 

óleos lubrificantes dos equipamentos, por exemplo. Estas impurezas são eliminadas com recurso a 

agentes de limpeza como sabões, detergentes e vários agentes auxiliares como álcalis, agentes 

antiespuma e lubrificantes. De seguida as fibras são lavadas com água ou solventes, sendo que a água 

é por norma mais utilizada pois é mais vantajosa tanto economicamente como do ponto de vista do seu 

manuseamento. Nesta lavagem final são removidos os agentes de limpeza em excesso que irão 

integrar o efluente desta operação, sendo este uma água quimicamente agressiva e tóxica com alto 

teor de CQO, CBO (30% do valor do efluente final), sólidos em suspensão, com altas temperaturas (70 

a 80°C) e um valor de pH marcadamente alcalino.7,8  

 

Branqueamento 

O branqueamento é realizado com o intuito de remover a cor natural das fibras, que têm uma 

coloração amarelada, deixando-as totalmente brancas para que possam ser tingidas nos diversos tons. 

Inicialmente era utilizado hipoclorito como agente de branqueamento, mas este tem sido substituído 

por peróxido de hidrogénio e ácido peracético, alternativas menos prejudiciais para o meio ambiente. 

São também usados alguns compostos auxiliares que variam consoante as fibras a tratar e que também 

são expelidos para a água residual. O efluente resultante deste processo tem por norma níveis baixos 

de CBO, mas alto conteúdo de sólidos em suspensão e um valor de pH bastante elevado.2,6 
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Mercerização 

A mercerização é o processo de melhoramento do lustro, da absorção do corante e da resistência 

das fibras de celulose. É realizado usando uma solução concentrada de hidróxido de sódio (cerca de 

18-24% em massa), sendo as fibras lavadas posteriormente numa solução ácida para a remoção da 

soda cáustica em excesso. Por vezes são também aplicadas ceras para melhorar o lustro das fibras. A 

água residual resultante do processo de mercerização tem elevados níveis de CBO e sólidos em 

suspensão e valor de pH elevado e contém diversos óleos naturais e ceras.2,6,8,9  

 

Tingimento e estampagem  

Os processos de tingimento e estampagem são processos em que as fibras são tratadas com 

corantes para que lhes seja transmitida a cor. A diferença entre estes dois processos é apenas na 

aplicação do corante sendo que no tingimento o corante é aplicado na forma de solução enquanto que 

na impressão é usada uma pasta espessa, de forma a que o corante este não se propague através do 

tecido. Ambos os processos requerem grandes quantidades de água não só no banho de cor, mas 

também no enxaguamento, sendo que a composição do efluente produzido é essencialmente idêntica 

para ambas as técnicas. Os corantes utilizados na indústria têxtil são maioritariamente sintéticos, 

derivados do alcatrão, de carvão e de intermediários obtidos de petróleo. Os responsáveis pela sua cor 

são grupos de cromóforo tais como azo (−N=N−), carbonilo (−C=O), nitro (−N=O) e grupos quinoides, 

e grupos auxocromo como amina (−NH3), carboxilo (−COOH), sulfonato (−SO3H) e hidroxilo (−OH). 

Estes últimos grupos também têm a capacidade de promover a afinidade entre o corante e as fibras. 

Além dos corantes são também adicionados diversos produtos químicos como iões metálicos, sais, 

tensioativos, formaldeído, entre outros, para auxiliar na adsorção do corante às fibras. Todos estes 

compostos acabam por permanecer nos efluentes destes processos, contribuindo para a maioria dos 

teores em metais, sais e cor presentes nas águas residuais têxteis. Estas águas vão ter então elevada 

toxicidade, valores extremos de pH, e níveis altos de sólidos em suspensão, CQO e CBO (cerca de 6% 

do total), assim como uma cor forte.2,6,8–10 

 

Acabamento  

O último passo da preparação dos tecidos tem o intuito de alterar certas propriedades de modo 

a melhorar o conforto proporcionado, e as suas durabilidade e segurança tornando-os mais suaves, 

impermeáveis, antibacterianos ou com proteção contra radiação UV. O acabamento pode ser mecânico 

ou químico sendo que este último é responsável pela contaminação do efluente deste processo. Um 

exemplo de um acabamento químico dado aos tecidos é a aplicação de nanopartículas (NPs) que irá 

ser abordada mais profundamente no capítulo 1.1.4. O efluente resultante deste processo terá elevada 

toxicidade e baixo teor de CBO e baixa alcalinidade. 2,3,8,9 

O diagrama seguinte (Figura 1) contém um resumo das características de cada um dos efluentes 

obtidos nos processos acima descritos. 
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Figura 1 Caracterização sumária dos efluentes obtidos nos diferentes processos envolvidos na indústria 

têxtil (processamento húmido).8 

 

1.1.2. IMPACTO AMBIENTAL  

A composição das águas residuais têxteis depende dos diferentes compostos orgânicos, 

químicos, incluindo corantes, utilizados nas etapas industriais de processamento seco e húmido. Os 

principais poluentes destas águas têm origem na etapa de processamento húmido, descritas no 

capitulo 1.1.1, sendo que o efluente resultante do processo de desencolagem pode chegar a constituir 

50% da carga orgânica total dos efluentes descarregados pela indústria têxtil.9  

Em geral estas águas têm elevado teor de cor, odor CQO, CBO, sólidos em suspensão, pH 

extremo e elevadas temperatura e toxicidade. O rácio de CBO/CQO típico destas águas é de 1:4, 

indicando a presença de substâncias não biodegradáveis, contendo também iões de metais como 

zinco, cobre e arsénio que são prejudiciais para o meio ambiente.8,11 

Os sólidos suspensos também têm um papel importante no impacto que estas águas têm no 

ambiente uma vez que, combinados com espumas oleosas, impedem a passagem de oxigénio através 

da interface ar-água.11 

As substâncias inorgânicas presentes nas águas residuais têxteis, ainda que em pequenas 

quantidades, tornam a água inadequada para uso e são consideradas tóxicas para a vida aquática, 

uma vez que incluem geralmente uma concentração excessiva de sais solubilizados. Alguns destes 

químicos inorgânicos, tais como hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e sulfito de sódio são 
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prejudiciais para a vida subaquática para além que podem sofrer alterações químicas e biológicas que 

resultam na remoção de oxigénio da água.11 

Os corantes, além da cor visível que dão à água, podem vir a causar doenças como úlceras na 

pele, náuseas, dermatites, entre outras. Podem também impedir a penetração da luz solar na superfície 

da água dificultando assim a fotossíntese e afetando o processo de reoxigenação, uma vez que 

aumentam o CBO das águas e complicam o crescimento de organismos fotoautotróficos. A maioria dos 

corantes são de difícil degradação e resistentes à biodegradação aeróbica, sendo que, em condições 

anaeróbias, podem ser reduzidos a metabolitos identificados como carcinogénicos. 8,11 

A cor é em geral o principal contaminante a ser identificado nos efluentes têxteis, pois basta uma 

pequena concentração de corante (<1ppm) para que seja visível, afetando a aparência e transparência 

e solubilidade de gás dos rios, lagos e outros corpos de água. Estima-se que durante o processo de 

tingimento são libertados para o meio ambiente cerca de 10 a 50% dos corantes aplicados, 

correspondendo a cerca de 200 000 toneladas anualmente libertadas, a nível mundial.3,10,12  

A grande maioria dos corantes utilizados na indústria têxtil são corantes azo, constituindo estes 

cerca de 60 a 70% da totalidade de corantes produzidos mundialmente. A sua preferência por estes 

deve-se à facilidade de produção e vantagem em termos económicos, embora possam ter efeitos 

tóxicos, incluindo carcinogénicos e mutagénicos. As diversas vantagens e desvantagem do uso dos 

corantes azo serão abordadas em maior profundidade no capítulo 1.1.3.3,11   

A Tabela 1 apresenta gamas típicas para o teor de poluentes resultantes dos processos descritos 

no capítulo 1.1.1. 

 

Tabela 1 Características dos efluentes dos vários processos de processamento húmido de têxteis 

(adaptado de Ananthashankar et al. 2013)11 

Fonte do efluente Parâmetros 

Efluente de processo pH CBO (mg/L) CQO (mg/L) 

Encolagem/Desencolagem 5,83-6,50 10000-15000 1700-5200 

Lavagem 10-13 1200-3300 260-400 

Branqueamento 8,5-9,6 150-500 50-100 

Mercerização 8-10 100-200 20-50 

Tingimento 7-10 1000-3000 400-1200 

Efluente de lavagem    

Após branqueamento 8-9 50-100 10-20 

Após tingimento (lavagem a quente) 7,5-8,5 300-500 100-200 

Após tingimento (lavagem com ácido e sabão) 7,5-8,64 50-100 25-50 

Após tingimento (lavagem final) 7-7,8 25-50  

Após estampagem 8-9 250-450 115-150 

 

São necessárias grandes quantidades de água para os processamentos têxteis. Estima-se que 

o consumo diário de uma fábrica de tamanho médio, com produção de cerca de 8000 kg de tecido por 

dia é de 1,6 milhões de litros, dos quais 16% correspondem ao tingimento e 8% à estampagem. O 
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Banco Mundial estima que cerca de 20% da poluição industrial da água provém das etapas de 

tingimento e acabamento têxtil dos tecidos. Foram identificados cerca de 72 produtos químicos tóxicos 

em águas provenientes da etapa de tingimento, 30 dos quais não podem ser removidos nos tratamentos 

convencionais. 13 

Isto representa um problema ambiental seriamente alarmante e são cada vez maiores as 

exigências e controlos feitos à indústria têxtil por parte dos governos e entidades reguladoras para 

garantir o cumprimento dos parâmetros estabelecidos para as descargas de águas residuais.14 Não 

são permitidas descargas em meio aquático ou em redes de esgotos municipais sem antes passarem 

por uma estação de tratamento de águas residuais de forma a cumprirem os limites exigidos, de acordo 

com a legislação definida para o sistema de receção.6 Apesar da indústria têxtil se estar a tornar cada 

vez mais internacional, ainda não existe um consenso global em relação aos limites destas descargas, 

variando a legislação entre os diversos países do mundo. Em Portugal os objetivos gerais de qualidade 

da água residual tratada e os limites impostos para o sector têxtil estão previstos no Decreto-Lei nº 

236/98 de 1 de Agosto e na Portaria nº 423/97 de 25 de Junho, respetivamente. Os últimos estão 

sumarizados na Tabela 2.12,15 

 

Tabela 2 Normas de descargas das águas residuais para o setor dos têxteis, excluindo o subsetor dos 

lanifícios (adaptado de Diário da República nº144, I Série-B, 1997)  

Parâmetro Valor máximo admitido 

pH 5,5-9,0 

CBO5 (mg/L O2) 100 

CQO (mg/L O2) 250 

Cor Não visão na diluição 1:40 

 

1.1.3. CORANTES AZO  

Tal como mencionado no capitulo anterior, a cor é o principal contaminante das águas residuais 

geradas pela indústria têxtil e o grupo de corantes mais utilizado e mais versátil é o grupo dos corantes 

azo. Estes corantes têm uma vasta gama de aplicações nas diversas indústrias como farmacêutica, 

alimentar, cosmética, entre outras, mas é a indústria têxtil a maior consumidora destes, representando 

dois terços do seu mercado.3,10 

Os corantes azo são assim denominados devido à existência de um ou mais grupo azo (−N=N−) 

nas suas moléculas e são maioritariamente produzidos na China e Índia. Este tipo de corantes são 

muito utilizados para tingir fibras proteicas – fibras obtidas a partir de uma fonte animal – tais como a 

lã, seda, angorá e caxemira. A preferência pelos corantes azo deve-se também à facilidade e 

viabilidade económica da sua síntese, ao facto de terem a capacidade de tingir as fibras a uma 

temperatura mais baixa (p.ex.,60°C em vez de 100°C) e oferecem uma grande gama de cores quatro 

vezes mais intensas do que os restantes tipos de corantes. Além disso são sintetizados de forma a que 

sejam estáveis e resistentes à luz solar, lavagens, microrganismos e a outras causas de degradação 

ao longo do tempo. 11,12,16  
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Apesar dos benefícios supramencionados este tipo de corantes tem algumas propriedades 

menos atrativas do ponto de vista ambiental. Em condições anaeróbias dá-se a redução do cromóforo, 

nomeadamente a quebra da ligação azo, formando-se substâncias potencialmente tóxicas – as aminas 

aromáticas (Figura 2). Estas aminas são incolores e geralmente muito resistentes à biodegradação em 

condições anaeróbias, sendo apenas possível realizar a sua mineralização em condições aeróbicas e 

para algumas estruturas moleculares simples. A generalidade dos corantes azo têm associado o 

potencial de formação destes compostos, que podem ser altamente tóxicos e carcinogénicos. As 

condições necessárias à formação destas aminas podem ser encontradas no trato digestivo e alguns 

órgãos de animais, incluindo do ser humano, sendo que uma vez ingeridos, os corantes são assim 

capazes de causar danos a nível do ADN.3,9,12 

 

Figura 2 Redução da ligação azo (N=N) com libertação de duas aminas.17  

 

A descarga inadequada deste tipo de corantes e respetivos metabolitos para um meio aquoso 

tem bastantes efeitos adversos. É esteticamente reprovável, leva a uma diminuição da penetração da 

luz que por sua vez reduzirá a atividade fotossintética e a concentração de oxigénio dissolvido, afeta a 

qualidade da água e pode conduzir a severos efeitos tóxicos tanto na fauna como na flora, causando 

graves problemas ambientais. Estes corantes e os efluentes têxteis que os contêm causam efeitos 

tóxicos sobre as taxas de germinação e a produtividade em biomassa de várias espécies de plantas 

com importantes funções ecológicas tais como o fornecimento de um habitat para a vida selvagem, 

proteção dos solos da erosão e fornecimento de matéria orgânica com um papel importante na 

fertilidade dos solos.16 

Por todos estes motivos a remoção da cor nas águas residuais têxteis é a primeira e maior 

preocupação no tratamento prévio à descarga destas águas, sendo que o objetivo de degradar esta 

coloração não é apenas a remoção da cor, mas também eliminar ou diminuir substancialmente a sua 

toxicidade. Estes corantes sintéticos não são degradados com eficácia através métodos tradicionais e, 

portanto, têm sido desenvolvidos novos métodos biológicos e físico-químicos para a remoção 

eficientemente dos corantes azo. A biodegradação e biossorção são métodos biológicos que removem 

corantes azo, sendo o último devido às forças atrativas existentes entre alguns destes corantes e a 

parede celular de organismos como algas, fungos filamentosos, leveduras e bactérias. Os corantes azo 

que não são removidos por biossorção, como o Acid Red 14 (AR14), podem ser degradados por 

redução biológica, dando origem a duas aminas aromáticas (Figura 3). No entanto quando estas 

aminas contêm um grupo sulfonato, têm natureza hidrofílica o que dificulta a sua mineralização.10,18 

Na Figura 3 está representada a redução da ligação azo do AR14, formando duas aminas 

aromáticas, nomeadamente, ácido 1-naftol-2-amino-4-sulfónico (1N2A4S) e ácido 4-amino-naftaleno-

1-sulfónico (4A1NS).4 
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Figura 3 Redução da ligação azo do Acid Red 14 com a formação de duas aminas aromáticas, ácido 1-

naftol-2-amino-4-sulfónico (1N2A4S) e ácido 4-amino-naftaleno-1-sulfónico (4A1NS).4  

 

1.1.4. NANOPARTÍCULAS DE PRATA  

Com o desenvolvimento da indústria têxtil, foram-se desenvolvendo também novos tecidos e 

materiais. Hoje em dia está a dar-se uma revolução na indústria têxtil com o aparecimento de novas 

tecnologias que têm a capacidade de conferir novas propriedades e funções aos tecidos, tornando o 

produto final mais atrativo para o consumidor. Esta nova geração de tecidos multifuncionais inclui 

têxteis anti-estáticos, reforçados, antibacterianos, com capacidade de autolimpeza, com proteção 

contra radiação UV, entre outros.19–21 

Com o desenvolvimento da nanotecnologia, diversos tipos de nanopartículas têm sido 

incorporadas em fibras sintéticas uma vez que apresentam propriedades de superfície atrativas que 

permitem a multiplicação dos seus efeitos, dispensando o uso de aditivos e materiais volumosos. 

Nanopartículas são clusters de átomos com dimensão entre 1 e 100 nm que possuem propriedades 

químicas, óticas e mecânicas bem definidas. Entre todas as nanopartículas, as que têm ganho maior 

foco e interesse são as nanopartículas de prata (Ag NPs), que apresentam boas propriedades 

antibacterianas, potenciadas pelo seu elevado rácio área/volume.20,22  

A prata tem sido utilizada ao longo da história com finalidades antibacterianas. Atualmente é 

utilizada como proteção contra contaminações microbianas e é incorporada em várias formas de 

produtos de plástico, tais como materiais dentários, cateteres, dispositivos médicos, implantes e 

curativos de queimaduras. Os iões e compostos de prata são altamente tóxicos para microrganismos, 

apresentando severos efeitos biocidas que afetam várias espécies de bactérias, incluindo E. coli. Além 

desta propriedade a prata, tanto na forma iónica como coloidal, apresenta baixa toxicidade e alta 

biocompatibilidade para as células humanas. No entanto, o mecanismo de ação antimicrobiano da prata 

não é bem entendido, sendo consideradas várias hipóteses pela comunidade cientifica. Certos estudos 

indicam que as propriedades antibacterianas se devem à libertação de iões de prata pelas Ag NPs, 

enquanto que outras abordagens apontam para o efeito adverso das Ag NPs diretamente na membrana 

celular, que levam à morte das células.19,20,23 

Com a crescente aposta da indústria têxtil nas Ag NPs é importante compreender quais os efeitos 

destes compostos quando libertados para o meio ambiente. A libertação pode ocorrer durante a síntese 

e incorporação destas partículas nos produtos e acabar por entrar nas estações de tratamento de águas 

residuais (ETARs) que seriam as barreiras que previnem a entrada das nanopartículas no meio 

ambiente. Apesar desta barreira, algumas nanopartículas podem acabar por ser descarregadas para 

os meios aquáticos, permanecendo nestes por longos períodos de tempo e sendo potencialmente 
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tóxicas para a vida aquática. Grande parte das nanopartículas podem ser removidas por agregação, 

sedimentação precipitação, biossorção ou outro processo mediado por biomassa, que desempenha 

um papel fundamental na sua remoção devido à grande afinidade que têm com as nanopartículas. Após 

a entrada das NPs nas ETARs, estas interagem com as lamas ativadas ou outras populações de 

tratamento microbiano. Lamas de diferentes tipos podem responder de maneira diferente às NPs, tendo 

sido reportado que os biofilmes são mais tolerantes do que lamas planctónicas (devido à função 

protetora das substancias poliméricas extracelulares e interações na comunidade microbiana), embora 

não tenham sido investigadas as suas interações com lamas granulares nem os seus efeitos inibitórios 

sobre estas. Por outro lado, dadas as propriedades antimicrobianas das Ag NPs a sua interação com 

as lamas ativadas das ETARs pode influenciar a eficiência do tratamento das águas residuais. O 

impacto das NPs neste tratamento de águas residuais ainda é amplamente desconhecido, havendo 

uma necessidade premente de analisar o seu possível comportamento e destino nas estações de 

tratamento e águas residuais. 24–26 

 

1.1.5. COMPOSTOS DE AZOTO  

O nitrogénio pode estar presente nas águas residuais têxteis em diferentes formas. As principais 

fontes de compostos nitrogenados nestas águas são os processos de tingimento e estampagem, onde 

estes estão presentes em elevadas concentrações, sendo estes as principais fontes de nutrientes 

(azoto e fósforo) nestas águas residuais. Os processos de tingimento, estampagem e revestimento são 

as fontes de amónia nas águas residuais da indústria têxtil. As pastas usadas no processo de 

estampagem contêm também ureia que é outro composto que pode estar presente em elevadas 

concentrações nestas águas. Estes compostos são alvo do processo de nitrificação/desnitrificação 

levado a cabo durante o tratamento das águas residuais que será mencionado com maior detalhe na 

secção 1.2.4.7,9 É preferível efetuar a descarga de nitrato para o meio aquático do que de amónia uma 

vez que o processo de nitrificação (conversão de amónia a nitrato), ocorrendo no meio recetor, pode 

esgotar o oxigénio dissolvido, tal como sucede com a biodegradação de matéria orgânica. Além disso, 

a amónia é também bastante tóxica para os peixes. No entanto, a descarga de nitrato pode conduzir a 

efeitos nocivos, como por exemplo a eutrofização do meio recetor e, portanto, é necessário limitar a 

sua concentração nas águas residuais a descarregar.27,28  

 

1.1.6. TRATAMENTOS DAS ÁGUAS RESIDUAIS TÊXTEIS 

O tratamento eficaz das águas residuais têxteis pode ser um desafio uma vez que estas têm 

grandes variações na sua composição, de acordo com o tipo de corantes e aditivos utilizados nos 

processos. Consequentemente apresentam também largas variações em termos de CQO, CBO e pH. 

Os tratamentos focam-se não só na remoção de cor, carga orgânica e nutrientes, mas também na 

degradação e mineralização das moléculas de corante e remoção de compostos metálicos, como as 

nanopartículas de prata.2,10  

Têm sido desenvolvidos diversos processos para tratar estas águas residuais de forma eficiente 

e económica. Estes podem ser classificados como processos físico-químicos ou biológicos. O uso de 
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apenas um destes métodos tem provado ser pouco eficiente, enquanto que a combinação de dois ou 

mais métodos, sejam eles físicos, químicos ou biológicos, permite a remoção de mais de 85% da carga 

poluente indesejada.2,10,13 

 

1.1.6.1. PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS  

Para o tratamento das águas residuais têxteis podem ser usados diversos processos físico-

químicos, tais como coagulação/floculação, adsorção, troca iónica, separação por membranas, 

oxidação e sonólise. No entanto estas tecnologias nem sempre são as mais adequadas para o 

tratamento das águas residuais da indústria têxtil uma vez que têm custos bastante elevados pois 

requerem o uso intensivo de energia e produtos químicos, nem sempre são eficientes na remoção de 

corantes azo e seus metabolitos devido à sua estabilidade e resistência à degradação, e geram 

elevados volumes de resíduos podendo causar problemas ambientais secundários.6,16,29  

 

1.1.6.2. PROCESSOS BIOLÓGICOS  

O uso de microrganismos na biodegradação de corantes azo tem demonstrado ser uma 

alternativa atrativa no desenvolvimento de tratamentos de águas residuais têxteis. Os tratamentos 

biológicos não são prejudiciais para o ambiente, produzem menos resíduos, são menos dispendiosos, 

geram produtos finais geralmente não tóxicos ou completamente mineralizados e exigem um consumo 

de água menor do que os tratamentos físico-químicos. No entanto, a toxicidade de certos corantes e/ou 

dos seus metabolitos para os microrganismos utilizados no processo é a principal limitação à 

implementação deste tipo de tratamentos.10,16,18 

Uma grande variedade de microrganismos adequa-se a este tratamento tais como bactérias, 

fungos e plantas, sendo que as culturas microbianas mistas demonstram ser mais eficazes devido às 

suas atividades metabólicas sinergéticas, em comparação com as culturas puras. A eficiência do 

tratamento é influenciada pela proporção entre o corante ou carga orgânica alimentados e a 

concentração de microrganismos, a temperatura e a concentração de oxigénio dissolvido no meio. 

Estes tratamentos podem ser classificados com base na existência de oxigénio no meio, em 

anaeróbios, aeróbios, anóxicos ou facultativos ou numa combinação destes, ou com base no regime 

de crescimento dos microrganismos, em suspensão ou associado a suportes. Em relação aos 

mecanismos de remoção de cor, os principais são a biossorção e a degradação enzimática 

(biodegradação), ocorrendo frequentemente a combinação destes dois. Na biossorção a estrutura 

original dos corantes mantem-se intacta e o poluente não é destruído, mas retido à superfície da 

biomassa microbiana, enquanto que na biodegradação a estrutura inicial é destruída pelas microbianas 

dando origem a metabolitos diversos. 6,10,16,18 

De seguida serão apresentados exemplos de tratamentos biológicos de águas residuais têxteis. 

 

Processos Anaeróbios  

Tal como descrito anteriormente, em condições anaeróbias os corantes azo são reduzidos dando 

origem a aminas aromáticas. Nos processos anaeróbios, uma vez que não existe oxigénio, o aceitador 

de eletrões para a remoção de CBO é o próprio material orgânico dissolvido disponível na água 
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residual, sendo os principais produtos resultantes destes processos o metano, dióxido de carbono e 

novas células. O corante azo pode funcionar como um agente oxidante para os nucleótidos de flavina 

(FAD) reduzidos gerados na cadeia de eletrões microbiana, sendo reduzido e descolorado 

simultaneamente com a reoxidação destes FAD. Para que isto ocorra é necessário o fornecimento de 

compostos de carbono orgânico de modo a que a descoloração avance a uma taxa viável. A conversão 

deste carbono liberta eletrões que entram na cadeia de transporte e são transferidos via FAD para um 

aceitador de eletrões final, que poderá ser o corante azo reativo. Na presença de outros aceitadores 

de eletrões, o processo de transporte de eletrões para o corante é inibido devido à competição pelos 

eletrões dos dadores.6,16,30 

É de salientar que a degradação anaeróbia dos corantes azo em geral leva apenas à redução 

da ligação azo, não ocorrendo a conversão dos metabolitos gerados, sendo necessário um segundo 

passo de tratamento antes da sua libertação para o meio ambiente. Uma grande vantagem dos 

sistemas anaeróbios, além da descoloração dos corantes, é a produção de metano que pode ser 

utilizado para fornecer calor e energia elétrica e reduzir os custos de operação.30 

De entre os diferentes tipos de reatores anaeróbios, o reator anaeróbio de fluxo ascendente 

(UASB) tem-se demonstrado resistente a compostos tóxicos presentes nas águas residuais e parece 

ser adequado para o tratamento de águas residuais têxteis contendo compostos xenobióticos e 

recalcitrantes. Este sistema distingue-se pelo facto de não possuir um tanque de sedimentação externo. 

Em vez disso a água residual é introduzida na parte inferior do reator e ascende a uma velocidade que 

permite a sedimentação da biomassa, sendo formado e mantido no interior daquele um manto de lama 

biológica ativa. Nestes reatores a biomassa está na forma de grânulos compactos há uma eficiente 

retenção daquela, sendo adequados para águas residuais com uma larga gama de concentrações de 

substratos carbonáceos.31,32  

 

Processos Aeróbios 

Nos processos aeróbios o oxigénio é fornecido como aceitador de eletrões, em solução no meio 

aquoso do sistema biológico, e é o agente de oxidação do material orgânico, resultando na produção 

de dióxido de carbono, água e novas células.6 

Os sistemas tratamento aeróbio convencionais mais utilizados são baseados na tecnologia das 

lamas ativadas que consiste num tanque onde a água residual e flocos de biomassa são arejados e 

misturados e no qual ocorrem os processos bioquímicos de degradação, e num clarificador onde o 

efluente tratado é separado da biomassa por sedimentação gravítica, sendo parte destas lamas 

recirculadas para o reator arejado e o efluente tratado descarregado no meio hídrico ou direcionado 

para o tratamento terciário, dependendo do seu uso futuro. Na Figura 4 está esquematizado um 

sistema de lamas ativadas convencional.33,34  

 

 

Figura 4 Esquema de um sistema de lamas ativadas convencional. (Fonte: de Kreuk, 2006)34 
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Estes processos são pouco eficazes no tratamento de águas residuais têxteis pois, apesar de 

haver remoção de matéria orgânica, a remoção de cor é ineficiente para a maioria dos corantes, 

especialmente quando se trata de corantes azo. Além disso este tipo de instalações requerem uma 

grande área de implantação, principalmente devido às fracas características de sedimentação das 

lamas ativadas que resultam na necessidade de operação a carga hidráulica baixa nos tanques de 

sedimentação secundária. Os dois principais problemas de sedimentação devem-se ao crescimento 

excessivo de microrganismos filamentosos, levando a um elevado volume de lamas, e à floculação 

ineficiente dos microrganismos, uma vez que quanto maiores e mais densos forem os flocos mais 

rapidamente sedimentarão. Estes sistemas apresentam também uma baixa de concentração de 

biomassa e risco elevado de ocorrência do fenómeno de washout. Estes sistemas são mais eficazes 

para tratamento de grandes volumes de águas residuais com variações pequenas na sua composição, 

sendo muitas vezes inadequados para o tratamento de águas residuais têxteis.10,31,35,36 

Apesar das suas limitações, os sistemas de lamas ativados podem ser modificados de forma a 

adequarem-se aos efluentes a tratar. Um exemplo dessas modificações são os reatores descontínuos 

sequenciais (Sequencing Batch Reactor, SBR). Um exemplo de SBR utilizado é o reator descontínuo 

sequencial de biofiltro granular, que consiste num biofiltro submerso constantemente arejado que opera 

em descontínuo e apresenta diversas vantagens no tratamento de águas residuais têxteis. Tem volume 

baixo e geometria compactada, uma vez que a biomassa se desenvolve em torno de um suporte em 

forma de biofilme e formando grânulos, permitindo a obtenção de concentrações de biomassa bastante 

elevadas. Além disso, uma vez que a biomassa está maioritariamente associada ao material de 

enchimento não é necessário um tanque de sedimentação secundário para a separação da biomassa 

do efluente tratado. 35,37 

Outra alternativa ao processo de sedimentação convencional em sistemas de lamas ativadas 

são os bioreatores de membrana que utilizam um processo de filtração membranar, com uma 

membrana polimérica, para a retenção de biomassa, associado a um bioreator. Este sistema origina 

efluentes com elevada qualidade, menor produção de lamas em excesso, menores necessidades de 

área de implantação e uma degradação biológica mais eficaz. Apesar destas vantagens promissoras, 

este sistema tem o problema de ocorrência de fouling das membranas, que reduz o rendimento do 

processo, sendo necessário efetuar lavagens periódicas da membrana para evitá-lo.6,32  

Existem ainda bioreatores aeróbios de crescimento de biofilme em suporte que podem ter 

diferentes configurações, tais como os bioreatores de leito fixo, de biodiscos ou de leito fluidizado. 

Neste tipo de bioreatores os microrganismos crescem como um biofilme sobre um suporte imobilizado 

no interior do reator e as águas residuais escoam sobre esse suporte, ocorrendo remoção de poluentes 

por parte dos microrganismos.27  

 

Processos anaeróbios-aeróbios 

Diversos estudos sugerem que a bioremedição dos corantes azo deverá ocorrer 

preferencialmente num processo em duas etapas, sendo o primeiro passo a redução anaeróbia da 

ligação azo, resultando na produção de duas aminas aromáticas, enquanto que a segunda etapa 
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envolve a biodegradação aeróbia destas aminas aromáticas por uma população bacteriana mista 

levando à sua mineralização completa. A operação destas duas fases deve ser cuidadosamente 

controlada, uma vez que algumas das aminas aromáticas são espontaneamente instáveis na presença 

de oxigénio, podendo reagir entre si e levar ao desenvolvimento de novos cromóforos de cor escura na 

da água residual têxtil tratada.9,10 

O tratamento anaeróbio-aeróbio pode ser realizado de forma sequencial ou simultânea, esta 

última em zonas diferentes do bioreator. As etapas anaeróbias e aeróbias dos processos sequenciais 

podem ser realizadas tanto no mesmo tanque de reação, a diferentes tempos, ou em tanques em série 

operados em contínuo.9 

Dada a versatilidade dos processos em batch e a sua capacidade de adaptação a caudais baixos 

ou altamente variáveis, os SBR têm sido amplamente utilizados no tratamento anaeróbio-aeróbio de 

águas residuais têxteis, efetuando a bioremediação num único bioreator, sendo uma alternativa 

promissora aos sistemas de lamas ativadas convencionais.32,38  

 

1.2. LAMAS GRANULARES AERÓBIAS  

1.2.1. CARACTERÍSTICAS  

O desenvolvimento de grânulos aeróbios tem sido recentemente estudado como um método 

para melhorar os processos convencionais de lamas ativadas. A tecnologia de lamas granulares 

aeróbias (Aerobic Granular Sludge, AGS) envolve agregados suspensos semelhantes a biofilmes, 

chamados grânulos aeróbios, formados por auto-agregação de populações microbianas. Esta 

tecnologia apresenta diversas vantagens sobre o método convencional tais como boas propriedades 

de sedimentação, boa retenção de biomassa, boa separação sólido-líquido, capacidade de resistir a 

choques e cargas tóxicas e a presença de zonas aeróbias e anóxicas dentro dos grânulos que podem 

permitir diferentes processos biológicos em simultâneo. Comparativamente aos processos 

convencionais de lamas ativadas a tecnologias AGS requerem uma área de implantação inferior (cerca 

de 20 a 30% da de uma instalação convencional), o que traz claras vantagens económicas. Além disso 

há uma maior economia de energia que chega a ser 40% do consumo dos sistemas convencionais.36,39–

41 

O termo “grânulos aeróbios” é bastante recente tendo surgido pela primeira vez em 2004 no 

primeiro workshop de lamas granulares aeróbias (1st IWA workshop of Aerobic Granular Sludge) em 

Munique, onde se definiu que grânulos aeróbios são “agregados de origem microbiana, que não 

coagulam sob tensões de corte hidrodinâmico reduzidas e que sedimentam significativamente mais 

rapidamente que os flocos de lamas ativadas”. Esta ideia surgiu de pesquisas levadas a cabo sobre 

biofilme, a sua estrutura e formação e o papel dos materiais poliméricos extracelulares nestas. Estudos 

preliminares demonstraram haver crescimento estável de lamas granulares ao mesmo tempo que 

ocorria degradação de CQO e conversão de azoto, o que promoveu diversos estudos neste tema a 

nível mundial visando o aperfeiçoamento desta técnica. 28,42 

O processo de granulação aeróbia será abordado em maior detalhe na secção 1.2.2 e foi 

primeiramente estudado por adaptação dum reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB). Este 
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processo é normalmente levado a cabo num SBR, sendo todas as fases do processo realizadas num 

único reator de geometria em coluna. O termo SBR é sinónimo de processo periódico, volume variável, 

crescimento de biomassa em suspensão e tecnologia de tratamento de águas residuais. Todos os SBR 

partilham de cinco etapas sequenciais: enchimento, reação, sedimentação, descarga e repouso. Em 

primeiro lugar dá-se o enchimento do reator com, por exemplo, a água residual a tratar, de seguida dá-

se a reação, composta por duas subfases, a fase anaeróbia e a fase aeróbia cujo arejamento é feito 

em geral por meio de um arejador situado no fundo do reator, depois ocorre a fase de sedimentação 

em que o efluente tratado é separado das lamas e por fim efetua-se a descarga do efluente tratado 

arrastando os flocos ou grânulos menos densos. A etapa de repouso é opcional e consiste na 

permanência imóvel do conteúdo restante no reator, após descarga do efluente, sem arejamento ou 

alimentação, durante o tempo requerido para completar o tempo de ciclo operacional. A figura seguinte 

(Figura 5) representa as cinco fases do funcionamento de um SBR supramencionadas.28,43 

 

Figura 5 Fases de funcionamento de um SBR: enchimento, reação, sedimentação, drenagem e repouso. 

(Fonte: Moustafa, 2014)28 

 

O desempenho destes sistemas depende da concentração de biomassa ativa, das taxas de 

biodegradação proporcionadas pela biomassa, da configuração do reator e das taxas de fornecimento 

de oxigénio e alimentação da carga poluente. As capacidades de tratamento podem ser facilmente 

alteradas de modo a acomodar variações na composição das águas residuais e nos objetivos de 

tratamento com grânulos especificamente desenvolvidos para tal.44 

Durante a última década esta tecnologia tem sido desenvolvida tanto à escala laboratorial como 

piloto. A construção de unidades de demonstração de aumento de escala em Gansbaai, África do Sul 

e em Frielas, Portugal permitiu a otimização dos processos, a partir da construção da primeira estação 

de tratamento de águas residuais com a tecnologia de AGS em Epe, Holanda em 2010. Em particular, 

a unidade de Frielas demonstrou uma melhoria das condições operacionais, com valores de SVI30 e 

SVI5 cerca de 40 e 60 mL/g, respetivamente, com uma fração de granulação acima de 80% e um 

aumento da concentração de biomassa de 6 a 8 mg/L. Foi também verificada uma diminuição de 30% 

no consumo de energia durante a etapa arejada e numa redução de cerca de 50% da energia 

consumida total. Este projeto de nome Nereda trata tanto águas residuais domésticas como industriais 

e tem alcançado eficiências de tratamento e de custos bastante promissoras, embora estes resultados 

não possam ser implícitos para outros tipos de águas residuais devido às diferenças nas propriedades 
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químicas das águas e condições operacionais dos reatores AGS. Em 2013 foi construída em 

Garmerwolde, Holanda uma instalação em grande escala baseada na tecnologia de AGS e alimentada 

exclusivamente com águas residuais domésticas. A construção de várias outras instalações de grande 

escala está a ser implementada por todo o mundo.28,45–48  

 

1.2.2. GRANULAÇÃO AERÓBIA 

A tecnologia AGS é uma tecnologia relativamente recente e as principais características da sua 

formação e estabilidade dos grânulos ainda permanecem incompletamente explicadas. Sabe-se que 

existem diversos aspetos que contribuem para o processo de granulação tais como a seleção de 

grânulos por velocidade de sedimentação, a tensão de corte aplicada, a taxa de crescimento dos 

microrganismos, os gradientes de substrato dentro dos grânulos e a formação de substâncias 

poliméricas extracelulares (EPS).28 

  

Tensão de corte hidrodinâmica  

Tem sido demonstrado que uma elevada tensão de corte hidrodinâmica favorece a formação e 

estabilidade dos grânulos aeróbicos. Esta tensão é gerada principalmente pelo arejamento e pode ser 

representada em termos da velocidade superficial de fluxo ascendente no SBR. Para a formação de 

grânulos aeróbios é necessária uma velocidade superficial superior a 1,2 cm/s, sendo que tensões de 

corte hidrodinâmicas mais elevadas dão origem a grânulos mais regulares, redondos e compactos. 

Sabe-se também a tensão de corte estimula as bactérias a produzirem mais substâncias poliméricas 

extracelulares que desempenham um papel fundamental na manutenção da integridade estrutural 

numa comunidade de células imobilizadas e, portanto, na estabilidade dos grânulos. São também 

necessárias elevadas tensões de corte para separação de protuberâncias filamentosas, atuando como 

uma força de compactação sobre a superfície dos agregados microbianos, ajudando na moldagem dos 

grânulos e melhorando a sua densidade e estabilidade. Elevados valores deste parâmetro 

demonstraram também aumentar a hidrofobicidade da superfície celular, a densidade das AGS, assim 

como desencadear interações célula-célula que contribuem para o inicio da formação dos grânulos. 

36,44,49 

 

Tempo de sedimentação  

Num SBR as águas residuais são tratadas em ciclos sucessivos. No final de cada ciclo a 

biomassa sedimenta e o efluente sobrenadante é drenado do reator. O tempo de sedimentação 

funciona como uma pressão de seleção hidráulica que atua sobre a comunidade microbiana 

favorecendo a retenção de biomassa com excelentes propriedades de sedimentação. Um menor tempo 

de sedimentação seleciona preferencialmente agregados de sedimentação rápida enquanto que os 

flocos com fracas propriedades de sedimentação são descarregados com o efluente. O tempo de 

sedimentação, a razão de renovação volumétrica e o tempo de descarga são critérios importantes para 

a seleção de agregados de rápida sedimentação de modo a obter AGS como a forma dominante de 

biomassa dentro do reator. Para o desenvolvimento de AGS os reatores SBR operam geralmente com 
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tempos de sedimentação curtos, entre 2 e 10 minutos, sendo que grânulos aeróbios maturos tendem 

a sedimentar em 1 min, deixando um sobrenadante límpido no reator.  44,49  

 

 

 

Tempo de retenção hidráulico  

O tempo de retenção hidráulico (HRT) é definido como o volume de efluente descarregado por 

unidade de tempo dividido pelo volume de trabalho do SBR e exerce uma pressão de seleção hidráulica 

sobre o conteúdo do SBR. O tempo de ciclo de um SBR representa a frequência de descarga de 

biomassa não sedimentada através da drenagem de efluente, ou a chamada frequência de washout, 

que está relacionada com o HRT numa determinada razão de troca. Um HRT curto suprime o 

crescimento de sólidos em suspensão devido à frequência de washout do material suspenso. No 

entanto, se o tempo de ciclo dos SBR for extremamente curto observa-se perda de biomassa pois a 

taxa de crescimento microbiano não é suficiente para compensar a frequência de washout o que leva 

a uma perda exagerada de biomassa não sendo possível obter a granulação. Assim, o HRT deve ser 

suficientemente curto para suprimir o crescimento em suspensão, mas suficientemente longo para 

permitir a acumulação de biomassa no reator. Um tempo de ciclo curto estimula também a atividade 

microbiana e a produção de EPS e melhora a hidrofobicidade celular, além de favorecer também a 

formação de grânulos com capacidade de nitrificação.28,44  

  

Hidrofobicidade da superfície celular 

A hidrofobicidade da superfície celular é um fator de afinidade importante nos processos de auto-

imobilização e auto-fixação celular. A relação entre esta e a formação de grânulos aeróbios ainda não 

é completamente compreendida, no entanto foi estabelecida uma ligação entre a hidrofobicidade da 

superfície celular e a formação de grânulos heterotróficos e nitrificantes. A hidrofobicidade celular de 

um grânulo é em regra duas vezes superior à de um floco. O aumento desta hidrofobicidade pode ser 

potencializado através do aumento da tensão de corte ou da pressão de seleção hidráulica, tal como 

mencionado anteriormente. Há ainda alguns fatores ambientais que influenciam esta característica tais 

como a privação de alimentação, o nível de oxigénio dissolvido, a pressão de seleção e a força iónica 

do meio.28,44 

 

Regime de alimentação (Feast/Famine)   

A formação AGS estáveis, densos e de superfície regular é suportada pela diminuição da taxa 

de crescimento dos organismos envolvidos e o regime de fome/fartura (Feast/Famine) é um bom 

método para conseguir isso. Num ciclo, a fase de fartura corresponde à disponibilidade abundante de 

substrato biodegradável que tenderá a ser armazenado pelos microrganismos. Quando esta fase é 

aeróbia promove o crescimento de organismos heterotróficos gerais enquanto que quando ocorre em 

condições anaeróbias promove o crescimento de organismos acumuladores de polifosfato (PAOs) e de 

organismos acumuladores de glicogénio (GAOs). Em ambos dos casos os substratos armazenados 

nesta fase são utilizados durante a fase de fome, em que não há adição de substrato extracelular 
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disponível, para sustentar o desenvolvimento microbiano. A taxa de crescimento durante o período de 

fome é geralmente inferior à do período de fartura o que sugere que a formação de polímeros de 

armazenamento favorece o desenvolvimento das AGS. Além disso, é provável que as células possam 

mudar as suas características superficiais quando enfrentam a fase de fome, sendo a agregação uma 

estratégia das células contra a falta de substrato. De facto, tem sido observado que a duração do 

período de fome num SBR está diretamente relacionada com a hidrofobicidade celular, tendo este 

período um papel importante no desenvolvimento de grânulos mais resistentes e densos. No entanto, 

o impacto deste regime no processo de granulação ainda não está bem compreendido, requerendo 

mais investigação para avaliar os seus efeitos.28,34,44 

 

Presença do ião cálcio na alimentação 

Tem sido reportado que adição de Ca2+ na alimentação acelera o processo de granulação, 

produzindo grânulos com melhores características de sedimentação, mais resistentes, mais densos, 

mais compactos e com um teor mais elevado de polissacarídeos extracelulares. A melhoria da 

granulação por ação de Ca2+ dá-se devido ao facto deste se ligar a grupos carregados negativamente 

presentes nas superfícies bacterianas, neutralizando-os, de este formar precipitados que servem como 

núcleos para acelerar a agregação microbiana e de este formar ligações iónicas na superfície dos 

agregados que funcionam como uma ponte de catiões, promovendo a granulação. Após granulação 

estes iões podem ligar-se às EPS atuando também como pontes para promover a agregação 

bacteriana e fortalecer a estrutura granular.44,50 

 

Substâncias poliméricas extracelulares  

Substâncias poliméricas extracelulares (EPS) são misturas complexas de polímeros de alto peso 

molecular com consistência gelatinosa que são segregados pelas células e que podem também ser 

originados a partir de materiais de lise celular e de moléculas adsorvidas à biomassa. As EPS ligam-

se às células formando uma matriz tridimensional forte e resistente à deformação, na qual as bactérias 

e outras partículas são incorporadas, protegendo-as do stress externo. A matriz tridimensional é 

constituída por polímeros incluindo polissacarídeos, proteínas, glicoproteínas, ácidos nucleicos e 

ácidos húmicos. O conteúdo das EPS está distribuído nas diferentes camadas da estrutura das AGS 

de modo a que as células microbianas e polissacarídeos estão maioritariamente distribuídos pela 

camada externa dos grânulos, enquanto que o seu centro é desprovido de células sendo composto 

principalmente por proteínas. Com base neste padrão de distribuição pode inferir-se que o núcleo de 

proteína desempenha um papel importante na formação e estabilidade das AGS e que os 

polissacarídeos insolúveis localizados na camada externa fornecem forças coesivas que têm um papel 

crucial na manutenção da integridade estrutural dos grânulos. Estas substâncias têm sido detetadas 

em quantidades significativas nos grânulos aeróbios sendo o teor de EPS nas AGS bastante mais 

elevado do que nos sistemas convencionais de lamas ativadas. Tal sugere que estas substâncias 

desempenham um papel fundamental na estrutura das AGS estando envolvidas em fenómenos de 

adesão, formação da estrutura da matriz e controlo da fisiologia microbiana e na estabilidade dos 

grânulos a longo termo.35,44,51–54 
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1.2.3. TAMANHO E MORFOLOGIA 

A morfologia das lamas granulares aeróbias é completamente diferente dos flocos das lamas 

ativadas. Ao contrário dos flocos soltos, friáveis e irregulares encontrados nos sistemas de lamas 

ativados convencionais, os grânulos têm uma forma quase esférica e um contorno bem definido, são 

resistentes à abrasão e têm elevada porosidade. Para um desempenho ótimo dos sistemas de AGS é 

essencial que os grânulos tenham um tamanho razoavelmente grande, sejam estáveis e densos. O seu 

tamanho é um parâmetro importante na sua caracterização e o diâmetro de um grânulo varia entre 0,2 

e 5 mm. Este parâmetro é controlado predominantemente pela elevada tensão de corte hidrodinâmica 

nos reatores aeróbios que levam a um equilíbrio entre o crescimento dos grânulos e a diminuição do 

seu tamanho por quebra ou abrasão. A atividade biológica que ocorre ao longo de toda a espessura 

do grânulo, e não apenas na sua superfície, afeta o seu crescimento a longo prazo (aumento do seu 

tamanho), a sua resistência e a sua tendência de quebra (diminuição do seu tamanho). No caso de 

grandes grânulos, as limitações ao fornecimento de substrato no seu interior podem alterar a atividade 

biológica e levar a uma estrutura granular enfraquecida. Além disso partículas maiores em suspensão 

terão uma energia de impacto associada a colisões mais elevada e, portanto, a taxa de abrasão dos 

grânulos aeróbios aumenta com o seu tamanho.44,55 

 

1.2.4. D IVERSIDADE E ESTRUTURA MICROBIOLÓGICA 

Apesar dos grânulos crescerem em suspensão o seu desenvolvimento pode ser comparado com 

o crescimento dum biofilme em suporte, uma vez que as condições de processo e, portanto, as 

condições de crescimento das células bacterianas, são similares. Se a granulação é um caso especial 

do crescimento de biofilme, a formação, crescimento e forma dos grânulos serão maioritariamente 

influenciados pela taxa de fornecimento de substrato e pela tensão de corte.36 

Em comparação com os flocos do sistema convencional de lamas ativadas, os grânulos 

apresentam uma forma regular, redonda e lisa e uma estrutura compacta com tamanhos entre 0,2 e 5 

mm, que promovem uma maior resistência à transferência de massa, especialmente oxigénio, do que 

nos flocos de lamas ativadas. A limitação da difusão de oxigénio dentro do grânulo permite a existência 

simultânea de zonas aeróbias, anóxicas e anaeróbias, o que, por sua vez, cria condições ambientais 

favoráveis para o crescimento de bactérias aeróbias e facultativas, possibilitando a remoção conjunta 

de carbono, nitrogénio e fósforo. Isto significa que no exterior dos grânulos podem ocorrer processos 

aeróbios, como a nitrificação, enquanto que condições anóxicas ocorrem nas camadas mais profundas 

do grânulo.42,44,56 

Os grupos de bactérias encontradas nos sistemas convencionais de lamas ativadas encontram-

se também nos sistemas de AGS. Bactérias nitrificantes, desnitrificantes, heterotróficas gerais, 

organismos acumuladores de fosfato (PAO) e organismos acumuladores de glicogénio (GAO) têm sido 

identificados em grânulos desenvolvidos sob diferentes condições. As lamas granulares fornecem 

diversos nichos ecológicos devido a gradientes de substrato e de oxigénio, a fenómenos ligados a 

tensão de corte e à ação de protozoários que se encontram nas camadas externas dos grânulos. Além 
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disso há também segregação de biomassa nas diferentes zonas do reator e os grânulos podem abrigar 

organismos de crescimento lento, devido ao maior tempo de retenção de biomassa nas partes mais 

profundas dos grânulos de maior dimensão. Na estrutura dos grânulos está compreendida a 

estratificação de nichos com orientação radial e gradientes de micro-habitat tal como mostra a Figura 

6.44,57 

 

Figura 6 Representação da estrutura e localização de alguns grupos de bactérias num grânulo aeróbio. 

(Adaptada de Winkler, 2013)57 

 

Tal como se observa na figura acima as bactérias nitrificantes situam-se nas camadas externas 

que são penetradas por oxigénio enquanto que bactérias desnitrificantes e PAOs situam-se nas 

camadas anóxicas mais profundas.57 

Após a fase de enchimento a concentração de CQO vai ser mais elevada e este substrato vai 

difundir-se para o interior dos grânulos e ser parcialmente convertido e armazenado na forma de 

polímeros como os polihidroxibutiratos (PHB). O oxigénio dissolvido (DO) tem uma capacidade de 

penetração muito menor do que a CQO uma vez que há um rápido consumo de DO pelos organismos 

auto e heterotróficos situados nas camadas externas dos grânulos. A remoção de azoto dá-se no 

interior dos grânulos através do processo de nitrificação e desnitrificação simultâneas (SND).42  

A nitrificação e desnitrificação simultâneas é um mecanismo importante na tecnologia AGS. Na 

camada aeróbia dos grânulos os organismos autotróficos (nitrificantes) irão oxidar a amónia 

convertendo-a em nitrato ou nitrito. Este processo requer elevados níveis de DO e chama-se nitrificação 

e a equação que o descreve está apresentada abaixo.27,34,58 

 

𝑁𝐻4 + 𝑂2 →  𝑁𝑂𝑥  Equação 1 

 

A taxa de desnitrificação na primeira zona anóxica é relativamente elevada porque as bactérias 

utilizam substrato facilmente biodegradável, ainda disponível no meio, como dador de eletrões. Na 

segunda zona anóxica a desnitrificação é mais lenta pois as concentrações de substrato são bastante 

baixas e são utilizados como dadores de eletrões substratos endógenos armazenados, embora possam 

estar disponíveis no meio substratos lentamente biodegradáveis. O nitrato vai difundir em direção ao 

centro do grânulo onde o substrato, que poderá estar disponível na forma de PHB, está disponível para 

ser utilizado como fonte de carbono. Os organismos heterotróficos usam estes polímeros armazenados 

durante a alimentação anaeróbia para converterem o nitrato em azoto elementar. A este processo dá-
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se o nome de desnitrificação, sendo levado a cabo por bactérias desnitrificantes na ausência de 

oxigénio (nas zonas anóxicas). O processo pode ser descrito pela equação seguinte. 27,42,44,56  

 

𝑁𝑂𝑥 + 𝐶𝑄𝑂 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 →  𝑁2 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂  Equação 2 

 

No entanto a SND não é eficiente quando o tamanho dos grânulos é muito reduzido. Um 

elevado teor de DO favorece a nitrificação, mas limita a desnitrificação e vice-versa. Portanto a 

remoção ideal de nitrogénio no sistema ocorrerá quando o volume aeróbio e anóxico estiverem na 

proporção certa durante o período de arejamento.34,44  

 

1.2.5. IMPACTO DAS AG NPS NAS AGS 

As nanopartículas de prata são projetadas para inibir ou prevenir a atividade biológica e, por esse 

motivo, as nanopartículas retidas nas AGS podem diminuir a eficácia da remoção de contaminantes 

das águas residuais a tratar.59 

Os efeitos tóxicos das nanopartículas de prata têm sido extensivamente estudados em diversos 

organismos-modelo incluindo células, bactérias e células animais de mamíferos e não-mamíferos. 

Vários mecanismos de ação foram propostos através dos quais estas podem impor toxicidade sendo 

estes relacionados com o tamanho das partículas, o revestimento da superfície, a forma, o grau de 

agregação e condições ambientais. As Ag NPs ligam-se à superfície das membranas celulares 

afetando a sua integridade, causando mudanças na sua permeabilidade e enfraquecendo-as. Ag NPs 

pequenas (<10 nm) e iões Ag+ em solução podem passar através das membranas celulares 

acumulando-se nas células, causando deficiências metabólicas, afetando o transporte de eletrões, 

interagindo com proteínas e interrompendo as suas funções celulares, inativando enzimas, interferindo 

na duplicação do DNA e danificando-o e induzindo a geração de espécies reativas de oxigénio. Estes 

mecanismos podem resultar na inibição do crescimento celular, morte e lise celular.24,60 

Diferentes tipos de sistemas de lamas ativadas podem responder de diferentes formas à 

presença de nanopartículas, devido às suas propriedades microbianas e estruturas variáveis. Alguns 

estudos reportam que um biofilme é mais tolerante à presença de Ag NPs do que a biomassa 

planctónica (flocos), devido à função protetora das EPS e às interações dentro da comunidade 

microbiana. A carga global negativa das EPS repele as Ag NPs que também são carregadas 

negativamente e, portanto, protegem as bactérias da toxicidade das moléculas de Ag NPs. As EPS 

podem também extinguir as espécies reativas de oxigénio geradas ou ligar-se a iões Ag+ libertado pelas 

Ag NPs e reduzir a extensão do contacto celular destes com as células. No entanto, a proteção pelas 

EPS pode ser contornada por altas concentrações de Ag NPs.24,59 

O primeiro estudo a comparar a remoção de Ag NPs por dois tipos diferentes de lamas aeróbias 

– floculantes e granulares – avaliando o seu impacto a longo e curto prazo concluiu que as lamas 

floculantes são mais eficientes na remoção de Ag NPs para concentrações de Ag NPs entre 1 e 8 mg/L. 

Porém, estas sofrem uma maior influência adversa por partes das Ag NPs do que as lamas granulares 

devido à maior sensibilidade aos seus efeitos inibitórios. Após um curto período de exposição a Ag NPs 

(12h), as lamas floculantes foram significativamente inibidas tanto na oxidação da amónia como na 
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taxa de consumo de oxigénio, enquanto que as lamas granulares apenas foram inibidas no consumo 

de oxigénio. Após exposição a longo prazo (22 dias) as lamas granulares mantiveram uma atividade 

microbiana estável ao contrário das lamas floculantes que foram bastante inibidas, demonstrando-se 

assim que as lamas granulares são mais resistentes à toxicidade das Ag NPs.24 

Outro estudo avaliou a resposta das lamas granulares aeróbias à presença prolongada (69 dias) 

de Ag NPs em SBRs. Este estudo demonstrou que as AGS têm boa tolerância à presença de Ag NPs 

para concentrações de 5 e 50 mg/L, mantendo atividades microbianas estáveis durante os primeiros 

35 dias de exposição. Após este período foram verificados efeitos tóxicos tais como inibições em termos 

de taxa respiração de oxigénio, taxa de oxidação da amónia e na taxa de desnitrificação. As Ag NPs 

não causaram, no entanto, modificações significativas a longo prazo nas propriedades das AGS uma 

vez que mantiveram o seu tamanho (cerca de 900 nm) e uma boa capacidade de sedimentação, a 

comunidade microbiana das AGS manteve-se estável e as populações microbianas dominantes 

persistiram. Concluindo-se deste estudo que, em geral, as Ag NPs não causam toxicidade aguda para 

as AGS.61 

 

1.3. OBJETIVOS DO TRABALHO DE DISSERTAÇÃO  

O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da composição da água residual têxtil simulada no 

seu tratamento com sistema de grânulos aeróbios. Assim, foi fornecida uma água residual têxtil 

simulada contendo o corante azo AR14 a dois SBRs anaeróbios/aeróbios – SBR1 e SBR2 – ao longo 

de quatro fases distintas, tal como descrito na secção 2.3.  

Dada a importância das Ag NPs, corantes azo e presença de nitratos anteriormente exposta 

foram definidas as quatro fases operatórias de modo a avaliar o impacto destes componentes nas 

águas residuais da indústria têxtil. Para tal, amostras recolhidas durante as quatro fases operatórias 

foram analisadas em termos de propriedades das lamas, avaliando o tamanho e morfologia dos 

grânulos, propriedades de sedimentação da biomassa e índice volumétrico de lamas, e em termos de 

eficiência de tratamento, avaliando o rendimento de remoção de cor e matéria orgânica. 

Após uma descrição detalhada dos desenvolvimentos recentes e mais importantes sobre o tema 

do tratamento de águas residuais da indústria têxtil, são relatados os métodos utilizados em cada parte 

do trabalho laboratorial. Os resultados são apresentados graficamente após os métodos, em paralelo 

com algumas observações e finalmente as conclusões do trabalho e perspetivas futuras são 

apresentadas no capitulo final.   
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. SISTEMA OPERATÓRIO  

O sistema operatório consistiu em dois reatores descontínuos sequenciais (SBR) operados em 

ciclo aeróbio-anaeróbio, SBR1 e SBR2, alimentados com uma água residual têxtil simulada contendo 

uma relação de massa CQO:N:P de 100:3,7:37. O baixo conteúdo em azoto desta alimentação 

assegura a não ocorrência de nitrificação e o conteúdo em fósforo tem a função de atuar como tampão, 

mantendo o pH do meio constante. Esta água residual base foi alimentada aos dois reatores, sendo 

composta por duas soluções, nomeadamente a solução de fonte de carbono (Feed-C) e a solução de 

fonte de azoto (Feed-N) (ver secções 2.2.1 e 2.2.2). Os dois reatores funcionaram em paralelo à 

temperatura ambiente, em ciclos de 6 horas com um tempo de retenção hidráulico (HRT) de 12 horas 

e sem imposição de tempo de retenção de sólidos (SRT) durante o curso da operação (a purga de 

biomassa limitou-se à amostragem para monitorização analítica). Cada ciclo era composto por cinco 

etapas sequenciais: alimentação, reação (incluindo uma fase anaeróbia seguida de uma fase aeróbia), 

sedimentação, drenagem e repouso. A Figura 7 representa um ciclo completo, descriminando cada 

uma das suas etapas e respetivo tempo de operação.  

 

Figura 7 Representação gráfica de um ciclo operacional de 6 horas de um SBR com seis diferentes etapas: 

alimentação, reação, sedimentação, drenagem e repouso. 

 

Os reatores tinham um volume de trabalho de 1,5 L e uma relação altura/diâmetro de 2,5 e cada 

um continha um agitador magnético, para assegurar a mistura (70 rpm) durante a fase de reação 

anaeróbia. Estes reatores continham também um difusor de bolha fina de membrana porosa na parte 

inferior de cada reator que fornecia o arejamento (2 v.v.m) durante a fase aeróbica, com o ar 

proveniente de compressores (SPP-20 GJ-L, Hiblow, Japan). 

Os SBRs foram alimentados pela sua base até dia 9 de Novembro 2017, passando a ser 

alimentados pelo topo do reator, em ambos os casos com uma razão de renovação volumétrica (VER) 

de 50% e um valor de carga orgânica alimentada (OLR) de 2,0 kg CQO/(m3.d). O corante foi alimentado 

a partir de uma solução concentrada (ver ponto 2.2.2) de modo a atingir-se uma concentração teórica 
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de corante azo AR14 no meio reacional no início da fase anaeróbia era de 20 mg/L, considerando que 

não havia acumulação de corante entre ciclos sucessivos. O SBR1 foi também alimentado com uma 

suspensão Ag NPs (ver ponto 2.2.3) pelo topo do reator de modo a obter-se uma concentração inicial 

de 5,0 mg/L ou 10,0 mg/L no inicio da fase de reação. O SBR2 funcionou como reator de controlo livre 

de Ag NPs. A alimentação dos reatores foi realizada utilizando bombas peristálticas (Mini-S 660, 

Ismatec, Switzerland), enquanto que a descarga do sobrenadante após sedimentação (o efluente do 

processo) foi executada utilizando bombas de carretos (Reglo-Z, Ismatec, Switzerland). Todas as 

funções de bombagem, arejamento e agitação foram controladas automaticamente através de uma 

interface, por um software especialmente desenvolvido para o controlo das diferentes fases do ciclo 

dos SBRs (ISTcontrol). Esta configuração experimental está representada na Figura 8.  

 

Figura 8 Configuração experimental para o SBR1. A água residual têxtil simulada foi alimentada ao reator 

usando bombas peristálticas. As soluções de fontes de carbono e nitrogénio (Feed-C e Feed-N, incluindo o 

corante) foram alimentadas na base do bioreator e a de AgNPs foi alimentada pelo seu topo do reator. O sistema 

foi controlado automaticamente através da interface usando o software IST Control. 
 

2.2. ÁGUA RESIDUAL TÊXTIL SIMULADA 

A água residual têxtil simulada usada para alimentar os reatores é constituída por uma solução 

de fonte de carbono e uma de fonte de azoto (que inclui o corante), que foram preparadas 

separadamente, Feed-C e Feed-N, respetivamente. 

 

2.2.1. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE FONTE DE CARBONO 

A solução de fonte de carbono, Feed-C, foi preparada diluindo uma solução stock de fonte de 

carbono, Emsize E1 (100 g/L), em água destilada até um teor de CQO de 1000 mgO2/L, e 

complementando-a com nutrientes nas seguintes concentrações: MgSO4·7H2O (22,5 g/L), CaCl2 (27,5 

g/L) e FeCl3·6H2O (0,25 g/L).  

O Emsize E1 (Emsland-Stärke GmbH, Germany) é um agente de encolagem à base de amido 

modificado (hidroxipropilamido) usado na indústria têxtil de algodão. Sob as condições alcalinas 
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aplicadas no passo de desencolagem do tecido de algodão, o agente de encolagem é hidrolisado e 

libertado para as águas residuais. Assim sendo este agente foi previamente hidrolisado de modo a 

simular a operação descrita anteriormente. Para a hidrólise foram dissolvidos 100 g de Emsize E1 e 40 

g de NaOH em água destilada e a solução foi mantida durante 15 horas à temperatura ambiente. De 

seguida a solução hidrolisada foi neutralizada com 80 mL de HCl a 37% e o pH foi finalmente ajustado 

a 7,0±0,05 usando HCl e NaOH. Finalmente o volume foi completado a 1 L com água destilada.  

 

2.2.2. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE FONTE DE AZOTO COM CORANTE  

A solução de fonte de azoto, Feed-N, foi preparada com sais de fósforo e azoto, um corante azo 

e outros micronutrientes, de modo a proporcionar as seguintes concentrações iniciais no meio 

reacional; 2310 mg/L Na2HPO4.12H2O, 762 mg/L KH2PO4, 143 mg/L NH4Cl, 22,5 µg/L MgSO4.7H2O, 

27,5 mg/L, CaCl2, 250 µg/L FeCl3.6H2O, 40 µg/L MnSO4.4H2O, 57 µg/L H3BO3, 43 µg/L ZnSO4.7H2O, 

35 µg/L (NH4)6Mo7O24.4H2O. 

O corante foi adicionado a partir de uma solução de stock de corante azo Acid Red 14 (AR14, 

Chromotrope FB, Sigma Aldrich, teor de corante 50%). Esta solução foi preparada dissolvendo 5 g de 

AR14 em água destilada até um volume de 1 L, ficando com uma concentração de 5 g/L. 

A solução de micronutrientes foi preparada diluindo 2 mL de uma solução de stock de 

micronutrientes em água destilada, perfazendo 1 L. 

 

2.2.3. PREPARAÇÃO DA SUSPENSÃO DE AG NPS 

A suspensão de Ag NPs foi preparada suspendendo 100 mg de nanopartículas com tamanho de 

partícula inferior a 100 nm (Sigma Aldrich), em 1 L de água MiliQ. Esta suspensão foi então submetida 

a sonicação (VWR, Internation bvba/sprl, Bélgica) durante 60 minutos a 80 W. 

 

2.3. FASES OPERATÓRIAS 

Na figura 9 é apresentado um cronograma representativo das condições operatórias de cada 

uma das fases implementadas ao longo do trabalho experimental. 

 

2.3.1. FASE 1 

Na fase 1, os reatores SBR1 e SBR2 foram inoculados com AGS proveniente duma operação 

anterior, que havia sido guardada durante 18 dias à temperatura de 4°C. Uma vez que já se tinha 

alcançado a granulação na operação anterior, foi implementado o ciclo normal dos SBR durante toda 

esta fase, nomeadamente, o tempo de sedimentação reduzido. As soluções Feed-N e Feed-C foram 

previamente misturadas durante a fase de alimentação, assegurando a entrada do mesmo volume de 

cada solução nos reatores. A concentração inicial de Ag NPs no SBR1 era de 10 mg/L e o SBR2 

funcionava como controlo, livre de Ag NPs. Esta fase foi monitorizada durante 31 dias de forma a avaliar 

o impacto das nanopartículas de Ag NPs no desempenho dos reatores. 
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2.3.2. FASE 2 

Na fase 2, as condições operatórias mantiveram-se iguais à fase anterior, com a exceção da 

solução de Ag NPs alimentada ao SBR1, que foi substituída pelo mesmo volume de água destilada 

(150 mL). Esta fase foi monitorizada durante 88 dias de modo a avaliar o comportamento dos reatores 

durante a fase de remoção de Ag NPs do SBR1.   

 

2.3.3. FASE 3 

Na fase 3, as condições operatórias mantiveram-se iguais às da fase 2, exceto que a 

concentração de corante azo AR14 alimentada a ambos os reatores no inicio da fase anaeróbia foi 

aumentada três vezes, passando de 20 mg/L a 60mg/L no meio no início da etapa anaeróbia.  

Este aumento de concentração foi realizado aumentando três vezes o volume da solução stock 

de AR14 (com concentração de 5 g/L) adicionada à solução Feed-N durante a sua preparação. Esta 

alteração teve o intuito de avaliar o impacto do aumento de concentração de corante azo no 

desempenho dos reatores e teve a duração de 16 dias. Após este período, e ao longo de 12 dias, foram 

retomadas as condições operatórias da fase 2, antes de se iniciar a fase 4.  

 

2.3.4. FASE 4   

Durante a fase 4 as condições operatórias mantiveram-se iguais às da fase 2, exceto que 60 

mg/L foi adicionado Ca(NO3)2.H2O à alimentação total do SBR1. O SBR2 funcionou como controlo sem 

adição de nitrato. Inicialmente, a concentração de nitrato adicionada foi de 60 mg/L em Ca(NO3)2.H2O, 

passando, após 6 duas, a ser de 120 mg/L. 

A adição de nitrato foi feita a partir de uma solução stock obtida diluindo 35,625 g de 

Ca(NO3)2.H2O num balão volumétrico de 1 L e perfazendo o restante volume com água destilada. 

A fase 4 teve a duração de 67 dias e nesta foi avaliado o impacto do nitrato de cálcio no 

comportamento do SBR1.  

 

 

Figura 9 Cronograma representativo das condições operatórias de cada uma das fases implementadas ao 

longo do trabalho experimental. 
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2.4. MONITORIZAÇÃO DO CICLO OPERATÓRIO 

Durante as fases de operação vários ciclos foram analisados em termos de eficiência de 

tratamento e propriedades da biomassa, de forma a quantificar o desempenho dos reatores, SBR1 e 

SBR2, face às alterações impostas.  

 

2.4.1. PROPRIEDADES DAS LAMAS 

2.4.1.1. SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS E VOLÁTEIS  

Para cada ciclo monitorizado foram determinados os valores de TSS (sólidos suspensos totais) 

e VSS (sólidos suspensos voláteis) na mistura reacional no interior dos reatores. Foram também 

determinados os valores de TSS e VSS no efluente descarregado dos reatores no ciclo imediatamente 

anterior. 

Para a análise de TSS foram filtrados 20 mL e 10 mL de efluente e suspensão, respetivamente, 

através de filtros de microfibra de vidro (Whatman, GF/C,  47 mm), previamente pesados, num 

sistema de filtração a vácuo composto por uma bomba de pressão de vácuo (EMD Millipore Chemical 

Duty) e um suporte de filtração de aço inoxidável (Millipore). Após filtração os filtros foram secos numa 

balança de secagem (HB43-S Halogen, Mettler Toledo) e posteriormente pesados numa balança 

analítica (Mettler AE160). Os valores de TSS foram determinados a partir da Equação 3. 

 

𝑇𝑆𝑆 =
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)−𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜 (𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝐿)
 Equação 3 

 

Os valores de VSS foram obtidos submetendo os filtros contendo a amostra, provenientes da 

determinação de TSS, a 550°C numa muffla (Nabertherm, L3/S27, Germany) durante 1,5 horas e 

pesando-os novamente na balança analítica, obtendo-se o respetivo teor em cinzas.  Os valores de 

VSS foram determinados usando a Equação 4. 

 

𝑉𝑆𝑆 =
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)−𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 (𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝐿)
 Equação 4 

 

2.4.1.2. ÍNDICE VOLUMÉTRICO DE LAMAS 

O índice volumétrico de lamas (SVI) é dado pelo volume, em mL, ocupado por 1 g de TSS de 

lamas ativadas após 5 e 30 minutos de sedimentação, SVI5 e SVI30, respetivamente.62 Assim sendo o 

SVI foi determinado vertendo 1L de amostra (suspensão reacional) para um cone Imhoff e registando 

o volume ocupado pelas lamas após 5 e 30 minutos de sedimentação. Com estes e o valor de TSS 

previamente obtido para a mesma suspensão, é então determinado o valor de SVI através da Equação 

5.  
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𝑆𝑉𝐼 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑚𝐿) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ⁄ 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝐿)

 𝑇𝑆𝑆 (𝑚𝑔/𝐿)
×

1000 𝑚𝑔

𝑔
 Equação 5 

 

2.4.1.3. MORFOLOGIA DOS GRÂNULOS 

No decorrer da operação experimental foi também visuaizada a morfologia da biomassa em 

amostras da suspensão reacional, com recurso a um microscópio de transmissão de luz (BA410 

Binocular, Motic) equipado com uma camara digital (Moticam 2, 2.0 MP, Motic) e o respetivo software 

de aquisição de imagens (Motic Images Plus 2.0, Motic). 

 

2.4.1.4. TAMANHO DOS GRÂNULOS 

A abundância relativa de grânulos e flocos no interior dos reatores foi analisada em varias 

amostras do meio reacional, ao longo do período experimental, através de testes de peneiração. Para 

esta análise foram retiradas amostras de 20 mL de cada reator e usados dois peneiros com diâmetros 

de malha de 0,2 mm e 0,65 mm para separar os grânulos de biomassa em frações por dimensão. Após 

peneiração a biomassa foi quantificada, para cada fração, utilizando os protocolos para a determinação 

TSS e VSS, previamente descritos na secção 2.4.1.1. A fração que passou por ambos os peneiros foi 

identificada como contendo apenas flocos. A grande maioria das medidas foi feita em duplicado, tendo 

sido ocasionalmente necessário excluir um dos resultados ocasionalmente devido ao facto de a massa 

retida ter resultado abaixo do limite de quantificação da balança analítica. 

 

2.4.1.5. TEMPO DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS 

 O tempo de retenção de sólidos (STR) foi estimado como medida do tempo médio que a 

biomassa permanece no sistema reacional. Os valores de STR foram estimados como médias de 1 

semana operacional, tendo em conta os valores médios obtidos para TSS, na respetiva semana. O 

STR é calculado a partir da Equação 6. 

 

𝑆𝑇𝑅 =
𝑇𝑆𝑆𝑅×𝑉𝑅

𝑇𝑆𝑆𝐸×𝑉𝐸+𝑇𝑆𝑆𝑅×𝑉𝑆/𝑊
  Equação 6 

 

Em que VR corresponde ao volume útil do reator (L), VE ao volume total de efluente 

descarregado do reator num dia de operação (L/dia), VS ao volume total de amostras retiradas do 

reator durante 1 semana operacional (L/semana), TSSR e TSSE aos valores médio de sólidos 

suspensos totais na suspensão reacional e no efluente, respetivamente (g/L), e W ao numero de dias 

em 1 semana (dia/semana). 

 

2.4.2. EFICIÊNCIA DE TRATAMENTO  

De forma a analisar o desempenho de ambos os SBRs no tratamento da água residual têxtil 

simulada, foram retiradas amostras de 10 mL de suspensão reacional de cada um dos reatores, em 

diversos momentos do ciclo operatório, e centrifugadas durante 10 min a 4000 rpm e 21°C usando uma 
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centrifuga Eppendorf modelo 5810 R. Os sobrenadantes das amostras foram então recolhidos e 

analisados em termos de teores de AR14 e CQO e de pH.  

 

2.4.2.1. REMOÇÃO DE COR 

A análise para quantificar a remoção de cor ao longo do processo foi feita por espectrofotometria 

usando um espectrofotómetro de UV-VIS Specord 200 (Analytik Jena, Germany). Foi determinada a 

absorvência (Abs) de cada uma das amostras a 515 nm, comprimento de onda correspondente à 

absorvência máxima do AR14 para o espectro visível, contra um branco de água destilada.  

A concentração de corante nas amostras foi determinada com base na curva de calibração 

representada na Figura 10, previamente estabelecida com soluções de água destilada. 

 

 

 

Figura 10 Curva de calibração entre a absorvência de AR14 a 515 nm (contra água destilada) e a 

concentração de AR14: y =0,0323x+0,0085. 

 

Os espectros de absorvência ente 200 e 800 nm foram determinados a partir de soluções de 

AR14 com diferentes concentrações e a curva de calibração acima apresentada foi estabelecida 

usando os valores de absorvência para o comprimento de onda de absorvência máxima na região 

visível (515 nm). 

 

2.4.2.2. REMOÇÃO DE CQO 

A carência química de oxigénio (CQO) mede a quantidade total de oxigénio que é necessária 

para oxidar totalmente a matéria orgânica presente numa água residual. É medida utilizando um agente 

químico oxidante forte, como o dicromato de potássio (K2Cr2O7), para oxidar a matéria orgânica numa 

amostra a dióxido de carbono e água em condições ácidas. A quantidade de oxigénio requerida é 

calculada a partir da quantidade de oxidante químico consumido.58,63  

Para esta determinação foram recolhidos 1,5 mL de sobrenadante de cada uma das amostras 

centrifugadas e transferidos para um tubo de ensaio onde se adicionou 1 mL da solução de digestão 

com K2Cr2O7 e 2 mL de uma solução de H2SO4 com Ag2SO4. De seguida foram então colocados num 

digestor (Hach Lange, HT 200 S) durante 15 min a 170°C, ocorrendo a reação de oxidação (digestão). 
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As amostras foram digeridas em duplicado e juntamente com um branco, cujo volume da amostra foi 

substituído pelo mesmo volume de água destilada. 

Após digestão e arrefecimento das amostras à temperatura ambiente, cada uma delas foi 

transferida para um erlenmeyer de 50 cm3 ao qual foi adicionada uma gota de solução de ferroína 

(indicador redox para a titulação). De seguida as amostras foram tituladas com uma solução de sulfato 

de amónio ferroso (FAS) a 0,0125M, de modo a determinar o dicromato em excesso de cada uma das 

amostras. A molaridade da solução de FAS foi aferida titulando uma solução padrão (controlo) 

composta por água destilada, 1 mL de solução padrão de K2Cr2O7 (12,2073 g/L) e 2 mL de H2SO4 

concentrado. Sabendo a molaridade da solução de FAS e subtraindo o volume de FAS usado para 

titular cada amostra ao volume usado para titular o branco, foi então possível quantificar o consumo de 

K2Cr2O7 e determinar o teor em matéria orgânica em termos de CQO. 

 

2.4.2.3. PH 

O valor de pH da suspensão reacional de ambos os reatores foi medido para os diversos ciclos 

através de leituras de pH nos sobrenadantes das amostras centrifugadas usando um elétrodo de vidro 

Metrohm 6.002.100 conectado a um potenciómetro Metrohm 691 (Metrohm, Switzerland). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. PROPRIEDADES DAS LAMAS 

3.1.1. MORFOLOGIA DAS AGS 

Ao longo deste estudo a morfologia da biomassa foi avaliada por microscopia de transmissão de 

forma a detetar e examinar a estrutura granular das AGS. A morfologia das AGS nos reatores SBR1 e 

SBR2 foi observada com ampliações de 40 e 100 vezes, para todas as fases de operação. A evolução 

da morfologia dos grânulos ao longo destas fases está apresentada na Figura 11 para uma ampliação 

de 40x e na Figura 12 para uma ampliação de 100x.  

 

 

Figura 11 Desenvolvimento da morfologia da biomassa observada com uma ampliação de 40x ao longo 

das Fases 1 a 4 (com indicação dos dias operacionais). As imagens apresentadas para cada fase correspondem 

aos dias iniciais e finais de cada uma.  

 

 

Figura 12 Desenvolvimento da morfologia da biomassa observada com uma ampliação de 100x ao longo 

das Fases 1 a 4 (com indicação dos dias operacionais). As imagens apresentadas para cada fase correspondem 

aos dias iniciais e finais de cada uma. 

 

Analisando as figuras acima (Figuras 10 e 11) pode inferir-se que tanto o SBR1 como o SBR2 

iniciaram a operação com parte da biomassa já na forma de lamas granulares, o que era esperado uma 

vez que já foram inoculadas com lamas provenientes duma operação anterior em que se tinha 
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alcançado a granulação. No entanto, é possível observar uma evolução na forma dos grânulos. No dia 

25 observam-se grânulos mais compactos e com um contorno mais bem definido do que no dia 2, em 

ambos os reatores. É possível que a forma menos definida dos grânulos do SBR1 e SBR2 no início da 

Fase 1 se deva ao facto dos inócuos de ambos os reatores terem sido armazenados durante 18 dias 

sem fonte de alimentação externa nem arejamento. Estas condições levaram a biomassa a entrar num 

estado de latência, com possível morte de parte dos microrganismos, assim como ao consumo de EPS 

como fonte de carbono e, consequentemente, a uma perda da estrutura granular.44 No entanto, é 

notória a diferença entre as estruturas granulares iniciais das biomassas dos dois SBRs, sendo que o 

SBR1 apresenta grânulos mais compactos e de maior dimensão. Tal pode dever-se ao facto de na 

operação prévia ao armazenamento terem sido expostos a Ag NPs, sugerindo que estas promoveram 

a coesão dos grânulos durante o armazenamento. O desenvolvimento dos grânulos observado ao 

longo da fase 1 revelou que as novas condições operatórias impostas que estimularam o crescimento 

granular. 

No final da fase 1, observa-se também uma diferença no tamanho e densidade dos grânulos no 

SBR1 e SBR2, sendo que o SBR1 apresenta grânulos maiores, redondos e com contornos bem 

definidos, ao contrário do SBR2 que apresenta grânulos menos densos e de contornos irregulares. De 

um modo geral, verifica-se uma evolução mais lenta das características das AGS no SBR2 ao longo de 

todo o período de operação, que, contudo, foram aumentando o seu tamanho, atingindo uma estrutura 

semelhante à das AGS do SBR1 no final da Fase 4. 

Na Fase 2 observa-se uma evolução no tamanho e forma dos grânulos de ambos os SBRs. No 

seu inicio, no dia 53, os grânulos apresentam-se mais pequenos e menos definidos do que no final 

desta fase, no dia 115. Os grânulos do SBR1 continuaram a aumentar o seu tamanho e densidade, 

indicando que a alimentação da suspensão de Ag NPs a este reator não teve um efeito negativo na 

granulação, apesar do seu efeito tóxico em AGS ter sido reportado anteriormente.60 

Na Fase 3 não se observaram diferenças notórias no tamanho e morfologia dos grânulos dos 

dois SBRs em relação à fase anterior, tendo-se mantido as características observadas no final da Fase 

2. Pode-se assim inferir que o aumento da concentração de corante azo na alimentação não afetou o 

tamanho e morfologia das AGS. 

Analisando as imagens correspondentes à Fase 4 é possível observar que houve um aumento 

no tamanho dos grânulos e uma melhoria na sua morfologia, apresentando contornos mais bem 

definidos no final desta fase, no dia 213. Esta evolução foi mais notória no SBR1 do que no SBR2 

indicando que este resultado teve origem na presença de nitrato de cálcio na alimentação do primeiro. 

Tal pode ser devido aos iões cálcio terem promovido a agregação microbiana, acelerando e 

consolidando o processo de granulação.44 

 

3.1.2. TAMANHO DOS GRÂNULOS  

De forma a acompanhar o desenvolvimento e tamanho dos grânulos ao longo de cada fase foram 

recolhidas amostras de biomassa de ambos os reatores, as quais foram classificadas com dois 

peneiros com aberturas de malha de 0,65 e 0,2 mm. Esta análise permitiu determinar a abundância 

relativa, em fração mássica, de flocos, grânulos pequenos e grânulos grandes em ambos os reatores. 
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Os resultados estão representados na Figura 13 para o SBR1 e na Figura 14 para o SBR2 e serão 

discutidos de seguida.  

 

 

Figura 13 Distribuição do tamanho dos agregados de biomassa ao longo das quatro fases operacionais no 

SBR1. Frações mássicas de flocos (d<0,2 mm), grânulos pequenos (0,2<d<0,65 mm) e grânulos grandes (d>0,65 

mm). São apresentados resultados para amostras colhidas durante a Fase 1 (dias 1 a 31), Fase 2 (dias 32 a 119), 

Fase 3 (dias 120 a 135) e Fase 4 (dias 148 a 214). Entre os dias 136 e 147 foram repostas as condições 

operacionais da Fase 2. A maioria das medições foi feita em duplicado, tendo-se obtido um desvio padrão relativo 

máximo de 14,3% para o SBR1. 

 

 
Figura 14 Distribuição do tamanho dos agregados de biomassa ao longo das quatro fases operacionais no 

SBR2. Frações mássicas de flocos (d<0,2 mm), grânulos pequenos (0,2<d<0,65 mm) e grânulos grandes (d>0,65 

mm). São apresentados resultados para amostras colhidas durante a Fase 1 (dias 1 a 31), Fase 2 (dias 32 a 119), 

Fase 3 (dias 120 a 135) e Fase 4 (dias 148 a 214). Entre os dias 136 e 147 foram repostas as condições 

operacionais da Fase 2. A maioria das medições foi feita em duplicado, tendo-se obtido um desvio padrão relativo 

máximo de 42,2% para o SBR2. 

 

Analisando a Figura 13 e Figura 14 é possível observar variações dos valores das frações 

mássicas ao longo de toda a operação, tanto para o SBR1 como SBR2, revelando alguma instabilidade 



 

 

 

34 

dimensional das AGS, embora a incerteza associada ao método de medida aplicado possa também ter 

influenciado os resultados. De facto, os valores de desvio padrão relativo máximo em réplicas foram de 

14,2% para o SBR1 e 42,2% para o SBR2. 

Observando a distribuição do tamanho de partículas na única amostra da Fase 1 constata-se 

que ambos os reatores apresentam uma menor percentagem de grânulos do que as fases seguintes. 

O armazenamento da biomassa usada para inocular ambos os reatores, que precedeu esta fase, foi 

realizado a uma temperatura de 4ºC e sem arejamento, de modo a evitar o consumo de substratos 

endógenos e de EPS através da redução da atividade metabólica. No entanto, parte da biomassa pode 

ter entrado em latência e até morte, com perda de integridade dos agregados, o que explica estes 

baixos valores da proporção de grânulos em ambos os reatores. Pode também observar-se que o SBR1 

apresenta uma maior percentagem de grânulos, com diâmetros entre 0,2 e 0,65 mm, do que o SBR2. 

Esta diferença pode ser explicada pela presença de Ag NPs no SBR1 que, nas baixas concentrações 

usadas, pode estimular a produção de EPS nas AGS como resposta ao stress tóxico, promovendo a 

adsorção e fixação de mais células nos núcleos granulares e consequentemente o crescimento dos 

grânulos.61  

No entanto no decorrer da Fase 2, ambos os SBRs aumentaram a sua proporção de grânulos 

em detrimento da de flocos, confirmando a retoma do processo de granulação. O SBR1 apresenta uma 

maior percentagem de grânulos do que o SBR2, indicando que a presença anterior, seguida da 

remoção de Ag NPs na alimentação não prejudicou o processo de desenvolvimento dos grânulos.  

No dia 123, a única amostra analisada correspondente à Fase 3, observa-se um aumento da 

proporção mássica de grânulos, grandes e pequenos, no SBR1. Este aumento pode ter sido devido ao 

aumento para o triplo da concentração de corante azo na alimentação. Ao atuar como aceitador final 

de eletrões, o que resulta na sua descoloração, e é possível que o corante tenha favorecido as bactérias 

redutoras de corante azo localizadas no interior dos grânulos, permitindo o crescimento heterotrófico 

anóxico nessa zona, induzindo a sua densificação e contribuindo para manter a integridade dos 

grânulos, tal como foi sugerido por outros autores para as bactérias desnitrificantes.4 Contudo esta 

hipótese tem ainda que ser testada em ensaios futuros. 

Analisando a Fase 4 é possível inferir que houve um aumento muito significativo da percentagem 

de grânulos face a flocos no SBR1, relativamente ao SBR2. Este aumento parecer dever-se ao facto 

de se ter começado a adicionar nitrato de cálcio à alimentação do SBR1. Tal como mencionado acima, 

os iões cálcio podem acelerar o processo de granulação aeróbia, ligando-se a grupos carregados 

negativamente presentes nas superfícies bacterianas e associando-se a EPS, atuando como pontes 

para promover agregação bacteriana.44 Note-se, além disto, que o arejamento no SBR1 foi deficiente 

durante alguns dias desta fase devido à obstrução do difusor. Esta obstrução deveu-se ao acentuado 

crescimento da concentração de sólidos em suspensão (ver Figura 17) que poderá também ter 

envolvido uma possível precipitação de sais de cálcio. Este arejamento deficiente, reduzindo a tensão 

de corte do líquido e as colisões entre grânulos, pode ter contribuindo para o crescimento destes 

últimos.   

Ao longo das diversas fases verifica-se ocasionalmente o aparecimento de grânulos grandes, 

com diâmetro superior a 0,65 mm, tanto no SBR1 como no SBR2. Esta ocorrência foi também 
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observada em amostras não incluídas nos testes de peneiração, sempre em pequenas quantidades. 

Contudo, esta fração de dimensão de grânulos nunca teve grande expressão, confirmado a aparente 

instabilidade do processo de granulação. 

  

3.1.3. PROPRIEDADES DE SEDIMENTAÇÃO  

As propriedades de sedimentação dos grânulos foram analisadas para o SBR1 e SBR2 através 

da medida do índice volumétrico de lamas (SVI) durantes todas as fases de operação. Uma das 

características que os grânulos aeróbios apresentam é a proximidade entre os valores de SVI5 e SVI30. 

A evolução dos valores de SVI5 e SVI30 da suspensão reacional de ambos os reatores ao longo das 

quatro fases de operação está representada na Figura 15, enquanto que na Figura 16 está 

representada a evolução da diferença entre SVI5 e SVI30, ao longo do mesmo período. 

 

 

Figura 15 Valores de SVI da suspensão reacional do SBR1 e SBR2 ao longo das quatro fases estudadas. 

Valores lidos após 5 minutos de sedimentação – SVI 5 – para o SBR1 (azul escuro) e SBR2 (laranja escuro) e 

após 30 minutos de sedimentação – SVI 30 – para o SBR1 (azul claro) e SBR2 (laranja claro). São apresentados 

resultados para medidas feitas durante a Fase 1 (dias 1 a 31), Fase 2 (dias 32 a 119), Fase 3 (dias 120 a 135) e 

Fase 4 (dias 148 a 214). Entre os dias 136 e 147 foram repostas as condições operacionais da Fase 2. 
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Figura 16  Valores da diferença SVI5 - SV30 para o SBR1 (azul) e SBR2 (laranja) ao longo das quatro fases 

estudadas. São apresentados resultados para medidas feitas durante a Fase 1 (dias 1 a 31), Fase 2 (dias 32 a 

119), Fase 3 (dias 120 a 135) e Fase 4 (dias 148 a 214). Entre os dias 136 e 147 foram repostas as condições 

operacionais da Fase 2. 

 

Analisando o gráfico da Figura 15 é possível observar que ao longo de quase toda a operação 

o SBR1 apresenta valores de SVI inferiores ao SBR2, confirmando que as AGS do SBR1 têm melhores 

propriedades de sedimentação que as do SBR2. Estes resultados são consistentes com os observados 

na Figura 16, em que a diferença entre SVI5 e SVI30 é menor para o SBR1 ao longo de praticamente 

todo o período de operação. Estes resultados apoiam a indicação dada pelos resultados apresentados 

nas secções 3.2.1. e 3.2.2. de que o processo de granulação foi mais completo no SBR1. 

Durante a Fase 1, pode-se inferir que a diferença entre os valores de SVI5 e SVI30 (Figura 16) 

no SBR1 é semelhante à registada para o SBR2 durante quase toda esta fase. No dia 2, início desta 

fase, o SBR1 apresenta uma menor diferença entre os valores de SVI do que o SBR2, que pode ter 

sido devida ao facto de os grânulos do SBR2 se terem deteriorado mais durante o período de 

armazenamento, com adaptação mais lenta das lamas às novas condições de operação. No geral, 

contudo, verificou-se um decréscimo de ambos os valores de SVI tanto para o SBR1 como para o SBR2 

durante esta fase, acompanhando a formação de grânulos maiores e mais compactos em ambos os 

reatores. 

Durante a Fase 2 verificaram-se oscilações marcadas nos valores de SVI para ambos os 

reatores, evidenciando instabilidade no processo de granulação. No entanto, a diferença entre SVI5 e 

SVI30 manteve-se na mesma gama de valores tanto para o SBR1 como para o SBR2, podendo então 

inferir-se que a interrupção da alimentação de Ag NPs ao SBR1 não alterou as propriedades de 

sedimentação das suas lamas. Nesta fase os valores de SVI para o SBR1 são geralmente inferiores 

aos observados para o SBR2, em concordância com as observações descritas nas seções anteriores. 

No decorrer da Fase 3 verifica-se um aumento nos valores de SVI para ambos os reatores. No 

entanto, a variação encontra-se dentro da gama geral de oscilações dos valores, pelo que pode não 

ter significado especial. 
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Na Fase 4, observa-se que os valores de SVI do SBR2 mantiveram-se constantes ao longo do 

período. Por outro lado, observa-se uma notória diminuição nos valores de SVI5 e SVI30 no SBR1 

(Figura 15), assim como uma diminuição na diferença entre os valores destes parâmetros (Figura 16). 

Estes resultados apoiam a ideia de que, uma vez que nesta fase o SBR1 foi alimentado com nitrato de 

cálcio, houve um estímulo à granulação, dando origem a grânulos mais densos e com melhores 

propriedades de sedimentação.50 Esta melhoria na capacidade de sedimentação dos grânulos é mais 

notória a partir do dia em que se duplicou a concentração de nitrato de cálcio alimentado ao reator (dia 

155), intensificando aparentemente o seu efeito na sedimentabilidade das AGS. 

 

3.1.4. SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS E VOLÁTEIS  

Dados de análises de sólidos suspensos (SS), tanto voláteis (VSS) como totais (TSS), foram 

recolhidos em todos os ciclos avaliados de forma a monitorizar a acumulação de biomassa durante as 

diferentes fases de operação. Na Figura 17 estão apresentados os valores para teores em sólidos 

suspensos na mistura reacional no interior dos reatores. 

 

 

Figura 17 Perfis de concentração de sólidos suspensos (TSS e VSS) na mistura reacional no interior do 

SBR1 (azul) e do SBR2 (laranja) ao longo das quatro fases operatórias. São apresentados resultados para 

determinações feitas durante a Fase 1 (dias 1 a 31), Fase 2 (dias 32 a 119), Fase 3 (dias 120 a 135) e Fase 4 

(dias 148 a 214). Entre os dias 136 e 147 foram repostas as condições operacionais da Fase 2. 

 

Uma vez que as Ag NPs podem ser incorporadas na biomassa granular, contribuindo assim para 

o valor de TSS, e que a introdução de iões Ca2+ na Fase 4 pode ter originado precipitação de sais de 

cálcio, afetando também os valores de TSS, a monitorização da concentração de biomassa nos 

reatores deverá ser realizada preferencialmente com base nos valores de VSS. Desta forma apenas a 

biomassa é contabilizada, não sendo assim consideradas as Ag NPs nem qualquer tipo de impurezas 

inorgânicas em suspensão no meio reacional dos SBR1 e SBR2. 

Analisando a Figura 17 constata-se que a diferença entre os valores de TSS e VSS no SBR1 

mantém-se essencialmente constante ao longo de todo o período de operação, o que indica que não 

ocorreu acumulação, quantificável por gravimetria, de Ag NPs nas AGS do reator durante a Fase 1, 
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nem de cálcio na Fase 4. No dia 99, observa-se um afastamento entre os valores de TSS e VSS tanto 

para o SBR1 como para o SBR2, que pode dever-se a uma anomalia experimental. Uma vez que 

ambos os filtros foram secos na mufla, pode ocorrido uma anomalia nessa etapa do procedimento que 

levou a este descolamento anómalo entre valores de SS.  

Apesar de se verificar alguma instabilidade, o perfil de concentração de sólidos suspensos no 

SBR1 mantém-se relativamente constante e semelhante, se bem que com valores consistentemente 

superiores, ao do SBR2 durante grande parte do período experimental. As exceções são a primeira 

parte da Fase 2, em que o SBR1 acumulou claramente mais biomassa que o SBR1, e a Fase 4, onde 

se observa uma clara divergência entre os valores nos dois reatores a partir do dia 169. A partir deste 

dia as concentrações de sólidos no SBR2 mantiveram-se estáveis, enquanto que no SBR1 aumentaram 

marcadamente. Esta divergência pode dever-se ao facto de, a partir do dia 155, se ter duplicado a 

concentração de nitrato de cálcio na alimentação ao SBR1, levando a um aumento da densidade e 

dimensão dos grânulos, com a consequente acumulação de biomassa no interior do reator. Este 

resultado é consistente com os resultados já apresentados anteriormente, nas secções 3.1.2 e 3.1.3. 

Quanto ao SBR2 constata-se que as concentrações de sólidos suspensos voláteis e totais no 

seu interior mantiveram-se essencialmente estáveis ao longo de todo o período de operação. 

É também importante monitorizar os níveis de sólidos em suspensão nos efluentes tratados, pelo 

que os valores de TSS e VSS foram também determinados em amostras dos sobrenadantes 

descarregados do SBR1 e SBR2 nos ciclos imediatamente anteriores aos analisados. Na Figura 18 

estão apresentados os valores de VSS para a suspensão reacional e para os efluentes do SBR1 e 

SBR2, durante todas as fases de operação. 

 

 

Figura 18 Perfis de concentração de sólidos suspensos voláteis (VSS) na mistura reacional no interior do 

SBR1 (azul) e do SBR2 (laranja) ao longo das quatro fases operatórias, e nos efluentes descarregados dos 

reatores nos ciclos imediatamente anteriores. São apresentados resultados para determinações feitas durante a 
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Fase 1 (dias 1 a 31), Fase 2 (dias 32 a 119), Fase 3 (dias 120 a 135) e Fase 4 (dias 148 a 214). Entre os dias 136 

e 147 foram repostas as condições operacionais da Fase 2. 

 

Analisando agora a Figura 18 é possível observar alguma oscilação nos valores de VSS no 

efluente de ambos os reatores durante todo o período de operação, no intervalo até 1 g/L. Uma vez 

que não foi efectuada uma purga de biomassa para controlo dos valores de SRT, sempre que a 

biomassa se acumulava dentro do reator até ao nível do tubo de descarga, uma parte desta era 

removida com o efluente durante a etapa de descarga, originando a maioria das variações observadas 

nos valores VSS.  

No inicio da Fase 1, no dia 8, a concentração de biomassa no efluente do SBR2 atingiu o seu 

ponto máximo. Este valor elevado está relacionado com as fracas propriedades de sedimentação da 

biomassa usada na inoculação deste reator, tal como é demonstrado na Figura 16. No dia 2 não foi 

lido o valor de VSS do efluente do SBR1, iniciando-se as leituras deste reator a partir do dia 8. 

Comparativamente a um sistema de lamas ativadas os valores SS nos efluentes são elevados. Esta é 

uma característica e uma desvantagem dos sistemas de AGS, devido ao curto período de 

sedimentação, sendo que uma vez que os grânulos sedimentam mais rapidamente do que os flocos, 

no final do período de sedimentação haverá ainda flocos não sedimentados que serão descarregados 

com o efluente. 

Durante a Fase 3 a concentração de biomassa no interior de ambos os reatores apresenta um 

ligeiro decaimento enquanto que nos seus efluentes tem um ligeiro aumento. Estes resultados vão de 

encontro aos valores de SVI obtidos para esta fase que sugerem uma detioração das propriedades de 

sedimentação levando a uma descarga de biomassa mais elevada nos efluentes. Contudo, esta 

deterioração é essencialmente indistinguível das oscilações gerais dos valores de VSS nos efluentes. 

Relativamente à Fase 4, tal como descrito acima, é notória a acumulação de biomassa (VSS) no 

interior do SBR1. Apesar desta acumulação a concentração de biomassa no efluente deste reator não 

aumentou, demonstrando as boas propriedades de sedimentação mencionadas na secção 3.1.3. 

 

3.1.5. TEMPO DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS 

O tempo de retenção de sólidos (SRT) corresponde ao tempo médio que as lamas (VSS) 

permanecem no sistema reacional, sendo próximo do valor de idade das lamas, que é o tempo médio 

que a biomassa ativa permanece no sistema. O SRT é calculado com recurso a medidas de VSS que 

representam a fração orgânica das lamas, mas esta fração pode não representar apenas a biomassa 

ativa, uma vez que estão presentes no sistema outros compostos orgânicos. Além disso as amostras 

retiradas podem não ser inteiramente representativas da biomassa no interior do reator devido ao facto 

de se tratar de AGS, podendo ocorrer estratificação das lamas segundo a sua velocidade de 

sedimentação, e haver formação de biofilme nas paredes dos reatores. No entanto, considera-se que 

o valor de SRT corresponde a uma aproximação razoável à idade das lamas neste sistema. Este valor 

está relacionado com a taxa de crescimento de microrganismos e, portanto, com a concentração de 

biomassa no sistema. Elevados valores de SRT permitem o enriquecimento da população das AGS 

com bactérias de crescimento lento e, consequentemente, permite o estabelecimento duma 
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comunidade biológica mais diversificada e com capacidades fisiológicas mais amplas, que pode levar 

a um melhor desempenho na remoção de poluentes.64 

Assim sendo, os valores de SRT foram estimados semanalmente ao longo de todas as fases de 

operação para o SBR1 e SBR2 e estão representados na Figura 19. 

 

 

Figura 19 Valores de tempo de retenção de sólidos (médias semanais) estimados para o SBR1 e para 

SBR2 ao longo de todas as fases de operação. São apresentados resultados para determinações feitas durante a 

Fase 1 (dias 1 a 31), Fase 2 (dias 32 a 119), Fase 3 (dias 120 a 135) e Fase 4 (dias 148 a 214). Entre os dias 136 

e 147 foram repostas as condições operacionais da Fase 2. 

 

Analisando a figura acima (Figura 19) é possível observar que os valores de SRT apresentam 

variações marcadas ao longo das diversas fases operacionais, que demonstram a instabilidade do 

sistema quanto à retenção de biomassa. No entanto, observa-se que ambos os reatores seguem um 

perfil semelhante, apresentando valores de SRT médios entre 5 e 10 dias durante a maior parte do 

tempo experimental. 

Na Fase 4 é possível observar um ligeiro desacoplamento entre os valores de SRT obtidos para 

o SBR1 e para o SBR2, tendo os valores de SBR1 aumentando para próximo de 15 dias, enquanto os 

do SBR2 se mantiveram na gama anterior. Este comportamento deve-se provavelmente à já referida 

presença de nitrato de cálcio na alimentação ao reator, que estimula o crescimento das AGS e melhora 

as suas propriedades de sedimentação, minimizando a perda de biomassa no efluente descarregado 

e, consequentemente, aumentando a idade das lamas no seu interior. 

 

 

3.2. EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO 

Tal como já referido, os principais problemas das águas residuais têxteis são a sua elevada carga 

orgânica e a presença de corantes recalcitrantes, como os corantes azo. Assim sendo, foram avaliados 

os desempenhos de ambos os reatores com base nos rendimentos de remoção de matéria orgânica e 

cor verificados em cada um deles, ao longo de todas as fases de operação.  

Durante o decurso de alguns ciclos, o rendimento de remoção de matéria orgânica foi 

determinado através da medição do teor de CQO em amostras clarificadas do meio reacional, tanto 
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para o SBR1 como para o SBR2. Para a determinação do rendimento da remoção de cor, foi efetuada 

a determinação da concentração do corante existente AR14 ao longo de cada ciclo. Uma vez que os 

corantes azo atuam como aceitadores de eletrões e as bactérias utilizam eletrões da matéria orgânica 

para efetuar a  sua redução, estas duas medidas de eficiência de tratamento podem estar diretamente 

relacionadas.16 Na Figura 20 estão apresentados os valores obtidos para a remoção de cor para o 

SBR1 e o SBR2 ao longo de todas as fases de operação. 

 

 

Figura 20 Valores de rendimento de remoção e de concentração inicial de AR14 nos SBR1 e SBR2 ao 

longo das quatro fases de operação estudadas. São apresentados resultados para determinações feitas durante 

a Fase 1 (dias 1 a 31), Fase 2 (dias 32 a 119), Fase 3 (dias 120 a 135) e Fase 4 (dias 148 a 214). Entre os dias 

136 e 147 foram repostas as condições operacionais da Fase 2. 

 

Analisando a Figura 20 é possível observar que, em geral, a percentagem de remoção de cor 

não sofreu alterações ao longo das diversas fases mantendo-se maioritariamente na gama dos 80%, 

com uma ligeira tendência para aumento entre o início e o final do período experimental. 

A concentração inicial de AR14 nas Fases 1, 2 e 4 era de 20 mg/L, enquanto que na Fase 3 esta 

concentração passou a ser 60 mg/L. A Figura 20 exibe os valores medidos em amostras colhidas no 

início da etapa anaeróbia, revelando pequenas variações na concentração inicial de AR14 ao longo do 

período de operação, à volta dos valores esperados. Estas variações devem-se a possíveis variações 

na preparação da solução stock de AR14, e da solução Feed-N, ou a uma mistura desigual das 

soluções Feed-C e Feed-N antecedendo a sua alimentação aos reatores. 

No dia 2, no início da Fase 1, ambos os reatores apresentam uma remoção de cor bastante baixa 

(28,3% e 43,9% nos SBR1 e SBR2, respetivamente). No entanto, houve uma rápida recuperação e, no 

3º dia de operação, a percentagem de descoloração aumentou para 81,6% e 80,6% nos SBR1 e SBR2, 

respetivamente. Esta baixa performance inicial dos reatores pode dever-se à necessidade de 

readaptação dos inóculos microbianos após o período de armazenamento. No decorrer da Fase 1 o 

SBR1 apresenta níveis de remoção de cor semelhantes aos do SBR2, sugerindo assim que as Ag NPs 

não interferiram na redução do corante azo. 
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É, contudo, possível observar na Figura 20 a ocorrência de reduções ocasionais no rendimento 

de remoção de cor em ambos os reatores. Estas anomalias podem estar relacionadas com 

instabilidades na atividade da biomassa e com a presença de metabolitos da biodegradação do corante 

que podem ser responsáveis por uma reposição parcial de cor. Nomeadamente, o metabolito 1N2A4S 

(ver Figura 3) que é bastante instável, podendo sofrer reações de auto oxidação na presença de 

oxigénio devido ao grupo hidroxilo na posição orto relativamente ao grupo amina.4 

Relativamente à Fase 2, a remoção de cor manteve-se essencialmente estável, com níveis 

idênticos nos dois SBRs, observando-se apenas pequenas oscilações operacionais. 

Na Fase 3 foi imposto um aumento na concentração de corante adicionado a ambos os reatores, 

tal como se observa na Figura 20. Apesar deste aumento, o rendimento de remoção de cor manteve-

se elevado e relativamente estável tanto para o SBR1 como para o SBR2, embora invertendo a ligeira 

tendência de subida que vinha da Fase 2. Tal sugere que um aumento abrupto de concentração do 

corante azo AR14, para o triplo do valor anterior, é bem tolerado pela biomassa, que responde com 

uma aceleração da sua redução resultando em rendimentos de remoção comparáveis aos do período 

operacional anterior. Estes resultados são um indicativo de que a descoloração é aparentemente 

descrita por uma cinética de ordem 1, para a gama de concentrações testada, se bem que esta hipótese 

necessite de experimentação adicional para a sua validação. 

Relativamente à Fase 4 pode inferir-se que a percentagem de remoção de cor se manteve 

estável durante toda esta fase, com valores semelhantes nos dois reatores, com uma ligeira tendência 

de aumento, recuperando da ligeira perturbação ocorrida na Fase 3. Isto sugere que a presença de 

nitrato de cálcio na alimentação do SBR1 não afetou a capacidade da biomassa para descoloração do 

corante alimentado a este reator. Este resultado é inesperado, uma vez foi anteriormente reportado 

que, sob condições desnitrificantes, a redução de compostos azo não ocorre até todo o nitrato ser 

reduzido, devido ao facto de este competir com aqueles pelos equivalentes redutores formados na 

oxidação de matéria orgânica na etapa reacional não arejada.65 Para examinar melhor este aspeto 

foram recolhidas amostras ao longo de alguns ciclos operacionais, para quantificação do perfil de 

concentração de AR14 no decurso das etapas anaeróbia e arejada. Foram, nomeadamente, 

examinados dois ciclos, um deles com nitrato na alimentação (Fase 4) e outro sem adição de nitrato 

(Fase 2). Estes perfis estão apresentados na Figura 21, onde é também apresentado o perfil de um 

ciclo da Fase 3, permitindo compará-lo com o ciclo da Fase 2. 
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Figura 21 Perfis de concentração de corante azo (AR14)  ao longo dos ciclos dos dias 113 (Fase 2), 127 

(Fase 3) e 165 (Fase 4) para o SBR1 e SBR2. O tempo 0 corresponde ao início da etapa anaeróbia e a linha 

vertical a tracejado (ao tempo 90 min) assinala o início da etapa arejada. 

 

Analisando a Figura 21 é possível inferir que, em ambos os ciclos analisados, tanto o SBR1 

como o SBR2 apresentam uma diminuição gradual da concentração de AR14 ao longo da etapa 

anaeróbia, a partir da qual esta concentração aparentemente estabilizou, segundo o método 

espectrofotométrico utilizado. Confirma-se, assim, que a degradação do corante azo ocorre apenas 

durante a etapa anaeróbia.  

Comparando as etapas anaeróbias dos ciclos dos dias 113 e 165 é possível observar que as 

suas curvas são semelhantes, não havendo diferenças significativas na cinética de remoção de cor. 

Como referido anteriormente, este resultado é inesperado pois, caso a descoloração fosse suspensa 

até todo o nitrato ser desnitrificado, não ocorreria descoloração nos momentos iniciais do ciclo e o perfil 

de descoloração do dia 165 apresentaria um patamar nesse período, o que não se verifica. O que na 

realidade se observa é que na presença de nitratos o perfil de remoção de cor apresenta uma cinética 

semelhante à observada na sua ausência. Tal indica que podem estar a ocorrer simultaneamente a 

desnitrificação e a descoloração, possivelmente em diferentes zonas dos grânulos.66 Outra hipótese 

que poderia explicar o fenómeno observado era o facto de não ter ocorrido desnitrificação do nitrato 

alimentado. Mas, tal como se pode observar na Figura 22, o nitrato está a ser removido no mesmo 

período de tempo em que se observa redução da concentração de corante, o que aponta para a 

primeira hipótese colocada, de que há descoloração e desnitrificação em simultâneo. 
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Figura 22 Perfis de concentração de nitrato (NO3) e de corante azo (AR14) ao longo de um ciclo da Fase 

4 (dia 206) no SBR1. O tempo 0 corresponde ao início da etapa anaeróbia e a linha vertical a tracejado (ao tempo 

90 min) assinala o início da etapa arejada. 

 

Os valores de teor de nitrato da Figura 22 foram obtidos através de análises de nitratos e nitritos 

nas amostras do meio reacional por cromatografia iónica, pelo método SMEWW 4110B (Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd Ed), realizadas pelo Laboratório de 

Análises do IST. Na figura estão apenas representados os valores de nitrato uma vez que os valores 

medidos para nitrito estavam abaixo do limite de deteção do método (< 3 mg NO2/L).  

Comparando agora os perfis dos dias 113 e 127, relativos às Fases 2 e 3, respetivamente, é 

possível observar que em ambos os ciclos ocorreu descoloração rápida durante a fase anaeróbia, 

sendo atingidos valores residuais de cerca de 5 mg/L no dia 113 e de 10 mg/L no dia 127. Com a 

concentração inicial de corante mais elevada no dia 127 não houve atraso na sua descoloração, 

observando-se pelo contrário uma descoloração mais rápida. Neste ciclo, a remoção de cor ocorreu 

sobretudo nos primeiros 30 minutos, enquanto que no dia 113 a descoloração prolongou-se até aos 60 

minutos. Estes resultados confirmam que há uma boa resposta da biomassa ao aumento de 

concentração e que a cinética do sistema é aparentemente de primeira ordem. Uma vez que ocorre a 

descoloração de uma maior concentração de corante, há também produção de metabolitos em maior 

concentração. Tal como referido anteriormente, estes podem ser responsáveis pela reposição de cor, 

explicando assim a observação de que a concentração final de corante no ciclo do dia 127 foi 

aparentemente superior à do dia 113. 

Na Figura 23 estão apresentados os rendimentos de remoção de CQO para o ciclo total e 

durante a fase anaeróbia deste, para cada ciclo estudado.  
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Figura 23 Valores de rendimento de remoção de CQO para o total do ciclo e para a etapa anaeróbia deste, 

em cada ciclo estudado, para o SBR1 e SBR2 ao longo de todo o período experimental. São apresentados 

resultados para determinações feitas durante a Fase 1 (dias 1 a 31), Fase 2 (dias 32 a 119), Fase 3 (dias 120 a 

135) e Fase 4 (dias 148 a 214). Entre os dias 136 e 147 foram repostas as condições operacionais da Fase 2. 

 

Analisando a Figura 23 é possível observar que ao longo das Fases 1, 2 e 4, o rendimento de 

remoção de CQO no ciclo total foi cerca de 80%, mantendo-se essencialmente estável e em níveis 

semelhantes no SBR1 e no SBR2, sugerindo que a presença de Ag NPs e de nitrato de cálcio na 

alimentação do SBR1 não influenciou a capacidade de remoção de matéria orgânica total do sistema. 

Durante a Fase 3, observa-se uma diminuição acentuada da percentagem de remoção total de CQO, 

chegando, no dia 135, a não ocorrer remoção de CQO durante a etapa aeróbia. Este comportamento 

sugere uma intoxicação aguda da população aeróbia de ambos os reatores, devido ao aumento de 

concentração de corante, possivelmente levando a uma diminuição da respiração aeróbia e da 

consequente oxidação de matéria orgânica. No entanto, após a reposição da concentração de corante 

na alimentação no nível das Fases 1 e 2 (dia 142) é possível observar uma rápida melhoria no 

rendimento de remoção de CQO total, voltando a valores próximos de 80%. 

Relativamente à fração de CQO removida durante a etapa anaeróbia, observam-se algumas 

variações significativas ao longo do período de operação. Durante esta fase ocorre provavelmente a 

incorporação de grande parte da CQO pelos grânulos devido ao regime de fome/fartura imposto. Esta 

incorporação contribui para o desenvolvimento da granulação através da acumulação de polímeros 

intracelulares e da formação de EPS. O mecanismo de remoção de cor por redução da ligação azo 

pode também levar ao consumo de CQO pois as bactérias envolvidas utilizam eletrões provenientes 

da oxidação da matéria orgânica para esta redução. Mas, uma vez que as concentrações de corante 

alimentadas aos reatores são baixas, esta via de remoção de CQO não tem expressão significativa nos 

resultados apresentados.67  

No início da Fase 1 (dia 2) o rendimento de remoção foi cerca de metade do obtido no ciclo 

seguinte (dia 8), tanto para o SBR1 como para o SBR2. Este comportamento deve-se provavelmente 
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a uma adaptação biomassa após o período de armazenamento, como já foi notado para outros aspetos 

do desempenho dos SBRs. 

Analisando remoção anaeróbia de CQO da Fase 2, observa-se que os valores são estáveis no 

inicio e final desta fase. No entanto, entre os dias 57 e 78 observa-se um decaimento dos valores, para 

ambos os reatores. Este comportamento pode ser explicado pela ocorrência de deterioração física dos 

grânulos e uma consequente menor incorporação da CQO na biomassa. Apesar de tal não ser 

percetível nos resultados de SVI do SBR1, é visível nos valores de SVI do SBR2 (ver Figura 15). 

No decorrer da Fase 4, é possível observar um aumento na percentagem de remoção de CQO 

durante a etapa anaeróbia para ambos os reatores, mas de uma forma mais notória no SBR1. Este 

comportamento destacado do SBR1 pode dever-se ao facto de ter sido alimentado com nitrato de cálcio 

o que, como notado anteriormente, favorece a granulação, dando origem a grânulos maiores. Estes 

resultados, juntamente com o facto de durante esta fase se observarem grânulos maiores e valores de 

SVI menores, indicam que há uma maior incorporação de matéria orgânica por parte dos grânulos, 

provavelmente para a acumulação de polímeros intracelulares e formação de EPS.67 Este aumento na 

incorporação da CQO pode dever-se ao efeito favorável que os iões cálcio podem ter na agregação da 

biomassa ou à promoção da atividade da população desnitrificante no interior dos grânulos, tornando-

a mais apta a realizar a incorporação anaeróbia de matéria orgânica.  
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4. CONCLUSÃO 

 

Neste estudo foram avaliados os efeitos de três componentes que podem estar presentes em 

águas residuais da indústria têxtil nas propriedades da biomassa e na eficiência de tratamento dum 

efluente têxtil simulado, usando um sistema de lamas granulares aeróbias (AGS) em reator descontínuo 

sequencial (SBR) operado com etapas reacionais anaeróbia e aeróbia em sequência. Os componentes 

testados foram o corante azo Acid Red 14 (AR14), nanopartículas de prata (Ag NPs) e nitrato de cálcio. 

Estes componentes foram testados ao longo de quatro fases operacionais distintas, testando-se a 

presença e ausência de Ag NPs, um aumento súbito da concentração de AR14 e a presença e ausência 

de nitrato de cálcio. Foram operados dois SBR em paralelo, SBR1 e SBR2, nas mesmas condições, 

excetuando-se os períodos teste do efeito de Ag NPs e nitrato de cálcio, em que estes componentes 

apenas foram alimentados ao SBR1. 

Foi possível concluir que o tempo de armazenamento sem adição de substrato a que foram 

expostos os inóculos granulares usados no arranque de ambos os reatores causou deterioração dos 

grânulos e perda de atividade da biomassa. Estes efeitos foram mais notórios para o SBR2, indicando 

que o inóculo do SBR1, previamente desenvolvido em presença de Ag NPs, preservou mais a coesão 

dos grânulos durante o armazenamento. No entanto, ocorreu granulação em ambos os reatores 

durante todo o período de operação, tendo, contudo, sido observada uma notória diferença na 

granulação nos dois SBRs, sendo esta menos eficiente no SBR2. 

Quanto ao impacto das Ag NPs nas propriedades das lamas, observou-se que o SBR1, 

alimentado com nanopartículas, revelou uma maior tendência para aumento do tamanho dos grânulos 

e da concentração de biomassa no interior do reator e para a melhoria das propriedades de 

sedimentação da biomassa, comparativamente ao SBR2, operado sem nanopartículas. Estas 

tendências e diferenças foram essencialmente mantidas durante o período subsequente, em que os 

dois SBRs foram operados sem nanopartículas. Verificou-se, também, que a presença destas 

nanopartículas não afetou significativamente a eficiência de tratamento, não tendo sido observadas 

diferenças nos rendimentos de remoção de cor e de matéria orgânica.  

O aumento para o triplo da concentração de corante azo AR14 na alimentação teve um ligeiro 

efeito positivo no tamanho dos grânulos, mas não se observaram diferenças na sua morfologia e 

ocorreu uma deterioração das suas propriedades de sedimentação e da concentração de biomassa no 

interior dos reatores. Contudo, observou-se que houve uma boa resposta das AGS a este aumento na 

concentração de AR14 em termos de eficiência de descoloração e que esta apresenta uma cinética 

aparente de primeira ordem, com manutenção do rendimento de remoção de AR14 no ciclo total. O 

aumento da concentração de AR14 teve um efeito marcadamente negativo na remoção de matéria 

orgânica (CQO) durante a etapa aeróbia do ciclo, sem, contudo, ter provocado uma alteração 

significativa na remoção de CQO durante a etapa anaeróbia. Tal evidencia a utilização pelas AGS de 

mecanismos distintos de remoção de CQO nas duas etapas, com sensibilidades diferentes ao efeito 

inibitório do corante. 

Finalmente, o nitrato de cálcio foi o componente que teve um maior impacto nas propriedades 

das AGS e eficiência de tratamento. Na fase operacional em que é adicionado ao SBR1 as 
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propriedades das lamas melhoram em todos os sentidos, designadamente, a morfologia dos grânulos 

fica mais compacta e regular, as propriedades de sedimentação melhoram, há um aumento do tamanho 

dos grânulos e há maior acumulação de biomassa no interior do reator. A remoção de cor parece não 

ter sido afetada pela presença deste componente, sugerindo ocorrência simultânea de remoção de cor 

e desnitrificação no interior dos grânulos. Quanto à remoção de CQO também foram observadas 

melhorias durante esta fase no SBR1, indicando uma maior capacidade das AGS para incorporação 

anaeróbia de matéria orgânica.   
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5. PERSPETIVAS FUTURAS 

 

Este estudo forneceu uma visão preliminar sobre o impacto dos componentes testados nas AGS, 

demonstrando que o sistema AGS-SBR é capaz de tratar eficientemente efluentes têxteis na presença 

destes. Para melhor avaliar o seu impacto, devem contudo ser testadas gamas mais alargadas de 

concentrações de Ag NPs e AR14, uma vez que os impactos foram limitados nas concentrações 

testadas. Neste contexto, poderiam ser identificadas e quantificadas as cinéticas de remoção destes 

componentes no biorreator. Em relação ao nitrato de cálcio, uma vez que se põe a hipótese de tanto o 

nitrato como o ião cálcio terem influência importante no desempenho das AGS, deveria ser estudado o 

efeito da adição nitrato na forma de sal de sódio ou potássio, procurando-se isolar o efeito do anião. 

Estes estudos deveriam ser acompanhados com análises de perfil de população microbiana nos 

grânulos numa tentativa de identificar as populações ativas nas etapas anaeróbia e aeróbia, na 

presença e ausência de nitrato, e avaliar a sua sensibilidade ao potencial efeito tóxico do corante ou 

dos seus metabolitos. 
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7. ANEXOS 

A. DESENVOLVIMENTO DA MORFOLOGIA DA BIOMASSA 

 

Figura A 1 Desenvolvimento da morfologia da biomassa observada com uma ampliação de 40x ao longo 

das Fases 1 a 4 (com indicação dos dias operacionais). As imagens apresentadas para cada fase correspondem 

aos dias iniciais e finais de cada uma. 
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Figura A 2 Desenvolvimento da morfologia da biomassa observada com uma ampliação de 100x ao longo 

das Fases 1 a 4 (com indicação dos dias operacionais). As imagens apresentadas para cada fase correspondem 

aos dias iniciais e finais de cada uma. 
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