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Resumo 

      

O uso de surfactantes, compostos com ação sobre a tensão superficial de fluidos, 

tem crescido ao longo das décadas, de modo que as estações de tratamento de efluentes 

atualmente se mostram defasadas quanto ao tratamento adequado dos surfactantes em 

águas residuais, resultando em corpos hídricos contaminados e, consequentemente, na 

mudança e morte da microflora, flora, fauna e inutilização de recursos hídricos. Este 

trabalho apresenta um estudo de oito métodos de remoção do Lauril Sulfato de Sódio, 

principal surfactante de uso doméstico e pessoal, de águas residuais, onde analisou-se os 

métodos de remoção física, química e biológica, revisando suas características e 

apontando as vantagens e desvantagens de cada método, além de sua aplicabilidade no 

cotidiano de uma estação de tratamento. Ao fim, concluiu-se que o melhor método para 

se adequar a portaria MS Nº518/2004, que prevê concentrações de surfactantes menores 

que 0,5 mg/L, é utilizar o método combinado de filtro com carvão ativo, e sugeriu-se, 

para trabalhos futuros, o uso desse método seguido por um sistema de peróxido de 

hidrogênio + hipoclorito, a fim de melhorar a eficiência de remoção. 

Palavras-chave: lauril sulfato de sódio, remoção, águas residuais, surfactantes.  



      

 

Abstract 

 

The use of surfactants, compounds with action on surface tension of fluids, has 

grown over the decades, so that the effluent treatment plants are currently outdated on the 

proper treatment in wastewater, resulting in contaminated water and, consequently, in the 

change and death of the microflora, flora, fauna and water resource depletion. This work 

presents a study of eight methods for the removal of sodium lauryl sulfate - the main 

surfactant for household and personal use - of wastewater. The physical, chemical and 

biological removal methods were analyzed, reviewing their characteristics and pointing 

out the advantages and disadvantages of each one, besides its applicability in the daily 

life of a treatment plant. It was concluded that the best method to comply with regulation 

MS No. 518/2004 - which provides concentrations of surfactants lower than 0.5 mg / L - 

is to use the filter method with activated carbon, and for future research, the combine use 

of that method followed by a hydrogen peroxide + hypochlorite system, in order to 

improve the removal efficiency. 

Key words: sodium lauryl sulphate, removal, waste water, surfactants 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

 

Lista de Figuras 

Figura 1 - Representação esquemática da classificação de surfactantes: catiônico (A), 

aniônico (B), anfótero (C) e não-iônico (D) (Fonte: FELIPE, DIAS, 2017).....................18 

Figura 2 - Estruturas esquemáticas dos surfactantes catiônicos Cloreto de cetilpiridínio e 

Cloreto de dodeciltrimetilamônio (Fonte: FELIPE, DIAS, 2017)....................................19 

Figura 3 - Estrutura da Cocoamidopropilbetaína (Fonte: FELIPE, DIAS, 2017).............20 

Figura 4 - Estrutura do Éter hexadecil (20)-Polioxietilênico (Fonte: FELIPE, DIAS, 

2017)................................................................................................................................21 

Figura 5 - Estruturas do Sulfonato de Alquilbezeno Monossódico e Estearato de Sódio 

(Fonte: FELIPE, DIAS, 2017)..........................................................................................22 

Figura 6 - Estrutura química do Lauril Sulfato de Sódio (Fonte: FELIPE, DIAS, 2017)..23 

Figura 7 - Representação esquemática em 3-D da molécula de Lauril Sulfato de Sódio 

(Fonte: DALTIN, 2011)...................................................................................................24 

Figura 8 - Dermatite causada por manipulação de Lauril Sulfato de Sódio (Fonte: EPOCH 

TIMES, 2015)..................................................................................................................25 

Figura 9 - Reações de Obtenção do Lauril Sulfato de Sódio (Fonte: QUÍMICA NOVA 

INTERATIVA, 2019)......................................................................................................26 

Figura 10 - Demanda de Surfactantes (Fonte: BAIN & COMPANY, 2014)....................28 

Figura 11 - Rio contaminado com surfactante (Fonte: ECYCLE, 2019)..........................29 

Figura 12 - Diferença estrutural antracitoso vs. ativo (Fonte: MUNDO EDUCAÇÃO, 

2019)................................................................................................................................32 

Figura 13 - Esquema da Instalação do Reator de Leito Fixo (Fonte: ROCHA, 2016).......33 

Figura 14 - Spectro KIT (Fonte: ALFAKIT, 2019)..........................................................34 

Figura 15 – Processo de biodegradação de alquilsulfatos (Fonte: VAN GINKEL, 2007)38 

Figura 16 – Processo de β-oxidação de ácidos graxos (Fonte: SCOTT, JONES, 2000)....39 

Figura 17 – Fotografia por microscopia eletrônica de Alcaligenes faecalis (A), 

Enterobacter cloacae (B) e Serratia marcescens (C) (Fonte: FEDEILA, HACHAICHI-

SADOUK, 2018).............................................................................................................40 



      

 

Figura 18 – Benefícios da Moringa (Fonte: MERCOLA, 2019).......................................42 

  



      

 

Lista de Gráficos 

Gráfico 1 – Projeção do Consumo de SLS por aplicação na China (Fonte: GLOBAL 

MARKET INSIGHTS, 2017)..........................................................................................27 

Gráfico 2 – Percentual de remoção de surfactante com o uso de diferentes agentes naturais 

(Fonte: BELTRÁN-HEREDIA, SÁNCHEZ-MARTÍN, 2008).......................................41 

Gráfico 3 -  Concentração de SLS vs. Tempo (Fonte: MOURA, ROCHA, FRANCO JR.; 

2016)................................................................................................................................44 

Gráfico 4 – Resina vs Tempo de Filtração vs Concentração de SLS (Fonte: ROCHA, 

2016)................................................................................................................................46 

Gráfico 5 – Curvas de degradação do SLS em razão da densidade energética fornecida 

(Fonte: AONYAS, 2016).................................................................................................47 

Gráfico 6 – Gráfico de toxicidade do SLS (Fonte: AONYAS, 2016)...............................48 

Gráfico 7 – Degradação de SLS em diferentes sistemas (Fonte: GARDINGO, 2010)......51 

Gráfico 8 – Degradação de SLS em diferentes sistemas (Fonte: GARDINGO, 2010)......51 

Gráfico 9 – Relação de crescimento celular e degradação de SLS ao longo do tempo de 

incubação (Fonte: AMBILY, JISHA, 2014)....................................................................52 

Gráfico 10 – Gráfico da influência da concentração do SLS sobre o crescimento celular e 

degradação (Fonte: AMBILY, JISHA, 2014)..................................................................54 

Gráfico 11 – Influência da Temperatura sobre a degradação do SLS pela P. aeruginosa 

(Fonte: AMBILY, JISHA, 2014).....................................................................................55 

Gráfico 12 – Influência do pH sobre a degradação do SLS (Fonte: AMBILY, JISHA, 

2014)................................................................................................................................55 

Gráfico 13 – Influência do pH no crescimento do consórcio de bactérias (Fonte: 

FEDEILA, HACHAICHI-SADOUK, 2018)...................................................................58 

Gráfico 14 – Influência da temperatura no crescimento do consórcio de bactérias (Fonte: 

FEDEILA, HACHAICHI-SADOUK, 2018)...................................................................58 

Gráfico 15 – Degradação do SLS (barra) e crescimento microbiano (ponto) do consórcio 

de bactérias (Fonte: FEDEILA, HACHAICHI-SADOUK, 2018)....................................59 



      

 

Gráfico 16 – Degradação do SLS (curva descendente) e crescimento microbiano (curva 

ascendente) do consórcio de bactérias em relação ao tempo de cultivo (Fonte: FEDEILA, 

HACHAICHI-SADOUK, 2018)......................................................................................60 

Gráfico 17 - Concentração de surfactante vs Concentração de moringa (Fonte: 

BELTRÁN-HEREDIA, SÁNCHEZ-MARTÍN, 2008)....................................................62  

Gráfico 18 - Percentual de Remoção de SLS vs Concentração inicial de SLS (Fonte: 

BELTRÁN-HEREDIA, SÁNCHEZ-MARTÍN, 2008)....................................................62 

      

 



      
 

 
 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 - Dados das resina (Fonte: PUROLITE, 2019)  ............................................... 32 

Tabela 2 – Variáveis e suas variações (Fonte: GARDINGO, 2010)  ............................. 35 

Tabela 3 – Gramas de Carvão antracito e ativo e concentração de SLS (Fonte: SIQUEIRA, 

2019; Dados: FARIAS, 2018)  ....................................................................................... 44 

Tabela 4 – Velocidades iniciais de reação (Fonte: SIQUEIRA, 2019; Dados: 

GARDINGO, 2010)  ........................................................................................................ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 
 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

      

CG – Cromatografia Gasosa 

CoA – Acetilcoenzima A 

DBD – Descarga por Barreira Dielétrica 

ddp – Diferença de Potencial 

ETA – Estação de Tratamento de Água 

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto 

Fe+2 – Fórmula química do íon Ferroso 

Fe+3 – Fórmula química do íon Férrico 

H2O2 – Fórmula química do Peróxido de Hidrogênio 

H2SO4 – Fórmula química do Ácido Sulfúrico 

NaOH – Fórmula química do Hidróxido de Sódio 

pH – Potencial Hidrogeniônico 

ppm – Parte por Milhão 

SLS – Lauril Sulfato de Sódio 

Na+ - Fórmula química do ión Sódio 

   



      
 

 
 

      

Sumário 

Resumo ............................................................................................................................. 6 

Abstract ............................................................................................................................. 7 

Lista de Figuras ................................................................................................................ 8 

Lista de Gráficos ............................................................................................................. 10 

Lista de Abreviaturas e Siglas ........................................................................................ 12 

1) Introdução................................................................................................................ 16 

1.1) Objetivos ............................................................................................................. 17 

1.2) Organização do texto .......................................................................................... 17 

2) Revisão Bibliográfica .............................................................................................. 18 

2.1) Surfactantes ......................................................................................................... 18 

2.1.1) Surfactantes catiônicos.................................................................................. 19 

2.1.2) Surfactantes anfóteros ................................................................................... 20 

2.1.3) Surfactantes não-iônicos ............................................................................... 20 

2.1.4) Surfactantes aniônicos .................................................................................. 21 

2.2) Lauril Sulfato de Sódio ........................................................................................ 22 

2.2.1) Toxicidade do Lauril Sulfato de Sódio a seres humanos .............................. 24 

2.3)  Produção ............................................................................................................. 26 

2.4)  Mercado de SLS no Mundo e no Brasil .............................................................. 26 

2.5) Surfactantes e o Meio Ambiente ......................................................................... 28 

3) Metodologias ........................................................................................................... 31 

3.1) Métodos Físicos  .................................................................................................. 31 

3.1.1) Campo Magnético Estático ........................................................................... 31 

3.1.2) Carvão ativo .................................................................................................. 31 

3.1.3) Leito Fixo com Resinas ................................................................................ 32 

3.1.4) Remoção em Reator com Campo Dielétrico ................................................ 35 

3.2) Métodos Químicos ............................................................................................... 35 

3.2.1) Sistema Peróxido de Hidrogênio/Hipoclorito ............................................... 35 



      
 

 
 

3.3) Métodos Biológicos ............................................................................................. 37 

3.3.1) Biorremediação/ Biodegradação por Microrganismos ................................. 37 

3.3.1.1) Pseudomonas spp. .................................................................................. 37 

3.3.1.2) Uso conjunto de Alcaligenes faecalis, Enterobacter cloacae e Serratia 

marcescens .......................................................................................................... 39 

3.3.2) Coagulação/Floculação com Moringa Oleífera ............................................ 41 

4) Resultados e Discussões .......................................................................................... 44 

4.1) Métodos Físicos ................................................................................................... 44 

4.1.1) Campo Magnético Estático ........................................................................... 44 

4.1.2) Carvão Ativado ............................................................................................. 45 

4.1.3) Leito Fixo com Resinas ................................................................................ 46 

4.1.4) Remoção em Reator com Campo Dielétrico ................................................ 46 

4.2) Métodos Químicos ............................................................................................... 49 

4.2.1) Sistema Peróxido de Hidrogênio/Hipoclorito ............................................... 49 

4.3) Métodos Biológicos ............................................................................................. 51 

4.3.1) Biorremediação/ Biodegradação por Microrganismos ................................. 51 

4.3.1.1) Pseudomonas spp. .................................................................................. 51 

4.3.1.2) Uso conjunto de Alcaligenes faecalis, Enterobacter cloacae e Serratia 

marcescens .......................................................................................................... 56 

4.3.2) Coagulação/Floculação com Moringa Oleífera ............................................ 60 

5) Conclusões .............................................................................................................. 63 

6) Referências Bibliográficas ......................................................................................... 64 

 

 

 



      
 

16 
 

1) Introdução 

O uso de produtos do ramo de higiene pessoal e beleza vem se consolidando ao 

redor do mundo. Isso se deve ao fato das empresas estarem investindo na diversidade com 

o intuito de abranger a todos os públicos consumidores, assim sendo, a busca por fórmulas 

inovadoras, e até mesmo veganas, para cada tipo de pele e cabelo tem sido o atual foco 

das marcas. 

Outro ponto que corrobora essa consolidação é a valorização dos públicos 

masculino e infantil. Houve um aumento nos produtos voltados para esses consumidores, 

o que no Brasil é fácil de notar com o crescimento do número de salões e produtos 

especificamente voltados exclusivamente para a estética de homens e de crianças. 

Nessa corrida para satisfazer a todos os consumidores, muitas empresas 

negligenciam a composição dos produtos que oferecem aos clientes. Além de irritação, 

acne e manchas, há estudos que buscam provar a relação de alguns químicos presentes 

nos cosméticos com o surgimento de câncer. Dessa forma, já há sites e literaturas (tal 

como o CosDNA.com) em que se pode consultar possíveis interações desses produtos 

com a pele. 

Além dos malefícios citados, há também os problemas que podem ser causados ao 

meio ambiente durante a produção. Um grande vilão dessa etapa é o grande gasto de água 

no processo, além do tratamento ineficiente dessa água, que muitas vezes pode carrear 

substâncias tóxicas acima de seus limites permitidos por legislação. 

Um grande exemplo do problema acarretado pelo uso desses produtos é a constante 

presença de surfactantes - compostos químicos utilizados principalmente para a higiene 

pessoal e em produtos de limpeza, como detergentes e lava-louças, cosméticos e produtos 

industriais - em corpos hídricos. Entretanto, as atuais estruturas de tratamento de água e 

esgoto não visam o grande volume desses surfactantes em seus efluentes, de modo que 

persistem até atingir os corpos hídricos, como por exemplo, a constante presença de 

espuma em córregos de bairro e no deságue de rios na Baía de Guanabara. 
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1.1) Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise crítica sobre os métodos de 

remoção do principal surfactante utilizado em produtos de limpeza, cosméticos e higiene 

pessoal, o Lauril Sulfato de Sódio (SLS), de águas residuais. Desta forma, foram 

selecionados oito métodos para escolher, dentre estes, o melhor meio de remoção. 

1.2) Organização do texto 

O trabalho é organizado em cinco capítulos distintos. O primeiro consiste na 

Introdução Teórica do assunto abordado, além dos objetivos e esquematização de 

assuntos abordados no presente trabalho. O segundo capítulo trata do Levantamento 

Bibliográfico de artigos, dissertações e dados de produção de SLS, onde é trazido todo o 

embasamento teórico do presente trabalho, explicitando características do surfactante, de 

processo, produção, geração e consumo do SLS. 

O terceiro capítulo aborda as metodologias empregadas para a remoção do SLS de 

efluentes domiciliares e industriais, que são analisadas e discutidas no quarto capítulo. 

Este trabalho se encerra com a Conclusão, o quinto capítulo, com o parecer crítico sobre 

os métodos de remoção, decidindo, por fim, qual o mais adequado. 
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2) Revisão Bibliográfica 

2.1) Surfactantes 

Surfactante é uma palavra derivada da expressão em inglês “surfasse active agent”, 

que denota como agente de atividade superficial. São compostos que têm como 

característica principal a capacidade de alterar as propriedades superficiais e interfaciais 

de um líquido, de modo a modificá-la, fazendo assim com que haja uma maior área de 

contato e consequentemente maior interação do líquido frente a reagentes e métodos de 

processos químicos e físicos. Apresentam em sua estrutura um caráter polar e outro 

apolar, possuindo assim, caráter anfifílico. 

Os surfactantes, devido ao seu caráter anfifílico, quando adicionados a um solvente 

polar como a água, se acumulam na superfície do solvente, ou seja, na interface entre o 

solvente e o ar. A presença das moléculas de surfactantes na superfície diminui a força de 

coesão entre as moléculas do solvente, reduzindo assim a tensão superficial e 

consequentemente aumentando a área de contato do solvente (MOUNTEER, 2017). 

Os surfactantes podem ser divididos em quatro grupos quanto à sua classificação: 

catiônicos, aniônicos, não-iônicos e anfóteros, sendo essas classificações dadas a partir 

da carga da sessão polar da estrutura da molécula. A figura 1 abaixo apresenta a 

representação de cada uma das classificações, onde diferem entre si a partir da polaridade 

do grupamento constituinte da sua seção polar. 

 

Figura 1 – Representação esquemática da classificação de surfactantes: catiônico 

(A), aniônico (B), anfótero (C) e não-iônico (D) 

Fonte: FELIPE, DIAS, 2017 
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2.1.1) Surfactantes catiônicos 

Os surfactantes catiônicos têm como característica possuírem um grupo hidrofílico 

da molécula carregada positivamente ligado à cadeia hidrofóbica. Os tipos mais 

empregados são os sais quaternários de amônio, exemplificados na figura 2. Devido à 

presença de nitrogênio, principalmente em forma amoniacal ou análoga na estrutura, 

possuem menor aplicabilidade no setor de cosméticos, apresentando características 

alergênicas como alta irritabilidade à pele, olhos e mucosa, além de apresentar menor 

poder de detergência. Seu principal uso é na fabricação de amaciantes de roupas, 

anticorrosivos, germicidas e emulsificantes para fins específicos. 

 

 

Figura 2 - Estruturas esquemáticas dos surfactantes catiônicos Cloreto de cetilpiridínio e 

Cloreto de dodeciltrimetilamônio, respectivamente 

Fonte: FELIPE, DIAS, 2017 

Os surfactantes catiônicos se apresentam em opções escassas no mercado, 

especialmente no brasileiro. Atualmente há somente a disponibilidade de surfactantes 

catiônicos baseados em nitrogênios quaternários. Os surfactantes catiônicos apresentam 

as mais altas toxicidades aquáticas quando comparados com os outros tipos de 

tensoativos. As características físico-químicas dos surfactantes catiônicos são fortemente 

influenciadas pela presença de eletrólitos em solução (sais solubilizados ou valores 

extremos de pH) e são os tensoativos que apresentam maior capacidade de aderência às 

superfícies sólidas (FELIPE, DIAS, 2017). 

O nitrogênio presente nos surfactantes catiônicos se apresenta como fonte  de 

carbono e nitrogênio biodisponível à microbiota dos corpos hídricos, especialmente para 

Pseudomonas spp., caracteristicamente presente em corpos hídricos e no solo, que o 

metaboliza, acumulando-o em forma de dimetilamina, que posteriormente é convertida e 

liberada na forma de amônia e ureia, o que acaba influenciando o ciclo de vida de 

microrganismos nos corpos hídricos, e consequente, em toda cadeia de vida das águas 

(COLPANI, 2012).  
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2.1.2) Surfactantes anfóteros 

Constituem a classe de tensoativos menos utilizada no mercado devido ao seu alto 

custo. Geralmente são compatíveis com todas as outras classes de surfactantes por 

apresentarem simultaneamente as duas seções polares, negativa e positiva, na mesma 

molécula. A figura 3 exemplifica esse fato, onde observa-se polos de caráter positivo no 

nitrogênio em estado de tetravalência, e também dos átomos de oxigênio constituintes 

dos grupamentos carbonila e carboxila com caráter negativo. 

Apresentam propriedades sinérgicas de organização com as moléculas de 

surfactantes aniônicos e catiônicos, permitindo assim uma melhora de performance aliada 

a fatores como, por exemplo, a diminuição de irritabilidade (STEBER, 2007). 

 

Figura 3 - Estrutura da Cocoamidopropilbetaína 

Fonte: FELIPE, DIAS, 2017 

2.1.3) Surfactantes não-iônicos 

Os tensoativos não-iônicos não apresentam radicais com cargas elétricas, 

interagindo com as moléculas de água por meio de ligações de hidrogênio. Uma das 

principais características é a elevada resistência a eletrólitos e águas duras, além do bom 

desempenho frente a uma larga faixa de pH, isto é, podem ser utilizados tanto em meio 

ácido ou alcalino. Todavia, são sensíveis a variações de temperatura, já que em altas o 

número de ligações de hidrogênio tende a diminuir, fazendo com que sejam menos 

solúveis e eficazes em temperaturas mais altas (STEBER, 2007). Os principais 

surfactantes não-iônicos utilizados são etoxilatos de álcoois provindos da indústria de 

combustíveis e derivados de éteres da indústria petroquímica (VAN GINKEL, 2007). Um 

dos exemplos desse tipo de surfactante, o éter hexadecil (20)-polioxietilênico, 

apresentado na figura 4, vem sendo amplamente utilizado para a realização de 

microemulsões em refinarias devido ao seu potencial de regeneração (PIATNICKI, 

2015). 
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Possuem como características a compatibilidade com a maioria das matérias-primas 

utilizadas em cosméticos, baixa irritabilidade à pele, mucosas e olhos, um alto poder de 

redução da tensão superficial e interfacial e baixos poderes de detergência e espuma 

(VAN GINKEL, 2007). Devido a essas características de baixa performance, são 

comumente usados em associação a surfactantes aniônicos, como coadjuvantes. São, em 

número de produção e venda, o segundo tipo de surfactantes mais representativo 

(FELIPE, DIAS, 2017). 

 

Figura 4 - Estrutura do Éter hexadecil (20)-Polioxietilênico 

Fonte: FELIPE, DIAS, 2017 

2.1.4) Surfactantes aniônicos 

Os surfactantes aniônicos possuem como grupo hidrófilo um radical com carga 

negativa. Esses surfactantes constituem a maior classe de tensoativos e a mais utilizada 

pela indústria em geral, pois é onde se encontram os principais surfactantes presentes em 

sabões, sabonetes, xampus e detergentes domésticos e industriais (BONDI, 2015; 

MOUNTEER, 2017). Geralmente, os surfactantes aniônicos não são compatíveis com os 

catiônicos em virtude da neutralização de cargas (OKADA, 2012); são sensíveis à água 

dura (água com alto teor de sais de cálcio e magnésio), o que pode neutralizar e precipitar 

o surfactante. Podem ser subdivididos em dois grupos principais quanto á aplicação em 

produtos comerciais para uso doméstico e pessoal: sulfatados e carboxilatos (LUCENA, 

2006). Na figura 5, observamos, respectivamente, dois exemplos desses grupos, onde o 

Sulfonato de Alquilbezeno Monossódico representa os sulfatados e o Estearato de Sódio 

os carboxilatos. 
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Figura 5 - Estruturas do Sulfonato de Alquilbezeno Monossódico e Estearato de Sódio, 

respectivamente 

Fonte: FELIPE, DIAS, 2017 

Os sulfatados são pouco estáveis em meios de pH mais baixo, já que pode haver 

reversão da reação de sulfatação. Devido ao volume utilizado mundialmente, é a categoria 

mais importante dos surfactantes, sendo o alquilbezeno monossódico e o sulfonato de 

alquilbenzeno monossódico ou de cálcio os principais empregados nos detergentes e 

desengraxantes industriais, e o lauril sulfato de sódio em cosméticos e materiais de 

limpeza domésticos, como lava-louças e desinfetantes. Já os carboxilatos compreendem 

basicamente os sabões e bases saponificadas, com destaque ao estearato de sódio, que até 

meados da Primeira Guerra Mundial era o principal surfactante produzido em escala 

industrial (FELIPE, DIAS, 2017), sendo substituído, a partir de então, pelos surfactantes 

aniônicos sulfatados. 

  

2.2) Lauril Sulfato de Sódio 

O Lauril Sulfato de Sódio (SLS) é o surfactante de uso mais comum e mais 

empregado, tanto na indústria, quanto no uso doméstico. É um surfactante aniônico, pois 

dissolvido em água origina o íon sulfato em sua estrutura, fazendo com que se torne 
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negativamente carregada, como observado na figura 6, onde apresenta-se sua estrutura 

molecular. É empregado na formulação de sabonetes, xampus, condicionadores e outros 

diversos produtos de higiene pessoal, além de ser o principal ativo dos detergentes e 

produtos para limpeza de louças. É de produção barata e de baixo valor no mercado, tendo 

boa eficiência na remoção de produtos, fazendo com que seja um dos principais 

surfactantes produzidos e comercializados no país (BAIN & COMPANY, 2014). 

 

Figura 6 - Estrutura química do Lauril Sulfato de Sódio 

Fonte: FELIPE, DIAS, 2017 

      

O SLS é um produto barato e de fácil acesso, já que sua produção se dá de forma 

muito simples, a partir da do óleo de coco ou de palma (popularmente conhecido como 

óleo de dendê no Brasil), ricos no ácido graxo ácido dodecanóico, que sofre processo de 

hidrogenação, gerando o álcool dodecanóico ou álcool láurico, principal matéria-prima 

para a sua produção (SCOTT, 2000). O custo de produção industrial com maquinários, 

reagentes e matéria-prima é baixo, pois a maior parte dos reagentes envolvidos no 

processo são de baixo preço e as reações têm bom rendimento, fazendo com que o SLS 

seja um produto comercialmente barato, e por isso, muito interessante (GLOBAL 

MARKET INSIGHTS, 2017).  

O SLS é um produto não-volátil, com valores de solubilidade em água maiores que 

a grande maioria dos outros surfactantes – 150 g/L a 25°C (ANIDROL, 2014) - e com 

perfil hidrofílico, o que lhe garante uma ótima performance em produtos de uso pessoal 

e doméstico, aliando assim a eficiência ao baixo custo de produção (GLOBAL MARKET 

INSIGHTS, 2017). Devido à sua longa cadeia saturada – observada a figura 7, pela 

ilustração de 3D da estrutura molecular), com pequeno momento de dipolo positivo 
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devido a retirada de densidade eletrônica causada pelo grupamento sulfato, tem ótima 

capacidade de enovelamento de lipídeos e outras espécies orgânicas, possuindo baixo 

valor de concentração micelar crítica (CMC), que consiste no valor mínimo de 

concentração de um surfactante num meio fluido para que haja a formação de micelas, e 

consequentemente, a redução da tensão superficial do meio e aumento da área superficial 

de contato do mesmo (SILVA, FERREIRA, SANTOS, 2015).  

 

Figura 7 – Representação esquemática em 3-D da molécula de Lauril Sulfato de Sódio 

Fonte: DALTIN, 2011 

      

Todavia, o grande problema encontrado atualmente é em relação ao efeito poluente, 

além da baixa eficiência na captação do SLS nas estações de tratamento de esgoto, 

fazendo com que sejam despejados em quantidades acima do permitido e recomendável 

no meio ambiente. Isso provoca grandes problemas, especialmente em recursos hídricos, 

pois a ação micelar do SLS causa encapsulamento de nutrientes para a microfauna 

marinha, afetando assim toda cadeia alimentar, além da formação de espuma e 

contaminação dos corpos d’água. 

      

2.2.1) Toxicidade do Lauril Sulfato de Sódio a seres humanos 

Por se tratar do principal surfactante empregado em produtos de limpeza, 

cosméticos e produtos de higiene pessoal, a toxicidade à exposição pelo SLS é analisada 

pelo âmbito ambiental e também pela toxicidade em humanos, onde a análise ambiental 

se dá no Tópico 2.6 deste mesmo capítulo; já a toxicidade pelo SLS em humanos se dá, 

principalmente, na forma de dermatites e irritação às mucosas e olhos. 

A concentração de SLS varia muito em cada produto, mas é notado que em produtos 

de limpeza fica em torno de 1 a 30%, e em cosméticos pode chegar até a 50% da 

composição do produto. Concentrações mais baixas de SLS, de até 0,1% (p/p), não há 

irritação de olhos, pele ou mucosas, sendo que a grande maioria dos produtos que o 

contém apresenta valores acima de 0,1% (p/p).  
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O tipo de exposição mais grave ao SLS seria via inalação, pois há uma grande 

capacidade de desnaturação de proteínas do sistema respiratório por ação do SLS, sendo 

inclusive utilizado como um dos principais agentes dispersantes em análises de tecidos 

pulmonares (MEDEIROS, 2017). Entretanto, esse tipo de exposição é isolada a casos 

industriais, onde há o manuseio do SLS na forma de pó, que pode assim ser suspenso em 

ar; para evitar esse problema, fábricas de produção de SLS utilizam sistemas de ventilação 

e máscaras em todos os funcionários que manipulam o surfactante. 

A irritação nos olhos se dá, majoritariamente, pela lavagem de cabelos, onde a 

espuma do xampu ou condicionador atinge a visão, de modo que o SLS é associado a 

pequenas lesões à córnea, com processos de recuperação mais lento pois o SLS tem a 

capacidade de interação com determinadas proteínas constituintes de células dos olhos 

(BONDI, 2015), além do fato de ser uma área com grande percentagem de água, o que 

faz ser mais persistente no meio (DALTIN, 2011). 

A irritação à pele é o tipo mais comum, onde causa dermatites e irritações cutâneas. 

Estudos comprovam que a exposição a solução de SLS 0,50% (p/p), durante 24 horas, 

aumenta a perda de água da camada mais externa da derme humana. Valores de exposição 

acima de 2000 ppm (ou seja, 2000 mg/kg ou mg/L) são considerados imediatamente 

críticos à saúde da pele humana, sendo recomendado o uso de proteção para manuseio 

(BONDI, 2015). A figura 8 exemplifica bem o caso de dermatite causada por uso de 

xampus contendo SLS. 

 

Figura 8 – Dermatite causada por manipulação de Lauril Sulfato de Sódio 

Fonte: EPOCH TIMES, 2015 
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Durante décadas, acreditava-se que o SLS era carcinogênico, isso foi discutido 

devido ao aumento do uso do SLS em produtos de higiene pessoal e o número de casos 

de câncer de pele no mundo todo. Hoje se sabe que não há relação alguma, de modo que 

é considerado um mito que o SLS gera nitrosamina como subproduto em contato com a 

pele, tão quanto a produção de 1,4-dioxano, espécie categorizada como possível 

carcinogênico a humanos, durante o processo de etoxilação do álcool (RHEIN, 2007), 

tendo sido ambos testados e comprovados pela IARC (Agência Internacional de Pesquisa 

em Câncer), associada ao INCA (Instituto Nacional do Câncer) aqui no Brasil. 

      

2.3)  Produção 

O Lauril Sulfato de Sódio é produzido, industrialmente, através da reação do 

dodecanol, provindo da extração de ácido láurico do coco e da palma, com ácido sulfúrico 

e depois neutralizado com hidróxido de sódio, a fim de se formar o sal pretendido. Pode-

se substituir o ácido sulfúrico por outros agentes sulfonantes, como o trióxido de enxofre 

gasoso, por exemplo. Na figura 9 são apresentadas as principais reações de obtenção do 

SLS: a sulfatação do dodecanol com ácido sulfúrico (1) e a neutralização com hidróxido 

de sódio (2). 

 

Figura 9 - Reações de Obtenção do Lauril Sulfato de Sódio 

Fonte: QUÍMICA NOVA INTERATIVA, 2019 

  

2.4)  Mercado de SLS no Mundo e no Brasil 

O SLS teve seu tamanho de mercado avaliado em 450 milhões de dólares em 2015 

(GLOBAL MARKET INSIGHTS, 2017). Isso é justificado por uma crescente demanda 

de produtos de limpeza doméstica, como é possível ver no gráfico 1 a seguir, onde são 

apresentados dados da China, um grande consumidor de SLS. 
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Gráfico 1 - Projeção do Consumo de SLS por aplicação na China 

Fonte: GLOBAL MARKET INSIGHTS, 2017 

Estima-se que a região Ásia-Pacífico se mantenha na liderança de mercado do SLS, 

isso se deve ao fato do aumento na diversidade de produtos de limpeza e cuidados 

pessoais. Um grande exemplo desse avanço é a Coréia do Sul, que abriu seu leque de 

exportação de produtos de beleza. 

A América do Norte já mostra perspectivas maiores de crescimento no âmbito de 

cuidados pessoais, o que acarreta o maior uso de SLS. E o Reino Unido é tido como o 

maior consumidor de SLS de toda Europa (TRANSPARENCY MARKET RESEARCH, 

2016). 

O Brasil, assim como a Argentina, ainda possui um mercado jovem no ramo dos 

surfactantes, mas com boas perspectivas de crescimento. Os ramos de limpeza doméstica 

e cuidados pessoais vêm alavancando a utilização dos tensoativos. E, apesar de haver uma 

predominância dos surfactantes aniônicos – que abrangem aproximadamente 50% do 

mercado brasileiro –, o cenário atual aponta que o tipo catiônico é o que apresentará 

crescimento mais rápido nos próximos anos (FROST & SULLIVAN CHEMICALS, 

2013). 



      
 

28 
 

 

Figura 10 - Demanda de Surfactantes 

Fonte: Bain & Company, 2014 

No Brasil, como pode ser observado na Figura 10 acima, há uma maior utilização 

de surfactantes em sabões em pó, isso justifica a baixa utilização de SLS, tendo vista que 

na composição desses produtos, o surfactante mais largamente utilizado é o alquilbenzeno 

sulfato linear. A aplicação majoritária do SLS no Brasil se dá pela indústria farmacêutica, 

de cosméticos e produtos de limpeza. 

Mundialmente falando, estima-se que a indústria de cuidados pessoais cresça 

significativamente até 2024, especialmente em países em desenvolvimento, como o 

Brasil. Em números, trata-se de um tamanho de mercado avaliado em 100 milhões de 

dólares, o que ajudará o SLS a alcançar expressivos 700 milhões de dólares em tamanho 

de mercado. (GLOBAL MARKET INSIGHTS, 2017). 

2.5) Surfactantes e o Meio Ambiente 

O despejo de efluentes contendo surfactantes sem tratamento prévio em recursos 

hídricos e corpos d’água acarreta em uma série de problemas ao meio ambiente, fauna, 

flora e vida humana. A contaminação por surfactantes é séria pois são espécies que 

tendem a ser persistentes em corpos d’água, influenciando em todo o ciclo natural local 
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a partir do momento em que são livremente despejados. A figura 11 a seguir exemplifica 

um recurso hídrico contaminado por surfactante. 

 

Figura 11 - Rio contaminado com surfactante 

Fonte: ECYCLE, 2019 

Em sistemas aeróbios, os agentes tensoativos interferem nas taxas de transferência 

de oxigênio da seguinte forma: a redução da tensão superficial do meio faz com que as 

bolhas de ar permaneçam menor tempo que o previsto em contato com o meio, 

diminuindo, consequentemente, a quantidade de ar que passa através da interface de 

dentro da bolha para o meio.  

O uso dos surfactantes sintéticos, em diversos processos industriais e domésticos, 

provoca danos ambientais associados desde a sua produção até seu descarte. A presença 

de surfactantes em corpos hídricos, e sua consequente redução superfical da água, reduz 

também a taxa de evaporação e aumenta a solubilidade de compostos orgânicos presentes 

nos corpos hídricos. A espuma gerada sobre a superfície da água diminui a penetração 

dos raios solares, reduz a solubilidade do oxigênio provocando a morte de 

microrganismos, algas e plantas aquáticas, atingindo assim toda a base da cadeia 

alimentar (STEBER, 2007). Alguns detergentes apresentam em sua formulação sais 

contendo o grupo fosfato, como o tripolifosfato de sódio. Este grupo complexa com os 

íons cálcio e magnésio - presentes na água dura -  favorecendo a ação do detergente. O 

fosfato, presente no efluente devido então é utilizado como nutriente pela vegetação 

aquática superficial, favorecendo o seu crescimento excessivo e desordenado, o que leva 

a menores concentrações de oxigênio no meio aquático, consequentemente provocando a 

morte dos outros seres vivos (ANDRADE, 2016). 
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Os compostos sulfonados e sulfatados são fontes para bactérias sulfato-redutoras, 

que elevam os odores das estações de tratamento e corroem as tubulações metálicas de 

tubulações e equipamentos. O potencial poluidor do sulfonato de alquilbenzeno (ABS), 

surfactante aniônico sulfonado, está relacionado à sua capacidade de formar uma densa 

camada de espuma em corpos d’água. Essa densa camada de espuma é responsável pelo 

carreamento de diferentes tipos de poluentes por longas distâncias, diminuição da taxa de 

fotossíntese e mortalidade de seres aquáticos. Os carbonos quaternários da porção 

hidrofóbica da molécula do ABS não são passíveis de degradação biológica, causando 

sua persistência no ambiente por longos períodos (FELIPE, DIAS, 2017). 

A utilização do ABS foi proibida na Europa e nos EUA em 1965, devido aos 

impactos ambientais causados pelo seu uso. Entretanto, inúmeros países emergentes 

mantiveram sua utilização em diferentes aplicações industriais graças ao seu baixo custo; 

no Brasil, sua utilização foi institucionalizada em 1976 e seu uso descontinuado 

obrigatoriamente em 1981. 

Já os compostos derivados de amônio, tais quais os surfactantes catiônicos, são 

fontes de nitrogênio que interferem na nitrificação de lagoas biológicas. E os surfactantes 

não-iônicos podem causar mutações no sistema reprodutor de peixes machos. Alguns 

compostos formados a partir da degradação dos surfactantes podem provocar distúrbios 

no sistema endócrino de organismos aquáticos e terrestres   

O elevado nível de degradação que os tensoativos causam, tornam o processo de 

tratamento de água e esgoto ineficaz e custoso, pelo fato de necessitar da implementação 

de métodos, estruturas específicas ou filtros especiais para sua remoção (COLPANI, 

2012).  

Dessa forma, o presente trabalho analisa e discute o uso e a empregabilidade desses 

métodos para a remoção de SLS dos efluentes domésticos, o que pode ser verificado no 

Capítulo Três, a seguir.  
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3) Metodologias 

O seguinte capítulo analisa oito metodologias empregadas para o tratamento de SLS 

em água residuais e efluentes, de modo que é subdividido em três tipos de métodos: 

métodos físicos, químicos e biológicos. 

3.1) Métodos Físicos  

3.1.1) Campo Magnético Estático 

Estes testes foram realizados por MOURA, ROCHA e FRANCO JR, 2016.  

Testes foram feitos utilizando reatores de vidro sobre agitadores magnéticos, estes 

reatores continham campo magnético, graças a magnetos, no fundo (reator 1) ou na lateral 

(reator 2) dos reatores. A água residual (formada por água destilada e SLS) foi posta nos 

reatores com acréscimo de cloreto de alumínio, na concentração de 500 mg/L, a fim de 

se fazer uma coagulação do meio. Os reatores desenvolveram uma rotação de 6 rpm, o 

que é considerado uma agitação lenta, por um período de 1 hora. Após o tempo 

determinado, desligou-se a agitação com a finalidade de se proceder para o processo de 

decantação. 

 Vale ressaltar que as medições da concentração de SLS foram realizadas de hora 

em hora num período de 6 horas e, após isso, foi feita apenas a medição da 24ª hora.       

3.1.2) Carvão ativo 

 Este presente estudo foi realizado por Farias, 2018. 

 Este experimento foi feito utilizando coletas reais de águas residuais de uma 

estação de tratamento de efluentes na empresa, denominada pela autora como empresa X. 

Na estação de tratamento, já era utilizado carvão antracitoso no momento da filtração. 

Este carvão é fóssil, de alto teor de carbono leve e de fácil limpeza (RDA Equipamentos, 

2019), o que o torna um excelente carvão para processos de filtração. O carvão ativo, por 

sua vez, é feito para aumentar sua capacidade de adsorção conferindo a ele uma maior 

área superficial interna (Natural Tec, 2019). Na figura a seguir é possível notar a diferença 

estrutural entre o carvão antracitoso e o ativo respectivamente. 
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Figura 12 – Diferença estrutural antracitoso vs. ativo 

Fonte: MUNDO EDUCAÇÃO, 2019 

      

 No experimento foram feitos testes usando o carvão ativo (de granulometria 1,05 

mm) junto ao antracitoso (de granulometria 0,9 mm) e apenas com o carvão ativo. A 

solução a ser analisada foi coletada em três pontos distintos da estação, tendo sua 

concentração de surfactante quantificada fazendo uso de azul de metileno (tendo vista 

que o SLS é aniônico, ele une-se ao cátion do azul de metileno, tornando-se, assim, 

solúvel em solventes orgânicos) e medida, em seguida, em espectrofotômetro na faixa de 

652 nm. 

 O experimento foi realizado em uma garrafa PET com uma camada de brita, uma 

de antracito e uma do ativo a fim de se representar o filtro usado na ETE. Foi utilizada 

solução com concentração de 32,6 mg/L de SLS (quantidade real encontrada no início do 

processo da ETE) e passado por diferentes configurações de arrumação da garrafa PET, 

a fim de se observar a melhor razão entre o carvão antracitoso e o ativado.  

      

3.1.3) Leito Fixo com Resinas 

 Este experimento foi realizado por Rocha, 2016. 

Neste experimento fora utilizado uma solução de SLS preparada a uma 

concentração de 0,5 mg/mL, da seguinte forma: 0,001 g de SLS em um balão volumétrico 

contendo 2 L de água. A solução foi agitada por 15 minutos e decantada por 10 minutos. 

Já para a remoção, foram empregados três tipos de resina de troca iônica: catiônica (RC), 

aniônica (RA) e mista (RM). Os dados, advindos do fabricante, podem ser observados na 

tabela 1 abaixo. 
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Tabela 1 - Dados das resinas 

Fonte: PUROLITE, 2019 

      

      

Foi instalado um reator piloto de leito fixo conforme a figura 13 a seguir. 

 

Figura 13 - Esquema da Instalação do Reator de Leito Fixo 

Fonte: ROCHA, 2016 

 De acordo com o esquema apresentado temos as seguintes identificações: 

1. Tubo de PVC cilíndrico com diâmetro interno de 80 mm. 

2. Agitador mecânico IKA Modelo RW 20 D S1, com rotação de 350 rpm. 
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3. Válvula. 

4. Filtro com material adsorvente para remoção do surfactante. 

5. Erlenmeyer para recolher o filtrado. 

6. Bomba dosadora BIOTEC-Modelo FCE 0505 FP 

7. Béquer de 500 mL, para armazenar água residual 

8. Agitador magnético Tecnal modelo TE-0852 com rotação de 10 rpm. 

 O funcionamento da instalação era realizado da seguinte forma: A água residual 

contida dentro do tubo de PVC era agitada de maneira constante pelo agitador mecânico. 

A água, então, tinha à disposição três saídas, pós-filtrada, todas de teflon flexível e 

diâmetro interno de 8 mm. A bomba foi conectada ao tudo de PVC a fim de se manter a 

constância na queda de pressão (43 cm de H2O). Além disso, foi posto um agitador 

magnético no béquer para que o efluente tratado pudesse ser considerado homogêneo. 

 As resinas foram dispostas em filtros, separadamente, com alturas individuais de 

10 cm cada. Nessa altura, obtiveram-se as seguintes massas: RC = 2,3367 g; RA = 1,3494 

g; RM = 2,0792 g. Somando-se a isso, as medições de concentração final de SLS foram 

feitas com o auxílio de um kit próprio para a análise de SLS como mostrado na figura 14, 

seguida de leitura espectrofotométrica. 

 

Figura 14 -Spectro KIT  

Fonte: ALFAKIT, 2019 
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3.1.4) Remoção em Reator com Campo Dielétrico 

Este presente tópico analisa o método de remoção de surfactantes, em específico o 

SLS, a partir de campo dielétrico em reator realizado por Dojcinovic, Obradovic, 

Manojlovic, 2016.  

O uso de descargas elétricas como métodos de remoção ou destruição química são 

comuns para espécies sulfatadas, já que o enxofre é um elemento de alta versatilidade e 

consegue facilmente ser convertido em espécies tóxicas ao meio ambiente. A descarga 

elétrica tende a manter o enxofre na forma de sulfato, pareado com outros cátions 

presentes no meio, impedindo que seja captado por algum microrganismo e seja excretado 

na forma de algum metabólito tóxico, por exemplo. 

O experimento foi realizado a partir de solução de 100 ppm de SLS, junto a 3 L de 

água marinha sintética, atingindo a faixa de condutividade de 1,0 a 1,5 µS/cm. O reator 

empregado foi do tipo descarga por barreira dielétrica (DBD), que consiste num reator 

que gera uma diferença de potencial (ddp) entre dois eletrodos inseridos no seu interior, 

fazendo com que o fluido contido no mesmo seja percorrido por essa corrente elétrica. 

A solução de SLS foi bombeada na vazão de 210 mL/min no topo do reator, com a 

frequência estável de 300 Hz. A densidade energética inicial foi de aproximadamente 45 

kJ/L, sendo aumentada em etapas até o valor de 450 kJ/L, sob recirculação de 10 ciclos, 

sendo retiradas alíquotas de 100 mL para análise a cada ciclo. O volume de solução inicial 

no reator era de 2 L de solução de surfactante. As amostras foram analisadas em 

espectrofotômetro a partir do complexo gerado pelo contato do azul de metileno e SLS. 

Foram testadas três formas de degradação: SLS puro, SLS + solução de Fe+2 5 ppm e SLS 

+ solução de H2O2 10mM. 

 

3.2) Métodos Químicos 

3.2.1) Sistema Peróxido de Hidrogênio/Hipoclorito 

 Este experimento foi realizado por Gardingo, 2010. 



      
 

36 
 

Este experimento foi realizado com amostras de SLS a 5 e 10 mg/L, preparadas 

com água destilada e solução de SLS 1%, em béquer de 1 L contendo 500 mL da solução 

constantemente agitada, por meio de agitador magnético e a 25ºC. Para se determinar as 

melhores eficiências na oxidação, foram monitorados, inicialmente, 5 variáveis para se 

esquadrinhar quais os efeitos destas sobre o experimento. A análise foi feita sob os 

seguintes aspectos conforme tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2 – Variáveis e suas variações 

Fonte: GARDINGO, 2010 

 A escolha das faixas deu-se pelas seguintes razões: 

● Concentração de SLS foi escolhida pelos níveis corriqueiros encontrados 

no esgoto doméstico; 

● As razões consideraram a estequiometria 1:1 da reação e as razões 

financeiramente viáveis para emprego em larga escala; 

● O pH é a faixa normalmente observada nos efluentes domésticos e 

industriais, controlado com auxílio de pH-metro. 
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3.3) Métodos Biológicos 

3.3.1) Biorremediação/ Biodegradação por Microrganismos 

3.3.1.1) Pseudomonas spp. 

O presente artigo analisado foi realizado por Ambily, 2011. 

O método parte da coleta de estirpes bacterianas de solo contaminado do leito de 

um manancial que fica junto a uma lavanderia industrial em Kottayan, India. Este presente 

tópico analisa o método de biodegradação do SLS a partir do uso de microrganismos, 

realizado na Escola de Biociências da Universidade Mahatma Gandhi, na mesma cidade 

supracitada, na Índia..  

 As estirpes foram isoladas a partir do enriquecimento gradativo do extrato de solo 

com SLS, até atingir a concentração de 1500 ppm. Essas estirpes, então, foram incubadas 

em meio de cultura MSM (Mineral Salt Medium) enriquecido com SDS, a 30 C, durante 

48 horas. Após esse processo, uma estirpe de Pseudomonas aureginosa destacou quanto 

ao crescimento em meio contendo SLS e foi então empregada como agente no 

experimento de biodegradação. Essa estirpe, identificada como MTCC 10311, foi a capaz 

de degradar o SLS de modo que não houvesse a produção ou liberação de metabólitos 

secundários tóxicos ao ecossistema. 

A degradação do SLS é realizada a partir de duas alquilsulfatases, enzimas capazes 

de clivar o grupamento sulfato da cadeia orgânica, gerando o álcool correspondente; esse 

álcool logo é oxidado, pela ação de álcool desidrogenases, em aldeído, espécie mais 

instável e que rapidamente gera seu ácido orgânico correspondente na presença de 

hidrogênio no citoplasma. Esse ácido, o ácido láurico, é ativado junto a Acetilcoenzima 

A (CoA), estando assim pronto para entrar no ciclo de β-oxidação, processo catabólico 

de oxidação de ácidos graxos, como o ácido láurico, em que há a oxidação sucessiva de 

dois átomos de carbono da cadeia orgânica, resultando na produção de mais CoA. No 

caso específico da degradação do SLS, há ainda o fator positivo da presença do sulfato 

no meio, o que auxilia na geração de CoA, fazendo com que o processo de degradação 

oxidativa seja eficiente a célula bacteriana. A figura 15 apresenta o ciclo de oxidação dos 

átomos de carbono na degradação de surfactantes aniônicos monossulfatados, que é o 

caso do SLS. 
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Figura 15 – Processo de biodegradação de alquilsulfatos 

Fonte: VAN GINKEL, 2007 

Após cinco ciclos de β-oxidação do ácido láurico, há a produção de seis unidades 

de CoA, que são direcionadas ao ciclo do ácido cítrico, sendo oxidadas até produzir CO2 

e água, produzindo em contrapartida NADH e FADH2, que suprem a cadeia de elétrons 

do processo aeróbico de obtenção de energia, mostrando ser um processo de grande 

proveito energético. A figura 16 a seguir apresenta a β-oxidação dos ácidos graxos. 
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Figura 16– Processo de β-oxidação de ácidos graxos 

Fonte: SCOTT, JONES, 2000 

 

Após a seleção da estirpe, foi realizada a análise de produtos secundários gerados 

pelo metabolismo do SLS pela P. aeruginosa MTCC 10311 a partir da inoculação da 

mesma em 1000 mL de meio SLS 1500 ppm, sob incubação durante 48 horas, sob 

condições ótimas de degradação do surfactante (30ºC). Ao fim do tempo de incubação, o 

meio foi centrifugado a 10000 rpm, separando o pellet gerado do sobrenadante rico em 

metabólitos. O sobrenadante então foi levado a extração com éter diversas vezes e 

concentrado por evaporação, sendo analisado por cromatografia gasosa com injeção a 

quente (para evitar o envenenamento da coluna pelo grupamento sulfato) e sendo 

identificados por espectrometria de massa, sendo lidas alíquotas de 12, 24 e 48 horas de 

incubação, a fim de garantir a inocuidade do método. 

3.3.1.2) Uso conjunto de Alcaligenes faecalis, Enterobacter cloacae e Serratia 

marcescens 

O presente artigo analisado foi realizado por Fedeila, Hachaichi-Sadouk, 2018. 

Este presente tópico analisa o método de biodegradação do SLS a partir do uso 

conjunto de três microrganismos, num consórcio, realizado no Laboratório de Química 
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Orgânica Aplicada da Faculdade de Química da Universidade de Ciência e Tecnologia 

de Houari Baumediene, na Algéria.  

As três bactérias supracitadas foram isoladas de águas residuais de uma indústria 

em Oued El-Harrach, na Algéria. Assim como no tópico 3.3.1.1, foi realizada a pré-

seleção das melhores estirpes, e então essas foram mantidas em Meio Mineral (3 g 

K2HPO4, 10 g KH2PO4, 2 g NH4NO3, 0.3 g MgSO4·7H2O, 0.1 g NaCl, 0.01 g 

CaCl2·2H2O, 0.01 g MoO3, 0.001 g MnCl2, 0.001 g CuCl2, 0.001 g FeSO4, 0.001 g 

ZnSO4; pH 7,0) e reservadas em refrigeração a 4°C. As três bactérias foram identificadas 

através de testes de biologia molecular, a partir do protocolo de identificação de DNA 

através do PCR (Reação em cadeia da DNA-Polimerase), sendo assim possível identificar 

as três bactérias isoladas como Alcaligenes faecalis, Enterobacter cloacae e Serratia 

marcescens, respectivamente. A figura 17 a seguir apresenta fotos isoladas das bactérias 

por microscopia eletrônica. 

 

Figura 17 – Fotografia por microscopia eletrônica de Alcaligenes faecalis (A), 

Enterobacter cloacae (B) e Serratia marcescens (C) 

Fonte: FEDEILA, HACHAICHI-SADOUK, 2018 
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Adicionou-se ao Meio Mineral de cada bactéria, separadamente, SLS como fonte 

de carbono, na concentração de 10 ppm, além de serem testados outros dois surfactantes 

aniônicos: o laurel-éter sulfato de sódio (SLES) e o dodecilbenzenosulfonato de sódio 

(SDBS). Foram examinados os efeitos de variação de pH (de 5,5 a 8,5, com intervalos de 

0,5), temperatura de incubação no crescimento conjunto das três bactérias (20, 30 e 40°C) 

e a presença de açúcares como co-substrato no meio (0,2 g/L de glicose, frutose sacarose 

e maltose). Retirou-se amostras em intervalos regulares e leu-se o crescimento celular 

através de espectrofotometria a 600 nm.  

Os testes de biodegradação foram realizados em erlenmeyers de 100 mL, contendo 

Meio Mineral e 10 ppm de SLS e pH 7,0, sendo inoculadas as três bactérias em conjunto, 

a 30°C, 150 rpm e 144 horas de incubação. O SLS residual também foi analisado por 

espectrofotometria através do método de complexometria com azul de metileno e 

clorofórmio a frio. Analisou-se então o efeito e impactos dos parâmetros de cultivo sobre 

o consórcio e a degradação de surfactante. A faixa de pH analisada compreendeu entre 

4,0 e 8,5 e a temperatura foi analisada nos pontos de 20, 30 e 40°C. Foi analisado também 

o crescimento do consórcio e de cada estirpe isoladamente, relacionando-o a degradação 

de SLS, além do comportamento de degradação do consórcio ao longo de 144 horas de 

cultivo em condições ótimas de performance. 

 

3.3.2) Coagulação/Floculação com Moringa Oleífera 

 Este estudo foi realizado por Beltrán-Heredia, Sánchez-Martín, 2009. 

A moringa oleífera é uma planta originária da Índia, mas amplamente cultivada 

em vários países da Ásia e América Central. Suas folhas, raízes, frutos e sementes são 

aplicadas nas áreas industrial, medicinal e alimentícia (EMBRAPA, 1999). 

 Seu uso para tratar água é dado de duas formas: como uma fonte de carbono ativo 

e pela extração da semente, que funciona como agente de coagulação/floculação 

(BELTRÁN-HEREDIA, SÁNCHEZ-MARTÍN, 2009). A figura 18 a seguir apresenta os 

benefícios da Moringa Oleífera. 
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Figura 18 – Benefícios da Moringa 

Fonte: Mercola, 2019 

Este presente tópico analisa o método de retirada do SLS de águas residuais a partir 

do uso do coagulante resultante do processamento de sementes da Moringa Oleífera. O 

artigo estudado foi realizado na Universidade de Extremadura, na Espanha, e realizado 

pelo pesquisador J. Beltrán-Heredia e orientado por J. Sanchez-Martín, sendo realizado 

em 2008 e publicado em 2009. 

A moringa foi escolhida após testes preliminares de remoção utilizando outros 

agentes naturais de coagulação/floculação. Como pode ser visto no gráfico 2, a seguir, o 

percentual de remoção efetuada pela moringa, em detrimento das demais, sob mesmas 

condições, é largamente superior dentre todos os agentes naturais analisados. 

 

Gráfico 2 – Percentual de remoção de surfactante com o uso de diferentes agentes 

naturais 

Fonte: Beltrán-Heredia, Sánchez-Martín, 2009 
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As sementes de moringa foram transformadas em pó com o auxílio de um moedor 

doméstico, 5 g desse pó foram postos em 100 mL de uma solução de 1 M de NaCl. Essa 

mistura foi agitada por 30 min à temperatura ambiente (aproximadamente 25ºC), seguida 

de dupla filtração, a primeira em papel de filtro simples no funil de Büchner e a segunda 

num sistema de 0,45 µm de fibra de vidro, obtendo-se, por fim um claro líquido leitoso. 

 A solução de SLS foi preparada a 500 ppm e posta em diferentes recipientes com 

quantidades controladas de coagulante (de 5 a 80 mL/L de solução), os recipientes foram 

preenchidos com água destilada a fim de se obter uma solução final com concentração de 

25 ppm e agitadas com auxílio de um agitador magnético por 6 h. 

  

  



      
 

44 
 

4) Resultados e Discussões 

4.1) Métodos Físicos 

4.1.1) Campo Magnético Estático 

 A coagulação química apresenta uma pequena melhora ao se utilizar magnetos no 

fundo do reator, como mostrado no gráfico 3 a seguir.  

 

Gráfico 3 - Concentração de SLS vs. Tempo  

Fonte: MOURA, ROCHA, FRANCO JR.; 2016 

 Não só no parâmetro de concentração de SLS, mas em outros analisados nessa 

pesquisa (condutividade, sólidos totais, demanda química de oxigênio e oxigênio 

dissolvido) foram observados que as medições mudam abruptamente na 24ª hora. Isto 

evidencia a necessidade de se interromper a decantação logo nas primeiras 6h de 

processo. 

 As variações de concentração ao longo do tempo, nos moldes de reatores 

propostos foram, aproximadamente, os mesmos, tendo o reator com magnetos no fundo 

alcançando valores mais próximos de zero. Além disso, independente do caso, foi visto 

que maiores tempos de residência fazem com que as concentrações de SLS voltem a 

crescer. 

 Pesquisas feitas pelos autores do projeto sugerem que água magnética acarreta 

uma diminuição da tensão superficial da água e da molhabilidade da fase sólida, 

somando-se a isso é intensificado a formação de radicais livres. 
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 Apesar de se obter uma melhora na remoção se SLS da água residual, 

comparativamente, não chega a ser quantitativamente, palpável, sendo possível trabalhar 

apenas com o coagulante cloreto de alumínio, sem necessidade de acréscimo de magnetos 

aos reatores para este fim.  

      

4.1.2) Carvão Ativado 

 Neste experimento, o processo foi feito a fim de se obter resultados de remoção 

usando adsorção com uma combinação carvão antracito e ativo e apenas o ativo. O preço 

do carvão antracito corresponde a, em média, 30% do preço do carvão ativo. Dessa forma, 

caso a adsorção com uma combinação dos carvões fosse tão ou mais efetiva que a 

adsorção utilizando apenas o carvão ativo, seria um método de remoção mais vantajoso 

para as empresas. Assim, fez-se testes com diferentes massas de carvão como é visto na 

tabela 3 a seguir. 

 

Tabela 3 – Gramas de Carvão antracito e ativo e concentração de SLS 

Fonte: SIQUEIRA, 2019; Dados: FARIAS, 2018 

A melhor remoção foi percebida na combinação de 20,3g de carvão antracitoso 

com 52g de carvão ativo, onde se obteve um percentual de 84,04% de remoção total. Já 

utilizando apenas carvão ativo, obteve-se uma remoção de 91,7%, numa filtração com 

82g de carvão ativado. Uma diferença considerável que coloca o método com carvão ativo 

numa posição de melhor filtrante. 

 Mesmo tendo um preço mais elevado, o carvão ativo promove uma melhor 

remoção de SLS e tem uma vida útil, numa empresa, de 1 ano, pois a adsorção promovida 

no carvão ativo é do tipo física. 
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4.1.3) Leito Fixo com Resinas 

 No método utilizando resinas, foi possível observar uma melhor remoção ao se 

utilizar as mistas como pode ser visto gráfico 4 a seguir, o que garante uma maior 

afinidade destas com o SLS, tendo vista que o SLS é aniônico e a interação ocorre por 

forças intermoleculares. Dessa forma, a resina catiônica possui baixíssima afinidade com 

o SLS. O tempo de filtração ótimo foi determinado entre 3 e 4 horas de duração. 

 

Gráfico 4 - Resinas vs Tempo de Filtração vs Concentração de SLS 

Fonte: ROCHA, 2016 

 Como é possível observar pelo gráfico 4 acima, a melhor remoção obtida por RM 

foi de 74%, aproximadamente. 

      

4.1.4) Remoção em Reator com Campo Dielétrico 

O processo de degradação do SLS em reator DBD apresentou valores de degradação 

em torno de 90% da concentração inicial utilizada (100 ppm), de modo que o uso de 

catalisadores, comumente aplicados a esses processos, se mostrou ineficaz, o que é 

extremamente interessante economicamente falando, já que os resultados do método, 
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apresentados no gráfico 5, mostram que as curvas do processo utilizando peróxido de 

hidrogênio como catalisador e do processo sem uso de catalisadores são praticamente 

sobrepostas. 

 Apesar de serem catalisadores famosos no processo de degradação de matéria 

orgânica, a presença do peróxido e do íon ferroso não auxiliaram na remoção de SLS, 

tendo o efeito contrário no caso do íon ferroso, que sob as condições de maior carga 

energética, tende a oxidar ao íon férrico (Fe+3), fazendo com que haja uma reação paralela 

em competição a remoção de SLS. O gráfico 5 a seguir apresenta as curvas de degradação 

do SLS em função da densidade energética fornecida. 

 

Gráfico 5 – Curvas de degradação do SLS em razão da densidade energética fornecida 

Fonte: AONYAS, 2016 

O uso de solução de íon ferroso fez com que houvesse perda da eficiência do 

processo, já que há a mudança do pH do meio, além da competição da reação paralela da 

conversão do íon ferroso a férrico, fazendo com que haja necessariamente maior demanda 

energética do processo, o que é desinteressante e custoso.  

O uso do peróxido de hidrogênio pode ser interessante em águas residuais que 

contenham alta carga de matéria orgânica, que então seria previamente consumida pelo 
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peróxido presente no meio. Caso o efluente a ser tratada não contenha alta carga orgânica, 

o uso de peróxido se faz dispensável. 

A degradação do SLS ultrapassa a marca de 80%, entretanto, nesse método, há a 

geração de diversos subprodutos, e muitos são tóxicos, fazendo com que o haja a 

necessidade da análise de toxicidade do fluido de saída do reator. 

Para a análise de toxicidade do efluente de saída do reator, foi realizada com o uso 

de um crustáceo, Artemia salina, que é amplamente utilizado para esse tipo de teste. Na 

literatura, o valor de toxicidade do SLS para a A. salina é de 41,04 ppm. O controle nessa 

análise foi a própria solução inicial de SLS, sendo a solução-controle e as soluções 

provindas do reator nas razões de 1:1 (v/v) e 1:3 (v/v). Os resultados podem ser 

observados no gráfico 6 a seguir. 

 

Gráfico 6 – Gráfico de toxicidade do SLS 

Fonte: AONYAS, 2016 

Como observado no gráfico 6, a toxicidade da solução de SLS+Fe+2 é a mais baixa. 

Isso ocorre devido ao fato do íon ferroso, um ácido de Bronsted-Lowry, acidular o meio 

reacional, e com isso, desloca o equilíbrio da degradação do SLS em subprodutos de 

menor toxicidade, tendendo assim para o processo de hidrólise ácida do SLS. Já a amostra 

de SLS+peróxido apresenta a maior toxicidade dentre todas as amostras vindas do reator. 

O peróxido no meio reacional eletricamente carregado gera uma maior quantidade de 

oxigênio molecular, que subsequentemente gera diversos subprodutos tóxicos, apesar de 
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seus valores estarem na faixa de 20%, um terço do valor encontrado para a toxicidade da 

solução-controle. 

O método por reator DBD é interessante quando se olha pela sua eficiência e tempo 

de execução, já que em escala ampliada, pode ser aplicado em processos contínuos. Após 

o tratamento por campo dielétrico, também há a redução da toxicidade da solução, sendo 

possível ajustá-la dentro de uma planta de processo para que haja a minimização de 

impacto do efluente tratado para a flora e fauna dependentes dos recursos hídricos os 

quais serão levados. 

Uma desvantagem desse método é a alta demanda energética do processo, que faz 

com que haja um considerável consumo de energia elétrica, que tende a aumentar 

dependendo da composição da água residual a ser tratada, já que a tendência geral é que 

a presença de interferentes faça com que haja um maior consumo de energia elétrica ao 

longo do processo. 

4.2) Métodos Químicos 

4.2.1) Sistema Peróxido de Hidrogênio/Hipoclorito 

A tabela 4 a seguir apresenta as condições de processo utilizadas dos experimento. 

 

Tabela 4 – Velocidades iniciais de reação 

Fonte: SIQUEIRA, 2019; Dados: GARDINGO, 2010 
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 Como pode ser observado na Tabela 4, as maiores velocidades de reação são 

obtidas ao se usar H2O2 junto a NaClO. A diferença na concentração inicial de SLS 

também confere valores diferentes nas taxas. Essas taxas foram calculadas utilizando a 

razão da diferença de concentração de SLS nos tempos medidos pela diferença dos 

respectivos tempos. 

 Como pode ser visto nos gráficos 7 e 8, a remoção é mais eficiente usando a 

combinação H2O2+NaClO, do que os usando separadamente, para os mesmos tempos de 

reação, pH e diferentes concentrações iniciais de SLS. 

 

Gráfico 7 – Degradação de SLS em diferentes sistemas 

Fonte: GARDINGO, 2010 

 

Gráfico 8 – Degradação de SLS em diferentes sistemas 

Fonte: GARDINGO, 2010 
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Para maiores concentrações de SLS é necessário aumentar a razão para se obter 

melhores resultados de remoção, tendo vista que a maior concentração utilizada no 

processo foi de 10 mg/L de SLS, esse método pode ser utilizado combinado a algum 

outro. Ademais, o efeito final deste processo faz o SLS perder sua característica 

surfactante. 

Em suma, o método utilizando a combinação H2O2+NaClO promove uma 

remoção de mais de 99% em ambas as concentrações iniciais. 

      

4.3) Métodos Biológicos 

4.3.1) Biorremediação/ Biodegradação por Microrganismos 

4.3.1.1) Pseudomonas spp. 

O uso da Pseudomonas aeruginosa como agente de degradação do SLS se 

mostrou extremamente interessante, já que conseguiu degradar aproximadamente 96% da 

concentração inicial de 1500 ppm de SLS ao longo de 48 horas de incubação. O valor de 

concentração inicial utilizado é encontrado geralmente em descargas de indústrias que 

utilizam o SLS em seus processos de limpeza industrial, como indústrias têxtis e de 

produtos de limpeza, higiene e cosméticos, impactando diretamente os recursos hídricos 

ao derredor desses sítios; ao empregar um microrganismo já familiarizado com essas 

condições de crescimento, há a melhoria de eficiência e barateamento do processo como 

todo, fazendo com que haja economia em estudo e cultivo de possíveis inóculos, materiais 

e outras especificidades na análise de bancada e posteriormente ao aumento da mesma 

para aplicação no cotidiano. O gráfico 9 a seguir demonstra o crescimento celular bem 

como a degradação de SLS em relação ao tempo de incubação do experimento. 
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Gráfico 9 – Relação de crescimento celular e degradação de SLS ao longo do tempo de 

incubação 

Fonte:  AMBILY, JISHA, 2014 

Ao fim de 48 horas de incubação, foi possível observar que houve a degradação de 

96% do SLS inicial no meio, sob grande crescimento da biomassa celular. Após 12 horas 

de incubação, é possível observar uma alta concentração de dodecanol, o álcool 

correspondente ao SLS, demonstrando assim o princípio da degradação do alquilsulfato, 

assim como ilustrado na figura; o crescimento populacional só é observado a partir dessa 

faixa de tempo de incubação, já que a adaptação ao meio, produção de aparato enzimático 

e retirada do grupamento sulfato e conversão do SLS em seu álcool correspondente 

demanda muita energia, fazendo com que a número de células no meio se faça estável. 

Em 24 horas, é observado que há grande concentração de dodecanal e ácido láurico, 

indicando assim o prosseguimento do ciclo de β-oxidação, não sendo mais observado 

dodecanol no meio.  Ao fim de 48 horas de incubação, observou-se a presença de diversos 

resíduos orgânicos de baixo e médio peso molecular (C1 a C11), provindos dos ciclos 

metabólicos secundários de oxidação, sendo também utilizados como substrato para o 

crescimento celular. Ao fim de 48 horas de incubação, observou-se que o inóculo excretou 

essencial gás carbônico e água ao meio, produtos da respiração celular, e os produtos 

secundários gerados ao longo do metabolismo do SLS foram utilizados como fonte de 

carbono pela própria célula, demonstrando assim ser um método seguro e estável para a 

remediação ambiental do SLS. 
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Também foram analisadas como variações nos parâmetros de incubação afetariam 

os resultados finais de degradação. Foram analisados as variações de concentração de 

SLS no meio, temperatura e pH. A concentração de SLS no meio foi variada de 0 a 22000 

ppm, onde é possível observar o comportamento linear de crescimento celular e 

degradação do SLS na faixa de 0 até 1500 ppm, havendo um decaimento de crescimento 

e degradação ao longo do aumento da concentração, chegando a apenas 20% de 

degradação em 10000 ppm, e sendo praticamente nula em 18000 ppm. Em concentrações 

mais elevadas há a possibilidade do surfactante agir sobre as membranas celulares, 

especialmente da P. aeruginosa, uma espécie gram-negativa e mais susceptível a ação do 

mesmo sobre a camada de lipopolissacarídeos mais externa da célula. O gráfico 10 a 

seguir apresenta a influência da concentração de SLS no meio sobre o crescimento celular 

e degradação. 

 

Gráfico 10 – Gráfico da influência da concentração do SLS sobre o crescimento celular 

e degradação 

Fonte: AMBILY, JISHA, 2014 

A influência da temperatura foi estudada pois a P. aeruginosa é uma bactéria 

psicotrófica, isto é, tem sua faixa de temperatura ideal de crescimento em temperaturas 

mais baixas. A análise de temperatura tem como objetivo observar a resistência da 

bactéria frente a temperaturas comumente utilizadas para o cultivo de outros 

microrganismos.  
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Observou-se que até 40°C, houve degradação de 90% do SLS, mas que há uma 

queda sensível quando chega a faixa de 45°C, decaindo para 60%. Esse fator é explicado 

pela sensibilidade do inóculo por faixas de temperatura mais altas, fazendo com que não 

haja o crescimento celular adequado ou até a apoptose celular. O gráfico 11 a seguir 

apresenta a influência da temperatura sobre a degradação do SLS pela P. aeruginosa. 

 

Gráfico 11 – Influência da Temperatura sobre a degradação do SLS pela 

P.aeruginosa 

Fonte: AMBILY, JISHA, 2014 

A influência do pH indica que a melhor faixa compreende entre 7,5 e 8,5, o que já 

é esperado pois é a faixa ideal de crescimento da P. aeruginosa, de modo que há a 

influência do pH também sobre o SLS, que sofre leve hidrólise ácida em pH abaixo de 4 

e tende a reagir com valores de pH alcalino, o que faz com que haja variação na taxa de 

degradação, conforme observado, a seguir, no gráfico 12.   
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Gráfico 12 – Influência do pH sobre a degradação do SLS 

Fonte: AMBILY, JISHA, 2014 

Como já dito anteriormente, os valores de degradação completa do SLS são ótimos 

nesse método, que ainda garante que o mesmo não seja excretado como subprodutos 

possivelmente tóxicos ao meio ambiente, já que estes são também consumidos nos ciclos 

metabólicos da bactéria, demonstrando assim ser um método de alta eficiência e baixo 

impacto químico. O uso de partida de concentrações altas, e mesmo a resistência e ação 

degradativa da P. aeruginosa com o aumento gradativo da concentração de SLS no meio, 

onde a população decrescia de forma linear em vez do decrescimento exponencial 

esperado nessas situações, indicam que a mesma possui uma boa resistência ao 

surfactante e pode ser empregada como método primário de tratamento de águas 

residuais. 

Todavia, o uso de microrganismos em tratamento de águas residuais pode causar 

um desequilíbrio na microflora do local de deságue, onde as bactérias com perfil 

industrial podem intervir diretamente no funcionamento de microrganismos naturais dos 

recursos hídricos os quais estão sendo inseridos, especialmente a P. aeruginosa que 

apresenta condições ótimas de crescimento compatíveis ás condições encontradas em 

recursos hídricos urbanos (temperaturas um pouco mais baixas que a temperatura 

ambiente, pH levemente alcalino e alta concentração de minerais suspensos). 

Outro fator na mesma linha de análise é o fato da P. aeruginosa ser um patógeno 

humano oportunista muito conhecido, tendo como principal vetor de transmissão a água 

contaminada, de modo que, apesar do tratamento da água em estações de tratamento 
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(ETA), poderia haver a contaminação a pessoas que utilizam água não-tratada, retirada 

diretamente dos recursos hídricos, tal como pessoas ribeirinhas ou pessoas em situação 

de maior vulnerabilidade sócio-econômica, o que gera um problema de esfera de saúde 

pública, já que a P. aeruginosa possui alta resistência a antibióticos e é um dos principais 

patógenos associados a casos de infecções hospitalares, por exemplo. 

Quanto a manipulação técnica, há a desvantagem do tempo de incubação 

necessário, condições de cultivo muito restritas e a falta de praticidade que o método 

demanda, já que a realização do mesmo demanda um processo do tipo batelada, e não 

contínuo – que é preferível em tratamento de águas residuais em estações de tratamento 

de esgoto (ETE) – ao passo que demandaria um esquema de estruturação física de 

biorreatores que atendessem todo o volume de chegada de águas residuais, o que eleva o 

custo de planta da estação, além dos gastos de energia após a implantação do sistema. As 

condições de cultivo, como demonstrado nos gráficos 10 e 11, são de baixa versatilidade, 

de modo que variações na casa de 0,5 do pH fora do intervalo de cultivo já impactam 

diretamente no grau de degradação de SLS, assim como o aumento de temperatura no 

meio também se mostra com grande influência para o processo, fazendo com que as 

condições de partida do método sejam sempre muito bem especificadas. 

Apesar dos custos de implantação devido à estrutura necessária, o custo de 

produção e manutenção do inóculo são baixos, o que pode vir a balancear o processo 

como um todo, tornando-o economicamente interessante e viável, já que atende muito 

bem o objetivo final de degradação do SLS.  

      

4.3.1.2) Uso conjunto de Alcaligenes faecalis, Enterobacter cloacae e Serratia 

marcescens 

O uso de conjuntos de microrganismos, como o consórcio utilizado nesse 

experimento, preconiza o fato da sinergia encontrada na natureza, onde muitas vezes há 

a sinergia a sobrevivência da comunidade microbiana como um todo. Assim como o 

microrganismo utilizado no experimento do tópico 4.3.1.1, as três bactérias aqui 

utilizadas também foram retiradas de águas residuais de zonas próximas às indústrias que 

são desaguadas livremente em recursos hídricos. Os parâmetros de análise foram o pH do 

meio, temperatura de cultivo e o efeito do consórcio na degradação do SLS disponível no 

meio como fonte de carbono. 
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O efeito do pH sobre o consórcio de bactérias foi estudado a 30°C e com os três 

surfactantes como fontes de carbono. Constatou-se que nos três surfactantes, o 

crescimento celular foi baixo em 5,5, crescendo ao passo que o meio era gradativamente 

alcalinizado, chegando aos melhores valores em pH igual a 8,0, indicando que o consórcio 

de bactérias utilizadas tem perfil alcalofílico. Todavia, observou-se também que há um 

declínio de crescimento em pH 8,5, fazendo com que a faixa preferencial de pH para 

trabalho seja de 7,0 a 8,0, reproduzindo também o ambiente de águas residuais a qual as 

três bactérias foram captadas conforme demonstra o gráfico 13 a seguir. 

      

 

Gráfico 13 – Influência do pH no crescimento do consórcio de bactérias 

Fonte: FEDEILA, HACHAICHI-SADOUK, 2018 

Já quanto a temperatura, o valor de 30°C foi o ideal, o que já era esperado já que se 

tratam de três bactérias mesófilas. É conhecido o fato de muitas bactérias, especialmente 

gram-negativas que geralmente são encontradas em solo – como o caso do consórcio 

utilizado – são bem mais sensíveis a variação de temperatura, conforme gráfico 14 a 

seguir. 
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Gráfico 14 – Influência da temperatura no crescimento do consórcio de bactérias 

Fonte: FEDEILA, HACHAICHI-SADOUK, 2018 

O crescimento de biomassa observado pelas três bactérias de forma isolada foi de 

75 a 83% menor que o crescimento observado no consórcio, como é observado no gráfico 

15, a seguir. O consórcio conseguiu degradar aproximadamente 94% do SLS no meio, 

enquanto a A. faecalis, isoladamente, conseguiu apenas 25%. O uso da sinergia entre 

microrganismos é conhecido e já utilizado em estações de tratamento de hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos, por exemplo. 

 

Gráfico 15 – Degradação do SLS (barra) e crescimento microbiano (ponto) do consórcio 

de bactérias 

Fonte: FEDEILA, HACHAICHI-SADOUK, 2018 
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Ao longo do experimento, fora observado que o comportamento da biodegradação, 

ao contrário do que geralmente se tem, era de cinética de segundo grau e não se tratava 

de um caso de pseudo-primeira ordem. Esse fato é interessante para o estudo de utilização 

do consórcio em valores de tempos maiores que os usuais, já que em comportamentos de 

primeira ordem tendem a ser de leitura mais complicada quando o substrato atinge valores 

de concentração baixos. 

Foi possível constatar que o consórcio possui sua maior faixa populacional na faixa 

de 24 a 48 horas de cultivo, apresentando alta taxa de crescimento nas primeiras 15 horas 

de cultivo. O consumo de SLS se comporta tal qual a curva de uma reação de segunda 

ordem, de modo que é possível observar que após 120 horas (5 dias) de incubação, os 

valores residuais de SDS estão abaixo de 10% em comparação aos valores iniciais do 

experimento, demonstrando assim ser um método eficiente de remoção. Em 

contrapartida, observa-se que após aproximadamente 48 horas de incubação, há a redução 

do valor de absorbância, diretamente proporcional à biomassa presente na amostra 

analisada, indicando a chegada à fase morte do consórcio. Ambos comportamentos 

podem ser observados no gráfico 16, a seguir. 

 

Gráfico 16 – Degradação do SLS (curva descendente) e crescimento microbiano (curva 

ascendente) do consórcio de bactérias em relação ao tempo de cultivo 

Fonte: FEDEILA, HACHAICHI-SADOUK, 2018 
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Assim como a P. aeruginosa, as três bactérias do consórcio são, em conjunto, 

apresentaram condições de cultivo com pH alcalino e temperatura em 30°C. De forma 

isolada, todas as três estirpes se mostraram opções inadequadas para o processo, onde a 

E. clocae e a S. marcescens degradaram em torno de 50% e a A. faecalis só degradou 25% 

da concentração inicial, fazendo com que sejam opções inviáveis ao processo de forma 

isolada. Entretanto, o uso conjunto das três enquanto um consórcio fez com que houvesse 

a degradação de 94,2% da concentração inicial de SLS (gráfico 14), além do fato de 

reduzir a menos de 10% da concentração inicial de surfactante ao longo de 120 horas de 

incubação, como mostrado no gráfico 15, frente a um decrescimento populacional 

controlado, indicando assim a resistência conjunta do consórcio ao longo da redução da 

fonte de carbono no meio ao longo do processo. 

Da mesma forma que o método anterior, mais uma vez, a necessidade de tempos 

mais longos de reserva para a incubação e ação de degradação por parte das bactérias, 

além da maior sensibilidade a possíveis mudanças de pH e temperatura no meio se 

apresentam como desvantagens ao processo, que compensa apresentando valores de 

eficiência altos, além do fator da curva de degradação nesse caso apresentar 

comportamento análogo às curvas das equações de Freundlich, o que torna sua 

manipulação muito mais fácil em casos de otimização e ajustes de processo. 

Tal como o método anterior, uma preocupação atrelada aos processos 

microbiológicos é o fato de a Serratia marcescens apresentar virulência potencial frente 

às outras duas bactérias do consórcio (que são bactérias comuns ao trato intestinal), 

especialmente infecções hospitalares, fazendo com que possivelmente haja a necessidade 

de um tratamento posterior do efluente tratado para redução do potencial patógeno do 

mesmo, o que encareceria o processo como um todo. 

Apesar do fator de virulência, o método de biodegradação do consórcio se mostrou 

muito eficaz, sendo que pode ser replicado em áreas similares com microrganismos 

locais, fazendo com que haja a solução do problema de contaminação por SLS. 

      

4.3.2) Coagulação/Floculação com Moringa Oleífera 

Neste método, foi estudada a remoção de SLS utilizando-se moringa. A remoção 

de SLS diminui quando o sistema apresenta altas concentrações SLS. Isso se deve ao fato 
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de que esse aumento (principalmente sendo aniônico) acaba desnaturando as proteínas do 

coagulante empregado. 

 Como pode ser observado no gráfico 17 abaixo, quanto maior a concentração de 

moringa, maior a remoção de surfactante. Além disso, há uma quantidade, cerda de 5 

ppm, de SLS que não é possível de ser removido da água, cujo motivo pode ser a 

existência de uma concentração de equilíbrio de surfactante. Já quando se trabalha com 

uma quantidade fixa de moringa (40 mL/L) e varia-se a concentração de surfactante 

presente na água, é possível examinar que em torno de 100 ppm é encontrado o ponto de 

máxima porcentagem de remoção conforme gráfico 18 abaixo. Assim sendo, o percentual 

máximo atingido de remoção do método é de 80% de remoção de SLS. 

 

Gráfico 17 - Concentração de surfactante vs Concentração de moringa 

Fonte:Beltrán-Heredia, Sánchez-Martín, 2009 

 

Gráfico 18 - Percentual de Remoção de SLS vs Concentração inicial de SLS 

Fonte: Beltrán-Heredia, Sánchez-Martín, 2009 
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 Os testes foram feitos utilizando concentrações baixas, que mostraram que o ponto 

de máxima remoção se encontra a 100 ppm como é possível observar no gráfico 17. Nesse 

ponto, obtém-se uma remoção de 80%. Além disso, melhores remoções são vistas em 

pHs mais baixos, o que dificulta seu uso em empresas, pois, normalmente, o pH que 

encontram as águas residuárias é em torno de 8. Dessa forma, seria necessária uma 

correção prévia do pH. 

 Assim sendo, para grandes concentrações de SLS, como é observado em águas 

residuais, o uso da moringa acaba se tornando inviável, pois sua remoção ocorre, 

principalmente, em águas com concentração de SLS por volta de 5 ppm.  
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5) Conclusões 

Avaliando-se os métodos, torna-se possível escolher, dentre os citados, a melhor 

forma de enquadrar as águas residuais na portaria MS Nº 518/2004, que diz que a 

quantidade se surfactante presente na água deve ser no máximo igual a 0,5 mg/L. 

A solução encontrada, tendo em vista fatores financeiros, temporais e percentual de 

remoção é o uso de um filtro contendo carvão ativo, que já consegue reduzir a 

concentração de SLS em mais de 90%. Mesmo não conseguindo chegar ao valor limite 

máximo permitido, este método não produz subprodutos e não é prejudicial à vida 

humana ou meio ambiente. 

Dessa forma, as águas residuais ainda não poderão ser descartadas sem a 

preocupação de ter níveis indesejados de SLS e sem o risco de comprometer o meio 

ambiente. 

Para trabalhos futuros, indica-se fazer testes usando método combinado de carvão 

ativo junto ao método de sistema de peróxido de Hidrogênio + Hipoclorito, para estudar 

se dessa maneira seria possível descartar as águas residuais dentro dos parâmetros 

exigidos. 

A diversa quantidade de métodos disponíveis para a remoção de SLS das águas 

residuais demonstra uma preocupação crescente com a preservação do meio ambiente, 

que é o principal motivo desse trabalho. 
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