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RESUMO 

 

EMPREGO DE FUNGOS NA DESCOLORAÇÃO E REDUÇÃO DA TOXICIDADE 

DE CORANTES TÊXTEIS 

 

O efluente têxtil é classificado como um dos mais poluentes dentre todos os efluentes 

industriais. Os métodos atuais de tratamento apresentam ineficiência na remoção de alguns 

tipos de corantes, além de poderem contaminar o ambiente. Assim, novas técnicas de 

tratamento vêm sendo desenvolvidas. Diversos autores têm mostrado que microrganismos são 

capazes de descolorir corantes têxteis em processos como biossorção e biodegradação. O 

objetivo desse trabalho foi analisar a capacidade de remoção dos corantes têxteis e a redução 

da sua toxicidade por fungos. Os fungos foram isolados a partir de efluente de indústria têxtil 

pela técnica de diluição seriada e foram realizados testes de descoloração de corantes através 

de experimentos utilizando-se o crescimento do fungo em contato com o corante e a adsorção 

do corante à biomassa fúngica seca. Os efeitos da concentração inicial de corante na solução, 

do tempo de contato e da quantidade de adsorvente no processo de adsorção foram analisados. 

Além disso, foram realizados experimentos de toxicidade utilizando-se sementes de alface 

como bioindicador. Os resultados mostraram que três dos fungos isolados (chamados de FG1, 

FD19 e FD4) reduziram a coloração do meio contendo um corante amarelo reativo em 82,6%, 

28,5% e 15%, respectivamente. O fungo FD4 apresentou maior eficiência na redução da 

toxicidade dos corantes e o fungo FD19, ao invés de diminuir, promoveu o aumento da 

toxicidade da solução contendo corante. Considerando os experimentos de adsorção de 

corante em biomassa seca do fungo FG1, as condições ótimas foram entre 4 e 6 horas para o 

tempo de contato e de 20mg.ml-1 a quantidade de biomassa adicionada. A biomassa do fungo 

FG1 foi capaz de promover a descoloração de solução contendo mistura de 15 corantes têxteis 

após 2 horas de contato, demonstrando grande potencial para o aprofundamento de seu estudo 

visando a sua aplicação em técnicas para a despoluição de efluentes de indústria têxtil. 

 

Palavras-chave: biossorção, biomassa, tratamento de efluentes, adsorventes alternativos 
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 ABSTRACT 

  

 FUNGI EMPLOYMENT IN DISCOLORATION AND REDUCTION OF 

TEXTILE DYES TOXICITY 

 

The textile effluent is ranked as one of the most polluting of all the industrial effluents. 

Current treatment methods have been inefficiet in removing some types of dyes, and can 

contaminate the environment. Thus, new treatment techniques have been developed. Several 

authors have shown that microorganisms can discolor textile dyes in processes such as 

biosorption and biodegradation. The aim of this study was to evaluate the capacity of fungi in 

removing textile dyes and reducing its toxicity. The fungi were isolated from textile industry 

effluents by serial dilution of the bleaching and coloring tests were conducted through 

experiments using fungal growth in contact with the dye and dye adsorption of the dried 

fungal biomass. The effects of initial dye concentration in the solution, contact time and 

amount of adsorbent in the adsorption process were analyzed. In addition, toxicity 

experiments were performed using lettuce seed as a bioindicator. The results showed that 

three of the isolated fungi (called FG1, FD19 and FD4) reduced the coloration of the medium 

containing a reactive yellow dye in 82.6%, 28.5% and 15%, respectively. FD4 fungus was 

more efficient in reducing the toxicity of the dye and FD19 fungus, instead of decreasing, has 

promoted the increase of the toxicity of the solution containing the dye. Considering the dye 

adsorption experiments in dry biomass of the fungus FG1, optimal conditions were obtained 

after 4 and 6 hours of contact time using 20mg.ml-1 of biomass. The biomass of FG1 fungus 

was able to promote bleaching solution containing mixture of 15 textile dyes after two hours 

of contact, showing great potential for further studies  aiming the development of application 

techniques for clean up textile industrial effluents. 

 

Keywords: biosorption, biomass, wastewater treatment, alternative adsorbents 

 

 

 

 

 

 

 



    8 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil é um dos dez maiores produtores mundiais de tecidos e malhas, com destaque 

para a produção de tecidos de algodão (GORINI, 2000). Esse setor é responsável pelo 

consumo de cerca de 15% da água utilizada nos processos industrias no país, sendo esta água 

devolvida ao ambiente com elevados níveis de contaminação. Processos como limpeza, 

tingimento e acabamento dos tecidos geram grande quantidade de efluentes contendo grande 

quantidade e variedade de produtos químicos (FORGIARINI, 2006). Dentre os resíduos 

industriais, os corantes têxteis são os mais difíceis de serem tratados por apresentarem uma 

estrutura química estável e de difícil degradação (FORGACS et al., 2004; TALARPOSHTI et 

al., 2001; FEWSON, 1998). 

 Estima-se que cerca de 20% dos corantes utilizados nos tecidos sejam descartados no 

efluente devido a sua incompleta fixação durante o processo de tingimento (GUARATINI & 

ZANONI, 2000), resultando no descarte de grandes volumes desses corantes no ambiente 

(McMULLAN et al., 2001). Uma vez no ambiente, esses corantes podem ter efeitos tóxicos. 

Estudos têm revelado que alguns corantes, principalmente do grupo azo e seus subprodutos, 

podem ser carcinogênicos e/ou mutagênicos (BROWN & DEVITO,1993). Além disso, a alta 

concentração de efluentes coloridos despejados em corpos d’água altera os ciclos biológicos 

naturais, reduzindo a atividade fotossintética e a concentração de oxigênio dissolvido na água 

como resultado da baixa penetração de luz solar (YESILADA et al., 2003). A presença de 

corantes em corpos d’água é visível mesmo em concentrações tão baixas quanto 1 ppm 

(1mg.L-1). Esse comportamento traz vantagens e desvantagens, pois pequenas quantidades do 

produto lançado na água gera uma acentuada mudança na coloração dos rios, mas por outro 

lado se torna facilmente perceptível para os órgãos de proteção ambiental (GUARATINI. 

&ZANONI, 2000). O município de Sete Lagoas/MG está entre os que possuem grandes 

indústrias têxteis dentro do perímetro urbano. 

 A legislação ambiental tem sido cada vez mais rigorosa quanto à remoção de corantes 

de efluentes industriais (ROSOLEN et al., 2004). Os atuais métodos de tratamento 

apresentam algumas limitações como custo elevado e baixa eficiência dependendo da 

composição do efluente. O método de tratamento por lodos ativados, por exemplo, apresenta 

baixa eficiência na remoção de alguns corantes e geram resíduos adicionais que necessitam de 

um novo tratamento. O tratamento utilizando carvão ativado apresenta custo elevado devido à 

necessidade de regeneração desse material após a sua utilização (KUNZ E ZAMORA, 2002).   

 Dessa forma, o desenvolvimento de novas técnicas ou o aprimoramento dos métodos 
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já existentes que sejam eficientes na remoção dos rejeitos químicos industriais antes de seu 

lançamento no meio ambiente são necessários, assim como a busca por novos 

microrganismos que apresentem potencial para serem utilizados em processos de 

biorremediação dos resíduos industriais (GAYLARDE et al., 2005). 

  Estudos recentes têm revelado a existência de diversos microrganismos capazes de 

descolorir totalmente uma gama de corantes e, em alguns casos, em questão de horas 

(BANAT et al., 1996). Essa capacidade de descoloração pode estar associada tanto à 

produção de enzimas extracelulares envolvidas na degradação de moléculas com estruturas 

químicas complexas quanto à capacidade de adsorção dos corantes pela biomassa celular 

desses microrganismos (KUMARAN & DHARANI, 2011). O emprego desses 

microrganismos na remoção de corantes é visto como um método eficaz e de baixo custo, 

podendo ser adotado como um pré-tratamento combinado com o sistema de tratamento 

convencional (BANAT et al., 1996). 

Para que a técnica de tratamento seja considerada eficiente é importante que ocorra a 

redução da toxicidade dos corantes e do efluente após o processo de tratamento. Portanto, é de 

extrema importância a realização de testes de toxicidade antes da descarga dos efluentes nos 

corpos hídricos, uma vez que a ausência de cor não significa necessariamente a diminuição da 

sua toxicidade (ALMEIDA & CORSO, 2014). Para se avaliar a toxicidade desses compostos 

são utilizados organismos sensíveis como bioindicadores. O princípio dessa abordagem 

consiste em analisar a resposta fisiológica dos organismos expostos a diferentes concentrações 

do poluente durante um período determinado (FATIMA & AHMAD, 2005). Segundo 

Abrahão & Silva (2002) podemos observar efeitos como aumento da mortalidade, alterações 

no crescimento, prejuízos na reprodução e comportamento alterado, dentre outros. 

 O emprego de sementes de alface tem se mostrado bastante útil em testes de 

toxicidade de diferentes compostos devido ao seu crescimento rápido e baixa necessidade de 

reserva energética para germinação. Em baixas concentrações do composto tóxico é possível 

perceber inibições do processo germinativo e alterações no alongamento radicular (DUTKA, 

1989). Por se tratar de uma espécie representativa de ecossistemas aquáticos, os resultados 

dos testes fornecem dados sobre o possível efeito tóxico sobre as comunidades de plantas 

próximas às margens dos efluentes (SOBRERO & RONCO, 2004). 

 Assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar a descoloração de diferentes 

corantes têxteis e a redução da sua toxidade por fungos. 

  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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2.1 Indústrias têxteis e seus efluentes 

  

 O aumento da atividade industrial nos últimos anos tem gerado problemas ambientais 

cada vez mais graves e frequentes, podendo ser observados através das alterações na 

qualidade da água, do solo e do ar (KUNZ et al., 2002).  Além do problema da poluição 

ambiental, há uma grande preocupação com o aumento da demanda mundial de água. O 

crescimento populacional e industrial, a urbanização e as mudanças climáticas têm aumentado 

constantemente a procura por água, apesar da oferta permanecer constante (PIRIGIONE et al., 

2008). 

 A poluição dos recursos hídricos diminui o abastecimento de água potável, afeta a 

biodiversidade, o funcionamento dos ecossistemas e os serviços naturais que a sociedade 

depende. Do mesmo modo, a contaminação do ambiente com produtos químicos orgânicos e 

inorgânicos como os metais pesados e compostos industriais pode afetar a saúde humana e 

interferir no uso da água para atividades agrícolas (RAMACHANDRA et al., 2009). 

 As atividades industriais consomem cerca de 21% de toda água potável disponível no 

mundo (SHIKLOMANOV, 2000), resultando na geração de grandes quantidades de efluentes 

contaminados (GUPTA & SUHAS, 2009). A indústria têxtil caracteriza-se pelo alto consumo 

de água durante seu processo produtivo. Estima-se que cerca de 80 a 150 litros de água por 

cada kg de produto fabricado seja utilizado, principalmente nas etapas de lavagem e 

tingimento dos tecidos. Desse total, cerca de 88% da água é liberada no ambiente na forma de 

efluente. Entre os vários setores industriais responsáveis pela contaminação ambiental, 

principalmente dos corpos hídricos, a indústria têxtil merece destaque especial uma vez que 

produz grandes volumes de águas residuais coloridas (DIAZ, 2007). 

 Esse setor contribui significativamente para a poluição ambiental através da geração 

de efluentes com elevados níveis de coloração, demanda química de oxigênio (DQO), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e sólidos suspensos (FORGIARINI, 2006). 

Problemas relacionados à ineficiência do processo de tingimento, no tratamento inadequado 

dos efluentes gerados e dos resíduos das indústrias têxteis podem levar à contaminação do 

solo e de corpos d’água (NIGAM et al., 1996). Segundo Reid (1996) o efluente originado a 

partir das indústrias têxteis é classificado, devido ao grande volume gerado e sua composição, 

como um dos mais poluentes dentre todos os efluentes industriais. 

 Os efluentes provenientes das indústrias têxteis contêm em sua grande maioria 

impurezas provenientes da própria matéria-prima, produtos normalmente empregados nos 
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processos de fiação e tecelagem, produtos químicos auxiliares e os corantes que não se fixam 

durante o processo de acabamento dos tecidos (TWARDOKUS, 2004). Apesar dos efluentes 

têxteis conterem uma variedade de rejeitos tóxicos utilizados no processo de fabricação, o 

maior inconveniente está relacionado à liberação dos corantes não fixados e não degradados 

pelos processos convencionais de tratamento. Esse problema ocorre devido os corantes serem 

os primeiros contaminantes reconhecidos nas águas residuais e a percepção pública da 

qualidade da água é muito influenciada pela cor. Mesmo em concentrações muito baixas (1 

mg.L-1) os corantes podem ser altamente visíveis e indesejáveis (ROBINSON, 2001) podendo 

provocar uma poluição estética e perturbação dos ecossistemas aquáticos (VIMONSES et al., 

2010). Considerando que os corantes têxteis possuem meia-vida elevada, sua presença no 

ambiente pode persistir por longos períodos e o tempo que seus efeitos continuam a serem 

sentidos pode superar décadas (DELLAMATRICE, 2005). 

Devido à baixa eficiência da fixação dos corantes às fibras, grande quantidade de 

corantes é liberada nas águas residuais. A estimativa é de que no mundo todo cerca de 10 a 

15% de todos os corantes têxteis produzidos sejam liberados nos efluentes a cada ano 

(REVANKAR & LELE, 2007). Na tabela 1 estão listados os corantes mais empregados pela 

indústria têxtil juntamente com o seu percentual de fixação e de perdas no efluente. 

 

Tabela 1- Porcentagem de corantes fixados e descarregados no efluente de acordo com a 
classe do corante e o tipo de fibra. 

Classe de corante Tipo de fibra Grau de fixação 
(%) 

Perdas no efluente 
(%) 

Ácidos Poliamida 89 – 95 5 – 20 
Diretos Celulose 70 – 95 5 – 30 

Dispersos Poliéster 90 – 100 0 – 10 
Reativos Celulose 60 – 70 10 – 50 

Sulfurosos Celulose 60 – 90 10 – 40 
Fonte: Oliveira, 2009. 

 

 Após serem descarregados nos corpos hídricos, os efluentes contendo os corantes 

podem afetar a atividade fotossintética através da redução da penetração da luz, bem como ser 

tóxicos para os organismos aquáticos por conterem em sua composição metais, cloretos e 

compostos aromáticos, dentre outros (ROBINSON et al., 2001). Os corantes têxteis podem 

permanecer por 50 anos nos ambientes aquáticos, ocasionando o desequilíbrio desses 

ecossistemas e a vida no seu entorno. Além disso, os produtos de degradação desses 

compostos no ambiente aquático podem ser ainda mais nocivos que os pigmentos originais  
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(ZANONI & CARNEIRO, 2001). 

 Vários tipos de corantes utilizados pela indústria têxtil como os diretos, reativos, 

dispersos, ácidos e básicos podem ser tóxicos para os microrganismos, inibindo seu 

metabolismo ou causando sua destruição direta (SANGHI & VERMA, 2013), o que faz com 

que a degradação microbiana se torne mais difícil. Alguns corantes podem ainda ser 

acumulados por plantas expostas a efluentes têxteis e consequentemente passar para a cadeia 

alimentar, contaminando outros organismos, incluindo o homem (ZANONI & CARNEIRO, 

2001). 

  Os corantes têxteis apresentam ainda riscos toxicológicos sobre a saúde humana 

devido à degradação parcial ou ao processo de biotransformação desses compostos, podendo 

ocorrer a formação de outras substâncias com propriedades carcinogênicas e/ou mutagênicas. 

Esse problema está relacionado principalmente aos corantes contendo o grupo azo, que são 

pertencentes à maior parte dos corantes reativos. Desses corantes, pelo menos 3000 foram 

catalogados como cancerígenos e tiveram sua produção interrompida. Entretanto, devido a 

problemas econômicos, países menos desenvolvidos como o Brasil não cessaram 

completamente a produção desses corantes por apresentarem grande importância econômica 

(GUARATINI & ZANONI, 2000). 

 O Brasil possui leis e normas específicas referentes ao tratamento de rejeitos 

industriais. A resolução 357/05 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA dispõe 

sobre a classificação dos corpos d’água e define padrões de qualidade e de restrições ao 

lançamento de efluentes. Segundo essa resolução, os efluentes de qualquer fonte poluidora só 

poderão ser lançados direta ou indiretamente nos corpos d’água após o devido tratamento.De 

acordo com essa resolução, o lançamento dos efluentes não poderá modificar a característica 

original e não pode possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no 

corpo receptor, salvo em condições que não incluam restrições de toxicidade. Os critérios de 

toxicidade devem se basear em resultados de ensaios ecotoxicológicos padronizados, 

utilizando organismos indicadores (CONAMA, 2005). 

 O monitoramento da eficiência nos tratamentos dos efluentes, quando se trata da 

remoção de cor, é feito através de estabelecimento de limites, antes que estes sejam 

descartados no meio ambiente. De um modo geral, a efetividade descoloração pode ser 

avaliada por um padrão espectrofotometricamente permitido. Assim, é feito a comparação 

direta entre a absorbância da amostra e o padrão de qualidade requerido, sendo possível 

avaliar o grau de contaminação. A figura 1 mostra que muitas vezes mesmo após o tratamento 

os níveis dos contaminantes nas amostras dos efluentes são superiores ao permitido 
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(GUARATINI & ZANONI, 2000). Segundo Zanoni & Carneiro (2001), a técnica 

espectrofotométrica apresenta sensibilidade limitada e pode não ser a forma mais indicada 

para identificar traços de corantes remanescentes nas águas residuais. 

 

 

Figura 1- Análise da amostra de um efluente têxtil comparada com um padrão permitido. 
Fonte: Guaratini & Zanoni (2000). 

 

2.2 Corantes têxteis 

 

O aumento das atividades das indústrias têxteis nos últimos anos tem ocasionado um 

elevado consumo de corantes sintéticos. Entre os diversos setores industriais, a indústria têxtil 

aparece no primeiro lugar na utilização dos corantes para a coloração das fibras (GARG et al., 

2003). O consumo mundial de corantes têxteis é de 10 mil toneladas por ano, sendo que o 

Brasil responde por 2,6% de toda demanda mundial (GUARATINI & ZANONI, 2000). 

 Atualmente, cerca de 100.000 corantes comerciais são conhecidos, com uma produção 

média de 750.000 toneladas por ano (SEN et al., 2011). Essa grande quantidade de corantes se 

justifica pela diversidade de fibras existentes, que necessitam de corantes com características 

próprias para a coloração de cada tipo de fibra. Além disso, para atender o mercado cada vez 

mais exigente, novos corantes com melhores características de fixação às fibras e mais 

resistentes aos processos de desbotamento vêm sendo desenvolvidos (GUARATINI & 

ZANONI, 2000). 

 As moléculas dos corantes utilizados no tingimento dos tecidos apresentam dois 

componentes principais (Figura 2): um grupo cromóforo, responsável por produzir a cor, 

classificado como azo, antraquinona, nitro, indigoides etc., e o grupo funcional responsável 

pela fixação à fibra (GUPTA & SUHAS, 2009; AKSU, 2005). Os corantes apresentam uma 
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estrutura química complexa e são produzidos para resistirem ao desbotamento por produtos 

químicos, pelo processo de lavagem, pela luz e pelo calor. Por essa razão, a degradação desses 

compostos é difícil e ocorre de forma bastante lenta (AKSU & TEZER, 2004). 

 

 
Figura 2- Estrutura molecular de um corante têxtil. Onde A pertence ao grupo cromóforo e 
parte B à estrutura de fixação à fibra. Fonte: Zanoni & Carneiro (2011). 

 Os corantes podem ser classificados de diferentes formas, pela maneira como se ligam 

às fibras têxteis, pela sua estrutura química ou com base na sua solubilidade (GUPTA & 

SUHAS, 2009). De acordo com o modo de fixação, os principais grupos de corantes são: 

reativos, diretos, ácidos, à tina ou à cuba, sulfurosos, dispersos, pré metalizados e 

branqueadores (GUARATINI & ZANONI, 2000). Para esse trabalho foram utilizados três 

grupos de corantes, descritos a seguir: 

   Corantes reativos: grupo de corantes mais empregados pela indústria têxtil, 

representando de 20 a 30% de todos os corantes utilizados (ALMEIDA et al., 2004). A 

simplicidade de aplicação, a alta solubilidade em água e a estabilidade química desses 

corantes são características favoráveis nos processos de coloração dos tecidos. No entanto, a 

fixação desse tipo de corante é ineficiente, ocorrendo perdas de até 50% (COOPER, 1995). 

Sabe-se que durante a aplicação desse tipo de corante em condições altamente alcalinas ocorre 

uma reação de hidrólise levando à formação de formas não reativas que não se ligam 

covalentemente ao substrato, ocasionando a liberação dos corantes no efluente (SANGUI & 

VERMA,2013). Os corantes reativos não são facilmente removidos pelo processo 

convencional de tratamento, sendo liberados em grandes quantidades nas águas residuais 

(YAGUB, 2013). Diante disso, é de grande importância a busca de medidas que sejam 

eficientes principalmente na remoção desse tipo de corante (ROBINSON et al., 2001). 

 Corantes dispersos: apresentam como principal característica sua baixa solubilidade 

em água, resultando em uma perda de aproximadamente 20% na etapa de tingimento 
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(HASSEMER, 2006). São empregados para tingir nylon, triacetato, acrílicos e, 

principalmente, poliéster. Esse tipo de corante possui a mais alta solidez entre as classes de 

corantes, sendo bastante resistentes à luz e às lavagens a úmido e a seco. Podem apresentar 

tendência para bioacumulação (BANAT, 1996). 

 Corantes à tina: é uma grande e importante classe de corantes baseada nos índigos, 

tioindigóides e antraquinóides. Essa classe de corantes apresenta como principal característica 

química a presença de um grupo cetônico (>C=O). São aplicados na forma insolúvel em água, 

sendo reduzidos a formas solúveis em solução alcalina durante o processo de tintura. 

Posteriormente, a oxidação pelo ar ou por peróxido de hidrogênio promove a regeneração da 

forma original do corante sobre a fibra, promovendo alta solidez (GUARATINI & ZANONI, 

2000). 

 

2.3 Métodos de tratamento dos efluentes têxteis 

 

 A busca por tecnologias adequadas para o tratamento dos efluentes têxteis tem sido 

um desafio nos últimos tempos tanto para as indústrias têxteis quanto para empresas de 

tratamento de águas residuais, uma vez que a Legislação ambiental tem se tornado cada vez 

mais rígida (FORGIARINI, 2006). 

Pode-se dizer que não existe um método de tratamento que seja completamente eficaz 

na remoção dos corantes têxteis diante da complexidade e diversidade desses compostos 

presentes nos efluentes. A forma mais adequada de tratamento é através da adoção de 

métodos combinados, uma vez que cada método apresenta suas vantagens e limitações.  A 

escolha de cada método vai depender ainda de diferentes fatores como o tipo de corante a ser 

removido e sua concentração, a composição do efluente e o destino dos subprodutos 

formados, dentre outros (GEADA, 2006). 

 Normalmente as técnicas empregadas pela indústria têxtil para tratamento de seus 

efluentes incluem processos físicos, químicos e biológicos como, por exemplo, filtração por 

membrana, precipitação, adsorção, oxidação, ozonização, troca iônica, irradiação, métodos 

eletroquímicos, dentre outros (ROBINSON et al., 2001). Esses métodos atuais de tratamento 

apresentam algumas desvantagens como custo elevado, alto consumo de energia elétrica e 

utilização de grande quantidade de produtos químicos (ZHANG et al., 2004). 

 Os processos biológicos são mais econômicos em relação aos demais tratamentos, 

sendo empregados pela indústria têxtil há mais de 150 anos. O processo de tratamento por 

lodo ativado é o método biológico mais utilizado atualmente para o tratamento dos efluentes 
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têxteis. Essa técnica consiste em manter em constante agitação o efluente na presença de 

microrganismos e oxigênio em unidades chamadas de tanques de aeração (KUNZ & 

ZAMORA, 2002). Após essa etapa, ocorre a separação por sedimentação do lodo ativado e do 

efluente tratado em decantadores. A alta eficiência deste sistema é em grande parte devido a 

recirculação de lodo do decantador para o tanque de aeração, mantendo assim uma alta 

concentração de biomassa (microrganismos) durante todo o processo. 

O método de tratamento por lodos ativados é eficaz na redução da matéria 

biodegradável e de sólidos suspensos, mas ineficiente na remoção da cor, principalmente dos 

corantes reativos (KADAM et al., 2011). Além disso, o processo de biodegradação 

incompleta dos corantes têxteis pode levar à formação de metabólitos secundários 

indesejáveis, que não são facilmente degradados no processo de lodo ativado, acarretando no 

aumento da toxicidade desses efluentes (ALMEIDA & CORSO, 2014). Outro inconveniente 

desse processo é a geração de grande quantidade de lodo que pode ocasionar problemas de 

contaminação ao meio ambiente, necessitando de novo tratamento para sua disposição 

adequada (HUNGER, 2003). E por fim, devido à baixa biodegradabilidade dos corantes, o 

processo de tratamento biológico convencional não tem se mostrado muito eficiente no 

tratamento das águas residuais da indústria têxtil (GARG et al.,2003). 

 Diante dessas limitações, nos últimos anos muitos estudos sobre métodos biológicos 

inovadores têm investigado a possibilidade de utilizar microrganismos selecionados para 

degradar corantes em efluentes têxteis (ANASTASI et al., 2011). Diversos autores têm 

mostrado que microrganismos, incluindo fungos, bactérias e algas, são capazes de descolorir 

com eficiência uma variedade de corantes com total remoção de cor, em alguns casos dentro 

de algumas horas (RAMYA et al., 2007). Fungos basidiomicetos ou fungos da podridão 

branca são exemplos de microrganismos com alta capacidade de degradação associada à 

produção de enzimas extracelulares. Essas enzimas possuem baixa especificidade para o 

substrato, podendo ser utilizadas para o tratamento de resíduos de características variadas 

como os resíduos têxteis. As principais enzimas envolvidas nos processos de degradação são 

lacases, lignina peroxidases e manganês peroxidases (WESENBERG et al., 2003). 

 Apesar dos tratamentos utilizando esses fungos apresentarem bons resultados, ainda 

não se encontrou uma aplicação prática dessa técnica, principalmente devido à dificuldade de 

se selecionar microrganismos capazes de crescerem e se manterem ativos nas condições 

adversas das águas residuais (GARG et al., 2003). A escassez de nutrientes, as altas 

concentrações de sais, de corantes, de detergentes e de metais pesados encontrados nos 

efluentes podem ser considerados como os principais fatores limitantes para aplicação das 
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técnicas utilizando fungos vivos (SINGH & ARORA, 2011). 

 A busca por tecnologias eficientes e por processos mais econômicos de tratamento tem 

reconhecido a adsorção/biossorção como uma alternativa viável para a remoção de 

contaminantes das águas residuais (RAMACHANDRA et al., 2009).  Entre as várias técnicas 

de tratamento dos efluentes, a adsorção tem sido considerada superior, pois pode ser utilizada 

para remover diferentes tipos de materiais utilizados na indústria para a coloração dos tecidos, 

especialmente aqueles que não são facilmente biodegradáveis (RAVI et al., 2005). Esse 

método tem sido bastante empregado por ser superior a outras técnicas de tratamento em 

termos de custos iniciais, facilidade de aplicação, insensibilidade a poluentes tóxicos e por 

não formar substâncias tóxicas (SANGHI & VERMA, 2013). 

 A adsorção caracteriza-se pela acumulação ou captação das substâncias químicas por 

meio de ligações de superfície e independe de energia e atividade metabólica (ZOUBOLIS et 

al., 2004). Em geral os fenômenos adsortivos são classificados em dois tipos: adsorção física 

(fisissorção) e adsorção química (quimissorção). Se a atração entre a superfície e a molécula é 

de natureza física, o processo é classificado como adsorção física, resultando em um processo 

rápido e reversível. Nesse caso, o adsorvato se mantém ligado à superfície por forças de van 

der Waals, além de forças eletrostáticas e ligações de hidrogênio. Por outro lado, no processo 

de adsorção química ocorre uma reação entre a substância adsorvida e a superfície sólida com 

a formação de ligações químicas geralmente covalentes, sendo mais difícil sua remoção 

(SANGUI & VERMA, 2012). 

 Dentre os materiais adsorventes empregados, o carvão ativado é o material mais 

utilizado e que geralmente apresenta a maior eficiência de remoção dos corantes presentes nas 

águas residuais (BABEL & KURNIAWAN, 2003). O carvão ativado normalmente é obtido 

de materiais com um alto teor de carbono e sua capacidade elevada em absorver corantes está 

relacionada com sua alta porosidade e suas características estruturais que lhes confere uma 

grande área superficial. Além disso, o carvão ativado pode ter suas propriedades de adsorção 

facilmente aumentadas a partir de tratamentos químicos (RAMACHANDRA, 2009). 

 Apesar de sua alta capacidade em adsorver os corantes têxteis o método de tratamento 

utilizando carvão ativado apresenta custo elevado. Além disso, esse processo produz efluentes 

adicionais e gera grande perda do material adsorvente empregado (AKSU, 2005). Após a 

utilização o carvão ativado se torna esgotado, não sendo capaz de adsorver mais corantes, 

havendo a necessidade de ser regenerado para posterior utilização. A regeneração tanto 

química quanto térmica desse material acrescenta ainda mais custos ao processo e é 

impraticável em larga escala. Além disso, a regeneração pode ocasionar a perda da capacidade 
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de adsorção do carvão ativado (GUPTA & SUHAS, 2009). 

 O processo de adsorção pode ser considerado como uma alternativa promissora em 

processos de descontaminação da água se os adsorventes forem de custo reduzido e não 

exigirem um pré-tratamento antes de sua aplicação (DABROWSKI, 2001). Diante disso, a 

adsorção utilizando materiais de baixo custo tem sido alvo de muitos estudos nas últimas 

décadas na busca de se encontrar uma técnica economicamente viável para o tratamento das 

águas residuais (SANGHI & VERMA, 2013; SENTHAMARAI et al., 2012). Adsorventes de 

baixo custo são materiais pouco processados e que são encontrados em abundância na 

natureza ou como subproduto do processamento industrial (RAMACHANDRA, 2009). 

  Diferentes adsorventes de baixo custo como materiais naturais, resíduos agrícolas e 

industriais vêm sendo investigados a fim de se encontrar uma alternativa ao uso do carvão 

ativado (CRINI, 2006). No entanto, esses adsorventes apresentam capacidade reduzida de 

adsorção dos corantes e necessita-se de grande quantidade desses materiais no processo de 

tratamento (ROBINSON et al., 2001; FU &VIRARAGHAVAN, 2001). Diante disso, outras 

pesquisas são necessárias na busca de novos adsorventes que sejam econômicos, eficazes e 

facilmente disponíveis (FU & VIRARAGHAVAN, 2001). 

 

2.4 Biossorção de corantes utilizando biomassa microbiana 

 

 A biossorção é o processo que emprega materiais biológicos como biomassa 

microbiana para a acumulação de substâncias orgânicas e inorgânicas a partir de soluções 

diluídas. Inicialmente as pesquisas sobre biossorção se concentravam em utilização de 

materiais biológicos para remoção de metais e posteriormente foram realizados estudos para 

sua aplicação na remoção de substâncias orgânicas, incluindo os corantes têxteis (AKSU, 

2005). 

 Diversos trabalhos têm mostrado que a técnica de biossorção é uma alternativa 

promissora para substituir ou complementar os métodos convencionais de tratamento, 

apresentando custos reduzidos e eficiência igual ou superior à do carvão ativado (YAGUB, 

2013). O’ Mahony et al. (2002), estudando a capacidade de adsorção de três corantes reativos 

testados individualmente e em mistura pela biomassa seca de Rhizopus arrhizus, demostraram 

que a remoção dos corantes pela biomassa fúngica foi superior à do carvão ativado. 

 Uma ampla variedade de microrganismos, incluindo bactérias, fungos e leveduras, é 

utilizada para a biossorção de diferentes corantes sintéticos (BANAT et al., 1996). A 

superfície da parede celular desses microrganismos lhes permite adsorver os compostos 
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independente de atividade metabólica, ocorrendo tanto em células microbianas viáveis quanto 

desnaturadas. A descoloração de corantes por biomassa envolve vários mecanismos 

complexos como quelação, complexação, adsorção química e física, microprecipitação, 

permuta iônica e interação eletroestática (AKSU, 2005). No entanto, poucas informações 

estão disponíveis sobre essas interações, necessitando-se mais estudos para confirmá-las 

(SANGUI & VERMA, 2013). 

 A utilização de fungos em processos de biossorção vem sendo bastante empregada 

devido seu baixo custo e alta disponibilidade de material biológico, que pode ser produzido de 

forma simples e através de meios de crescimento baratos. Processos industriais de produção 

de antibióticos, de enzimas e processos fermentativos em geral geram grande quantidade de 

material biológico como subprodutos que normalmente são descartados e que podem ser 

utilizados na adsorção dos corantes têxteis (CRINI, 2006). A capacidade de regeneração da 

biomassa microbiana também é uma vantagem quando comparado a outras fontes de 

adsorventes não renováveis como a turfa ou o carvão ativado granular (GALLAGHER et al., 

1997). 

 O mecanismo de biossorção envolve uma fase sólida (biossorvente) e uma fase líquida 

(solvente) que contêm as substâncias a serem adsorvidas (corantes, metais, etc.). Como o 

adsorvente apresenta maior afinidade para os produtos de adsorção, ocorre uma atração desses 

compostos para a superfície desses materiais. Assim, o processo prossegue até atingir o 

equilíbrio entre a quantidade de substâncias ligadas aos sólidos e a sua porção restante na 

solução (RAMACHANDRA et al., 2009). Esse processo ocorre de forma rápida e eficiente, é 

inespecífico para muitos tipos de corantes com estruturas químicas diversas e pode ser 

utilizado no tratamento de diferentes tipos de efluentes têxteis (SUMATHI & MANJU, 2000). 

 O processo de biossorção se inicia com a difusão do composto adsorvido para a 

superfície da célula microbiana. Em seguida, de acordo com a afinidade química, ocorre a 

ligação desse composto à superfície celular. Esse processo normalmente ocorre de forma 

rápida e é reversível (AKSU, 2000). As interações entre os corantes têxteis e a biomassa 

microbiana irão depender da estrutura química do corante e da sua especificidade para cada 

microrganismo. Assim, pode-se dizer que determinados corantes apresentam uma afinidade 

particular para algumas espécies de microrganismos. Diante disso, diferentes taxas de 

remoção poderão ser observadas durante o processo de adsorção dependendo do 

microrganismo e do corante utilizado (ROBINSON et al., 2000). 

 O tratamento dos efluentes pela técnica de biossorção utiliza células microbianas e é 

mais vantajoso quando comparado a sistemas de tratamento que utilizam enzimas isoladas, 
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uma vez que a purificação dessas enzimas apresenta custo elevado. Nesse método a célula 

pode ainda oferecer proteção para as enzimas durante todo o processo. Além disso, os 

resultados obtidos a partir da utilização das células inteiras no tratamento dificilmente seriam 

encontrados ao se utilizar enzimas extraídas individualmente (PEARCE et al., 2003). 

  A maioria dos estudos se concentra na biodegradação ou bioadsorção utilizando 

fungos em crescimento, sendo que poucos estudos têm apresentado resultados utilizando 

biomassa inativa (MAHANPOOR et al., 2005). A utilização de biomassa a partir de células 

mortas apresenta como principal vantagem a possibilidade de sua utilização quando as 

condições do meio são muito tóxicas, ou seja, quando não são favoráveis para o crescimento e 

desenvolvimento de uma população microbiana. Além disso, o uso dessa técnica elimina a 

necessidade de fornecimento contínuo de nutrientes, bem como elimina possíveis problemas 

de toxicidade dos poluentes aos microrganismos (CRINI, 2006). A biomassa de células 

mortas pode ser reutilizada durante vários ciclos do tratamento e armazenada por longos 

períodos à temperatura ambiente sem que ocorra perda do material. O tratamento a partir de 

células mortas apresenta ainda facilidade de aplicação e eficiência de adsorção igual ou 

superior às células em crescimento (AKSU & TEZER, 2004). 

   

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

              

 Avaliação da descoloração e redução da toxicidade de corantes têxteis por fungos. 

  

3.2 Específicos  

  

 Selecionar fungos que apresentam potencial de descolorir corantes têxteis. 

 Avaliar a taxa de descoloração dos corantes individualmente e misturados. 

 Testar a toxicidade do corante antes e após o contato com os fungos. 

 Examinar o efeito do tempo, da concentração do corante e a dose da biomassa no 

processo de adsorção de corante têxtil. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção dos corantes e efluente 
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Os corantes utilizados nesse trabalho foram cedidos pela Companhia de Fiação e 

Tecidos Cedro e Cachoeira, localizada no município de Sete Lagoas/MG. Foram obtidas 

amostras dos seguintes corantes: Amarelo Novacron S.3R, Rubi Novacron S.3B, Preto 

Novacron G, Marinho Novacron S.R,Vermelho Novacron SB (reativos); Azul Palanil SE- 

2R, Marinho Palanil EX- SF, Vermelho Terasil R, Rubi Palanil SE-FG, Preto Palanil SE RN 

(dispersos); Preto Indanthren 5589, Oliva Indanthren, Marinho I.SR, Vermelho I. FGL, Azul 

I.RCL (tina). Esses corantes são regularmente utilizados em grande quantidade pela indústria 

no processo de tingimento dos tecidos. O termo entre parênteses após cada corante indica a 

classe química a que pertencem. 

Amostras de efluente foram coletadas na estação de tratamento (ETE) da mesma 

indústria (Figura 3). Foram coletadas amostras do efluente que é liberado após a etapa de 

engomagem dos tecidos, do efluente que entra no decantador e do efluente liberado após o 

processo final de tratamento, incluindo amostra da água que é despejada no canal que passa 

em frente à indústria. Amostras do lodo ativado utilizado no processo de tratamento também 

foram coletadas. As amostras foram acondicionadas em caixa térmica, transportadas até o 

laboratório e armazenada sob refrigeração até a sua utilização. 

 

 

Figura 3- Estação de tratamento de efluentes têxteis da Companhia de Fiação e Tecidos 
Cedro e Cachoeira em Sete Lagoas/MG. A) Efluente sendo tratado em tanque aeróbico; B) 
Efluente no decantador. 
 

4.2 Isolamento dos fungos  

 

 Para o isolamento dos fungos foram retirados 10ml das amostras do efluente e 

adicionados a um frasco Erlenmeyer contendo 90 ml de solução salina autoclavada (NaCl 

A B
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0,9%). Após agitação durante 10 minutos a 200 rpm foi feita uma diluição seriada até a 

concentração final de 10-4. De cada uma das diluições de 10-2, 10-3 e 10-4 foi retirado 1 ml 

para ser espalhado em placas de petri grandes (150x21mm), em triplicata, contendo meio de 

cultivo Agar Sabouraud Dextrose (SDA), Potato Dextrose Agar (PDA) e Caldo Extrato de 

Malte com 15g.L-1 de ágar bacteriológico. Antes da inoculação foi espalhado na superfície do 

meio de cultura 1 ml de solução de estreptomicina (100 mg.ml-1) para inibir o crescimento de 

bactérias. A incubação foi feita por um período de 7 dias em estufa BOD em temperatura de 

30ºC. Após o período de incubação foram selecionados fungos que se destacaram em relação 

à taxa de crescimento. 

 

4.3 Teste inicial de descoloração do corante e quantificação da biomassa  

 

O corante utilizado neste experimento foi o reativo Amarelo Novacron S.3R, que 

inicialmente foi diluído em água destilada na concentração de 1% para que fosse possível 

determinar através de varredura em espectrofotômetro o comprimento de onda que representa 

sua máxima absorbância. 

Para o teste de degradação foram utilizados 3 fungos isolados do efluente (chamados 

de FG1, FD4 e FD19). Foram retirados três discos de 0,5mm das bordas dos isolados e 

adicionados a frascos Erlenmyer de 250 ml contendo 50 ml de meio Sabouraud Dextrose 

Broth (SDB) mais 200 µL da solução estoque do corante na concentração de 1% diluído em 

água estéril e filtrado em membrana de 0,22 µm de poro, segundo metodologia adaptada de 

Balan & Monteiro (2001). O experimento foi conduzido em triplicata com um controle 

abiótico (meio de cultura + corante, sem inóculo) e com um controle biótico (meio de cultura 

+ inóculo, sem corante) para cada tratamento. Os frascos foram mantidos sob agitação a 120 

rpm e temperatura de 28°C por 7 dias. 

Após esse período de crescimento a cultura foi transferida para tubos de polipropileno de 

50ml (tipo Falcon) que foram centrifugados por 30 minutos a 4000 rpm. Em seguida, o 

sobrenadante foi retirado para a leitura em espectrofotômetro e o pelete colocado em estufa de 

secagem a 60°C até peso constante. A leitura foi realizada no comprimento de onda de 410 

nm, que representa a máxima absorbância do corante Amarelo Novacron, determinado através 

de varredura em espectrofotômetro (Figura 4). 
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Figura 4- Espectro de absorção do corante Amarelo Novacrom determinado através de 
varredura. 
 

4.4 Testes de toxicidade dos corantes 

 

 Para a realização do teste de toxicidade foram depositadas espaçadamente 20 sementes 

de alface em placas de petri de 9 cm de diâmetro forradas com papel absorvente contendo 2 

ml de cada amostra. Para este teste, as amostras testadas foram as do meio de cultura utilizado 

no crescimento dos fungos durante o teste de biodegradação dos corantes (item 4.3.) antes e 

depois do crescimento dos fungos. As amostras foram utilizadas na concentração de 100%, 

50% e 25%. O experimento foi conduzido em triplicata e placas contendo apenas papel 

embebido em água destilada foram consideradas como controle negativo. As placas foram 

incubadas no escuro à temperatura ambiente (em torno de 25ºC) por 96 horas. Após esse 

período foi contado o número de sementes germinadas (DUTKA, 1989). 

 

4.5 Descoloração do corante em função do tempo de crescimento do fungo FG1  

 

O fungo FG1, que apresentou maior crescimento e potencial de descoloração na etapa 

anterior, foi selecionado para os testes de bissorção. Para avaliar o efeito do tempo no 

crescimento e no processo de remoção dos corantes, foi utilizado o mesmo procedimento 

descrito anteriormente no teste inicial de degradação dos corantes. No entanto, o fungo foi 

mantido em crescimento sob agitação por 14 dias, tendo sua biomassa pesada e a absorbância 

verificada após 7, 11 e 14 dias. 
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4.6 Preparação da biomassa para os testes de biossorção 

 

Para obtenção da biomassa a ser utilizada nos experimentos, o fungo FG1 foi crescido 

em meio de cultura SDB por 96 horas a 28ºC sob agitação constante. Após essa etapa, o meio 

de cultivo líquido foi centrifugado e descartou-se o sobrenadante. A biomassa micelial 

precipitada foi seca em estufa a 60°C por 72 horas e em seguida triturada em graal com pistilo 

até a obtenção de um macerado. 

 

4.7 Experimentos de biossorção de corantes 

 

4.7.1 Variação do tempo de contato da biomassa com o corante 

 

 Para esse experimento foram adicionados a frascos Erlenmyer de 250 ml um volume 

de 50ml de água destilada, 0,1g da biomassa fúngica e 200 µL da solução estoque do corante 

Amarelo Novacron na concentração de 1%. O experimento foi realizado em triplicata e 

contou com um controle negativo (água + corante, sem biomassa). A incubação foi realizada 

em agitador tipo shaker a 200rpm e temperatura de 28ºC. 

Para a quantificação da adsorção do corante, a cada 24 horas, durante três, dias foi 

retirada uma alíquota do meio de cultura para a leitura de absorbância após a centrifugação 

que tem como objetivo a retirada das células fúngicas em suspensão (BALAN & 

MONTEIRO, 2001). 

 Após esse experimento foi realizado outro em que os frascos foram mantidos em 

agitação nas mesmas condições descritas anteriormente. No entanto o tempo de incubação foi 

reduzido, havendo leitura em espectrofotômetro após 2, 4, 6 e 8 horas. 

 

4.7.2 Variação da quantidade de biomassa utilizada 

 

Após a determinação do tempo ideal para a máxima adsorção do corante, foi realizado 

um experimento variando-se a quantidade da biomassa fúngica utilizada. Foram adicionadas à 

solução com corante as quantidades de 20, 40 e 60 mg.ml-1 da biomassa fúngica triturada. Os 

frascos foram mantidos sob agitação por 2 horas e após esse período foi feita a leitura em 

espectrofotômetro, conforme descrito anteriormente. 

  

4.7.3 Variação da concentração do corante na solução 
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 Para esse experimento foram utilizadas quatro concentrações diferentes do corante 

têxtil Amarelo Novacrom, sendo elas 0,002, 0,004, 0,006 e 0,008%. Em cada tubo de ensaio 

foram adicionados 10 ml de água destilada, 0,1 g da biomassa fúngica triturada e as diferentes 

concentrações do corante Amarelo Novacrom. Os frascos foram mantidos em agitação a 200 

rpm à temperatura de 28°C por 2 horas. Após esse período o conteúdo foi centrifugado por 30 

minutos a 4000 rpm e o sobrenadante utilizado para leitura em espectrofotômetro. 

 

4.8 Biossorção em solução com mistura de corantes 

 

 Para o experimento de biossorção de solução contendo mistura de corantes, foram 

utilizados os quinze corantes diluídos em água destilada na concentração de 1% e misturados 

em igual proporção. Em frascos Erlenmeyer de 250 ml foram adicionados 0,1 g da biomassa 

do fungo FG1. Os frascos foram mantidos sob agitação em shaker por 2 horas a 200rpm. O 

experimento foi realizado em triplicata com um controle abiótico (mistura dos corantes, sem 

biomassa). A quantificação da descoloração foi realizada através de medição de varredura em 

espectrofotômetro UV. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Isolamento dos fungos do efluente têxtil 

 

 A partir das amostras do efluente têxtil foram obtidos vinte e cinco morfotipos de 

fungos caracterizados de acordo com sua coloração, tamanho, formato das colônias e aspecto 

micelial. Esses fungos foram nomeados com códigos, já que ainda não foram caracterizados 

taxonomicamente. Os fungos estão sendo mantidos em uma pequena coleção no Laboratório 

de Microbiologia Molecular do Campus de Sete Lagoas da UFSJ. 

 
5.2 Crescimento dos fungos e descoloração 
 
   
 Os três fungos isolados do efluente têxtil foram capazes de tolerar o corante reativo 

Amarelo Novacrom adicionado ao meio de cultura. Os resultados obtidos permitem afirmar 

que a presença do corante no meio de cultivo não foi um fator limitante para o crescimento e 

sobrevivência desses microrganismos, já que todos os isolados apresentaram um bom 
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crescimento micelial. Esse resultado era esperado, uma vez que os fungos foram isolados a 

partir de efluente contendo uma elevada carga de corantes têxteis. 

 O percentual de remoção de cor foi determinado comparando-se o valor de 

absorbância do controle (sem a presença do fungo) e do meio após o crescimento dos fungos.  

 No teste de descoloração os controles negativos (meio de cultivo + corante, sem 

inóculo) mantiveram sua coloração original durante os sete dias de incubação, enquanto os 

frascos contendo os fungos apresentaram variação de descoloração de acordo com o fungo 

analisado. 

 Dentre os três fungos isolados, todos foram capazes de promover significativamente a 

descoloração do meio de cultura contendo o corante Amarelo Novacron, como pode ser 

observado pelos valores de absorbância relativa apresentados na Figura 5. A maior taxa de 

descoloração foi obtida pelo fungo FG1, que reduziu em 82,6% a coloração do meio de 

cultura quando comparado ao controle. Já o fungo FD19 reduziu em 28,5% e o fungo FD4 

reduziu em 15% a coloração. 

 
Figura 5- Valores de absorbância relativa do meio de cultura contendo o corante Amarelo 
Novacron determinados em espectrofotômetro após 7 dias de crescimento dos fungos FG1, 
FD4 e FD19. 
 
 Após a centrifugação do meio de cultura, foi possível observar que a biomassa do 

fungo FD4 e FD19 adquiriram a coloração amarela do corante (Figura 6). Esse resultado 

indica que possivelmente a descoloração ocorreu em função da adsorção do corante à 

biomassa desses fungos. No entanto, não foi possível observar a coloração amarela na 

biomassa do fungo FG1, pois a biomassa desse fungo apresenta cor naturalmente mais escura. 

 Balan & Monteiro (2001), estudando a descoloração do corante têxtil índigo por 

fungos lignolíticos observaram uma descoloração visível do meio nas primeiras 24 horas. Os 
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resultados mostraram que certa quantidade do corante foi removida devido à biossorção do 

corante ao micélio que foi tingido de azul. Segundo os autores, a descoloração ocorreu devido 

à alta capacidade de absorção do corante pelo micélio dos fungos.  

 

 
Figura 6- Corante têxtil Amarelo Novacrom adsorvido pela biomassa dos fungos FD4 e 
FD19.    
 
 
5.3 Experimentos de toxicidade 
 
 
 Na Tabela 2 estão apresentados os resultados do teste de germinação das sementes de 

alface nas concentrações de 100%, 50% e 25% do meio de cultura contendo o corante com e 

sem o crescimento dos fungos FG1, FD4 e FD19. 

 Analisando os dados obtidos no teste de germinação podemos concluir que o corante 

têxtil apresentou efeito tóxico sobre a germinação das sementes de alface. As taxas de 

germinação apresentaram relação com a concentração do corante na solução. Assim, com o 

aumento da concentração do corante há um decréscimo na porcentagem de germinação. 

 O fungo FD4 apresentou maior capacidade de reduzir a toxicidade do corante Amarelo 

Novacron em todas as concentrações. Já o tratamento com o fungo FG1 não promoveu a 

redução da toxicidade do corante na concentração de 100%, enquanto que nas concentrações 

de 50% e 25% foi possível observar redução na toxicidade do corante. 

 Houve um aumento na toxicidade após o tratamento com o fungo FD19 comparando-

se com o corante não tratado. Esse aumento da toxicidade pode ser atribuído a diferentes 

fatores como a produção de substâncias oriundas do metabolismo fúngico e a degradação 

parcial do corante, ocasionando a formação de compostos intermediários que podem 

apresentar efeito tóxico sobre a germinação das sementes ou redução nos valores de pH. 

Estudos mais detalhados podem ser realizados para se determinar quais são os fatores 
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responsáveis pelo aumento da toxicidade quando se utiliza o fungo FD19. 

 

Tabela 2- Porcentagens de germinação de sementes de alface (Lactuca sativa) expostas por 
96 horas a três diluições de meio de cultura SDB contendo 1% de corante Amarelo Novacron 
sem a presença de fungos e após o crescimento dos fungos. 
 
Tratamento Concentração do meio de cultura contendo o corante 
 100% 50% 25% 
Sem fungo 22,5 49,55 65,0 
Fungo FG1 12,05 51,25 75,4 
Fungo FD4 26,65 54,15 70,0 
Fungo FD19 16,3 35,0 57,5 
 
 

5.4 Influência do tempo de crescimento do fungo FG1 na descoloração 

 

 Os resultados apresentados na Figura 7 mostram a relação entre o tempo de 

crescimento do fungo FG1 e as taxas de descoloração obtidas nesse intervalo de tempo. Pelos 

valores de peso seco da biomassa é possível afirmar que o crescimento do fungo FG1 se 

manteve estável durante os 14 dias de teste (Figura 7A). No entanto, nesse período houve 

variação da absorbância relativa, que determina a descoloração do meio de cultura (Figura 

7B). A máxima taxa de descoloração ocorreu após 7 dias de crescimento, quando os valores 

de descoloração atingiram 86,21%. Aos 11 dias e 14 dias as taxas de descoloração foram de 

75% e 65,5%, respectivamente. Esse aumento nos valores de absorbância pode indicar que o 

corante que ficou retido na biomassa do fungo FG1 começou a ser liberado novamente na 

solução com o passar dos dias. Assim, é possível afirmar que o tempo ideal de contato da 

biomassa fúngica com o corante deve ser menor de, no máximo, 7 dias. 

 
Figura 7- Produção de biomassa (A) e valores de absorbância de meio de cultura Sabouraud 
Dextrose Agar contendo o fungo FG1 crescendo durante diferentes períodos (B). 
AM = Corante Amarelo Novacrom. 
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5.5 Biossorção dos corantes têxteis 

 

5.5.1 Tempo de contato da biomassa com o corante 

 

O tempo de contato é um dos parâmetros mais importantes em processos de 

tratamento das águas residuais em termos de custos de aplicação (SAUEPRASEARSIT et al., 

2010). A adsorção rápida tem importância prática significativa uma vez que garante maior 

eficiência e economia. Assim, quanto menor for o tempo de descoloração de um composto 

por um microrganismo, mais este se torna promissor em processos de descoloração. Diante 

disso, foram realizados experimentos para avaliar a capacidade de adsorção da biomassa do 

fungo FG1 em tempos de contato reduzidos de 2, 4, 6 e 8 horas. 

O efeito do tempo de contato sobre a quantidade de corante adsorvida está 

representado na Figura 8. Os resultados obtidos mostram que a remoção do corante foi 

modificada com o passar do tempo. A maior taxa de remoção foi observada entre 4 e 6 horas 

de contato da  biomassa com o corante, tendo seu valor reduzido após esse período. Da 

mesma forma como foi observado no experimento anterior, que avaliou a adsorção do corante 

durante 14 dias, a taxa de remoção diminuiu com o passar do tempo, indicando que, 

possivelmente, os corantes retidos na biomassa são liberados novamente na solução após 

determinado período. Assim, podemos entender que o período entre 4 e 6 horas de contato da 

biomassa com o corante é o indicado para que ocorra a máxima adsorção. 

 

 

Figura 8- Absorbância de solução contendo corante Amarelo Novacron após incubação com 
biomassa de fungo FG1 durante diferentes períodos de tempo. 
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5.5.2 Variação da quantidade de biomassa  

 

 Normalmente a remoção dos corantes é dependente da quantidade de biomassa 

adicionada ao meio, sendo este um parâmetro importante no processo, pois determina a 

capacidade de adsorção para uma dada quantidade inicial de adsorvente em qualquer condição 

de operação.  Dessa maneira, foi estudada a quantidade ótima da biomassa a ser utilizada, que 

influenciou na taxa de remoção do corante na solução. 

 Os resultados estão apresentados na Figura 9 e mostram que a maior quantidade de 

biomassa adicionada à solução não favoreceu o processo de biossorção. A máxima taxa de 

remoção foi observada utilizando-se a menor dose de biomassa seca do Fungo FG1 (20mg.ml-

1). Nessa dosagem de biomassa, a taxa de remoção foi de 89% comparando-se com o controle. 

Em contrapartida, com o aumento da dose de biomassa para 80 mg.ml-1), houve um 

decréscimo de 17% na capacidade de remoção comparando-se com a menor dose empregada.  

 

Figura 9- Absorbância relativa obtida utilizando-se diferentes doses da biomassa do fungo 
FG1 em solução contendo corante Amarelo Novacron durante 6 horas 
  

 Resultados semelhantes forma observados por Asgher & Bhati (2012) estudando a 

biossorção de dois corantes reativos utilizando biomassa de Citrus sinensis em solução 

aquosa. Os resultados obtidos mostraram uma redução da taxa de adsorção para ambos os 

corantes com o aumento da quantidade do adsorvente empregado. Segundo os autores, o 

aumento na dose da biomassa pode levar a interação das partículas resultando na formação de 

agregados, levando assim a uma diminuição da capacidade de biossorção pela biomassa. O 

mesmo fenômeno foi relatado por Bhole et al. (2004), que afirma que a alta concentração de 
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biossorvente diminui a distância entre as partículas, deixando assim muitos locais de ligação 

desocupados. 

 Segundo Vasanthkumar et al. (2006), o incremento na concentração da biomassa 

acima de determinada quantidade não melhoram a adsorção. Isso ocorre quando todas as 

moléculas já foram ligadas à biomassa na busca do equilíbrio entre as que já foram ligadas e 

as que permanecem não adsorvidas na solução.  

 
5.5.3 Efeito da concentração inicial do corante  

 

 A porcentagem de remoção dos corantes está diretamente relacionada à concentração 

inicial do corante na solução. Os resultados do efeito da concentração do corante estão 

apresentados na Figura 10 e mostram que a taxa de remoção dos corantes foi reduzida com o 

aumento da quantidade de corante adicionado. 

 Em geral, essa diminuição na capacidade de remoção dos corantes com o aumento da 

concentração inicial do corante está relacionada à saturação dos locais de adsorção na 

superfície do adsorvente. Esse resultado também foi observado por Yang e Yu (1996) 

analisando a eficiência da descoloração de um corante Vermelho disperso utilizando células 

imobilizadas de Chrysosporium Phanerochaete. Segundo o autor, o aumento no teor de 

corante levou a uma diminuição na eficiência de descoloração. 

Apesar dessa redução no processo de descoloração ter sido observada, a biomassa do 

fungo FG1 apresentou boa capacidade de descoloração em todas as concentrações do corante 

após 2h de contato (Figura 10). A descoloração da solução foi de 81,29% na concentração de 

0,002% de corante, de 60,73% na concentração de 0,004%, de 54,17% na concentração de 

0,006% e de 46,68% na concentração de 0,008% (Figura 10). 
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Figura 10- Absorbância obtida pela biomassa do fungo FG1 em relação à concentração de 
corante na solução. 
 
 
5.6 Biossorção dos corantes em mistura 

 

 A Figura 11 mostra os resultados da espectrofotometria UV/Vis obtidos na avaliação 

de solução contendo os 15 corantes têxteis tratado durante duas horas e não tratado com a 

biomassa do fungo FG1. É possível verificar que os picos da absorbância da solução se 

encontram na região da luz visível, entre 400nm e 700nm. Os resultados mostram a redução 

da concentração dos corantes em solução, indicando o potencial de utilização da biomassa do 

fungo FG1 também para a remoção dos demais corantes além do Amarelo Novacron. Esta 

capacidade de remoção pode ser também constatada visualmente na Figura 12. 

  

FG1-2h - 15 corantes

nm

400 500 600 700

A
b
s
o
rb

â
n
c
ia

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Controle R1

Controle R2

Controle R3

FG1-2h-R1 

FG1-2h-R2

FG1-2h-R3

 

Figura 11- Espectro de absorção de solução contendo 15 corantes têxteis antes (controles) e 
depois do tratamento com biomassa do fungo FG1 durante 2 horas. 
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Figura 12- Solução contendo 15 corantes têxteis antes e depois do tratamento com biomassa 
do fungo FG1 durante 2 horas. 
 
 
 Diversos estudos têm demonstrado que tratamentos físicos e químicos da biomassa 

morta de fungos podem aumentar a capacidade de adsorção dos corantes (AKSU, 2005; 

FU,VIRARAGHAVAN, 2001). Esses tratamentos incluem a autoclavagem, alteração do pH 

da solução e contato da biomassa com compostos orgânicos ou inorgânicos como ácidos, sais 

e bases. Desse modo, a capacidade de adsorção da biomassa do fungo FG1 pode ainda ser 

melhorada em novos trabalhos visando a obtenção de um material de alta eficiência e custo 

reduzido para remoção dos corantes têxteis nos efluentes industriais. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 A partir das amostras do efluente têxtil foi possível obter diferentes morfotipos de 

fungos. 

 Não houve inibição do crescimento dos fungos isolados em contato com o corante 

têxtil Amarelo Novacrom. 

 Dentre os três fungos testados, o fungo FG1 apresentou maior capacidade de 

descoloração do meio contendo o corante têxtil Amarelo Novacrom. 

 O fungo FD4 apresentou maior capacidade de reduzir a toxicidade do corante têxtil e o 

fungo FD19 promoveu o aumento da toxidade do corante após 7 dias de contato. 

 O crescimento do fungo FG1 se manteve estável entre 7 e 14 dias. No entanto, a taxa 

de descoloração sofreu influência do tempo de contato com a biomassa, sendo a menor 

absorbância relativa observada aos 7 dias, tendo seu valor aumentado com maior tempo de 

incubação. 
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 A máxima taxa de adsorção ocorreu entre 4 e 6 horas para o tempo de contato com a 

biomassa e de uma dose de biomassa de 20mg.ml-1. 

 O aumento da concentração do corante na solução diminuiu a capacidade de remoção 

da cor pela biomassa do fungo FG1. 

 O fungo FG1 apresentou elevada capacidade de remover corantes têxteis de diferentes 

classes químicas utilizados em mistura de corantes. Assim, podemos concluir que esse fungo 

é promissor no desenvolvimento de processos de tratamento de efluentes têxteis que 

contenham esses corantes. 

 São necessários mais estudos para otimizar o processo de biossorção de corantes 

têxteis pela biomassa do fungo FG1 e estudos que busquem a eficiência desse material em 

processos de aumento de escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    35 
 

7. REFERÊNCIAS 

 

ABRAHÃO, A. J.; SILVA, G.A. 2002. Influência de alguns contaminantes na toxicidade 

aguda de efluentes da indústria têxtil. Revista Química Têxtil, Barueri. 67: 8-34. 

 
AKSU, Z. 2000. Equilibrium and kinetic modelling of biosorption of Remazol Black B by 
Rhizopus arrhizus in a batch system: effect of Temperature. Process Biochemistry 36: 431-
439. 
 
AKSU, Z.; TEZER, S. 2004. Equilibrium and kinetic modeling of biosorption of Remazol 
Black B by Rhizopus arrhizus in a batch system: effect of temperature, Process Bioch 36: 
431-439. 
 
AKSU, Z. 2005. Application of biosorption for the removal of organic pollutants: a review. 
Process Biochemistry 40: 997-1026. 
 
ALMEIDA, E.; ASSALIN, M.R.; ROSA, M.A.; DURAN, N. 2004. Tratamento de efluentes 
industriais por processos oxidativos na presença de ozônio. Química Nova, Vol.27. 
 
ALMEIDA, E. J. R.; CORSO, C. R. 2014. Comparative study of toxicity of azo dye Procion 
Red MX-5B following biosorption and biodegradation treatments with the fungi Aspergillus 
niger and Aspergillus terreus. Chemosphere. Oxford: Pergamon-elsevier Science Ltd, v. 112: 
317-322. 
 
ANASTASI, A.; PARATO, B.; SPINA, F.; TIGINI, V.; PIRIGIONE, V.; VARESE, G.C. 
2011. Decolourisation and detoxification in the fungal treatment of textile wastewaters from 
dyeing processes. New Biotechnol 29:38-45. 
 
ASGHER, M.; BHATTI, H.N. 2012. Evaluation of thermodynamics and effect of chemical 
treatments on sorption potential of citrus waste biomass for removal of anionic dyes from 
aqueous solutions. Ecol Eng 38:79-85. 
 
BABEL, S.; KURNIAWAN,T.A. 2003. Low-cost adsorbents for heavy metals uptake from 
contaminated water: a review. J Hazard Mater; 97:219-43. 
 
BALAN, D.S.L.; MONTEIRO, R.T.R. 2001. Decolorization of textile indigo dye by 
ligninolytic fungi. Journal of Biotechnology, Amsterdan. 89: 141-145.  
 
BANAT, I.M; NIGAM, P.; SINGH, D.; MARCHANT, R. 1996. Microbial Decolorization of 
Textile-Dye-Containing Effluents: A Review. Bioresource Technology. 58: 217-227. 
 
BHOLE, B.D.; GANGULY, B.; MADHURAM, A.; DESHPANDE, D.; JOSHI, J. 2004. 
Biosorption of methyl violet, basic fuchsin and their mixture using dead fungal biomass. 
Department of Microbiology, Abasaheb Garware College, Karve Road, Pune 411 004, India. 
 
BROWN, M.A; DEVITO S.C. 1993. Predicting azo dye toxicity. Crit Rev. Environ Sci 
Technol. 23:  249-324. 



    36 
 

COOPER P. 1995. Colour in dyehouse effluent, in: Society of Dyers and Colorists, Alden 
Press, Oxford, pp. 9-21. 
 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE– CONAMA, 2005. n.º 357, de 17 de 
março de 2005. Diário Oficial da República federativa do Brasil, Brasília, Seção 1, p. 58-63.  
 
CRINI, G. 2006. Non-conventional low-cost adsorbents for dye removal: A review. 
Bioresource Technology 97:1061-1085. 
 
DABROWSKI, A. 2001. Adsorption from theory to practice. Adv Colloid Interface Sci; 
93:135. 
 
DELLAMATRICE, P. M. 2005. Biodegradação e toxicidade de corantes têxteis e efluentes da 
Estação de Tratamento de Águas Residuárias de Americana, SP. Tese apresentada para 
obtenção do título de Doutor em Ecologia de Agroecossistemas. Piracicaba. 
 
DÍAZ, E.M.P. 2007. Segregação de efluentes líquidos industriais: análise econômica através 
de decisão multicritério utilizando o método AHP- Estudo de caso para o setor 
têxtil/Acabamento de malhas –Minas Gerais. 
 
DUTKA, B. J. 1989. Methods microbiological for toxicological analysis of water, wastewater 
and sediments. National Water Research Institute, Burlington, Ontario, Canadá, p.127. 
 
FATIMA, R. A.; AHMAD, M. 2005. Certain antioxidant enzymes of Allium cepa as 
biomarkers for the detection of toxic heavy metals in wastewater. Sci. Total Environ. 346: 
256-273. 
 
FEWSON, C.A. 1998. Biodegradation of xenobiotic and other persistent compounds: the 
causes of recalcitrance. Trends in Biotechnology. 6: 148-153. 
 
FORGACS, E.; CSERHATI, T.; OROS, G. 2004. Removal of synthetic dyes from 
wastewaters: a review. Environ. Int. 30: 953–971. 
 
FORGIARINI, E. 2006. Degradação de Corantes e Efluentes Têxteis pela Enzima 
Horseradish Peroxidase (HRP). Dissertação (Mestrado em Engenharia Química). 110f.  – 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 
 
FU, Y., VIRARAGHAVAN, T. 2001. Fungal decolorization of dye wastewaters: a review. 
Bioresour. Technol. 79: 251–262. 
 
GALLAGHER, K. A.; HEALY,,M. G.; ALLEN, S. J. 1997. Biosorption of synthetic dye and 
metal ions from aqueous effluents using fungal biomass. In: WISE,D.L. (Ed.), Global 
Environmental Biotechnology, pp. 27-50. Elsevier, Amsterdam.  
 
GARG, V. K.; MOIRANGTHEM, A.; RAKESH, K.; RENUKA, G. 2003. Basic dye 
(methylene blue) removal from simulated wastewater by adsorption using Indian 45 
Rosewood sawdust: a timber industry waste. India, Dyes and pigments 63:243- 250. 
 



    37 
 

GAYLARDE, C. C.; BELLINASO, M. L.; MANFIO, G. P. 2005. Biorremediação – Aspectos 
biológicos e técnicos da biorremediação de xenobióticos. Biotecnologia Ciência & 
Desenvolvimento. n.34: 36-43. 
 
GEADA, O.D., 2006. Removal of textile dyes using agricultural wastes from maize 
production, MSc Thesis in Environmental Engineering, Faculty of Engineering, University of 
Porto. 
 
GORINI, A. P. F. 2000. Panorama do setor têxtil no Brasil e no mundo: reestruturação e 
perspectivas. BNDS setorial, Rio de Janeiro. 12: 17-50.   
 
GUARANTINI, C.I.; ZANONI, V.B. 2000. Corantes Têxteis. Revista Química Nova. 23: 71- 
78. 
 
GUPTA, V.K.; SUHAS, 2009. Application of low-cost adsorbents for dye removal – A 
review. Journal of Environmental Management 90: 2313-2342 
 
HASSEMER, M.E.N. 2006. Oxidação fotoquímica- UV/H202 para degradação de poluentes 
em efluentes da indústria têxtil. 175f. Tese (Doutorado em Engenharia Ambiental) 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis.  
 
HUNGER, K. 2003. Industrial Dyes: chemistry, properties, applications. Frankfurt, Germany. 
Weinheim: Wiley-VHC. 660 p. 
 
KADAM, A.A.; TELKE. A.A.; JAGTAP, S.S.; GOVINDWAR, S.P. 2011. Decolorization of 
adsorbed textile dyes by developed consortium of Pseudomonas sp. SUK1 andAspergillus 
ochraceusNCIM-1146 under solid state fermentation.  Journal of Hazardous 
Materials.189: 486-494. 
 
KUMARAN, N. S.; DHARANI, G.2011 Decolorization of textile dyes by white rot fungi 
Phanerocheate chrysosporium and Pleurotus sajor-caju. Journal of Apllied Technology in 
environmental Sanitation. v. 1, n. 4, p. 361-370. 
 
KUNZ, A.; PERALTA-ZAMORA, P.; MORAES, S.G.; DURÁN, N. 2002. Novas tendências 
no tratamento de efluentes têxteis. Química Nova. São Paulo, v.25, n.1, p.78-82. 
 
MCMULLAN, G., MEEHAN, C., CONNEELY, A., KIRBY, N., ROBINSON, T., NIGAM, 
P., BANAT, I.M., MARCHANT, R., SMYTH, W.F. 2001. Microbial decolourisation and 
degradation of textile dyes. Appl. Microbiol. Biotechnol.56: 81-87. 
 
NIGAM, P.; McMULLUN, G.M.; BANAT, I.M.; MERCHANT, R. 1996.  Decolorization of 
effluent from textile industry by a microbial consortium. Biotechnol Lett 18:117–120 
 
OLIVEIRA, D. M.; LEAO, M. M. D. 2009. Avaliação da biodegradabilidade de efluentes 
têxteis do beneficiamento secundário de malhas de poliéster tratados com reagente de Fenton. 
Química Nova, v. 32, n. 9. 
 
O’MAHONY, T.; GUIBA, E; TOBIN, J. M. 2002. Reactive dye biosorption by Rhizopus 
arrhizus biomass, Enzyme Microb. Technol. 31: 456-463. 



    38 
 

 
PEARCE, C. I.; LLOYD, J. R.; GUTHRIE, J. T. 2003. The removal of colour from textile 
wastewater using whole bacterial cells: a review. Dyes and Pigments. 58: 179-196. 
 
RAMACHANDRA, T. V., AHALYA, N.; KANAMADI, R. D. 2009. Biosorption: 
Techniques and mechanisms. CES Technical Report 110, Centre for Ecological Sciences 
Indian Institute of Science, Bangalore. 
 
RAMYA, M.; ANUSHA, B.; KALAVATHY, S. DEVILAKSMI, S. 2007. Biodecolorization 
and biodegradation of reactive blue by Aspergillus sp’, Afri. J. Biotechnol., Vol.6 (12), pp 
1441-1445. 
 
RAVI, K.; DEEBIKA, B.; BALU, K.2005. Decolourization of aqueous dye solutions by a 
novel adsorbent: application of statistical designs and surface plots for the optimization and 
regression analysis, J. Hazard. Mater. B122 75–83. 
 
REID, R., 1996. Go green a sound business decision. J. Soc. Dyers Color 112, 103–105. 
 
REVANKAR, M.S., LELE, S.S. 2007. Synthetic dye decolorization by Ganoderma sp., WR-
1, Bioresourse Technology 98: 775-780. 
 
ROBINSON, T.: MCMULLAN, G.; MARCHANT, R.; NIGAM, P. 2001. Remediation of 
dyes in textile e.uent: a critical review on current treatment technologies with a proposed 
alternative. Bioresource Technology 77: 247-255.   
 
ROSOLEN, L.A.; MONTEIRO, R.T.R.; DELLAMATRICE, P.M.; KAMIDA, H.M. 2004. 
Biodegradação de efluente têxtil e nove corantes técnicos utilizando fungos basidiomicetos. 
Revista Química Têxtil, Piracicaba, SP. 76: 26- 32.     
 
SANGHI, R., VERMA, P. 2013. Decolorisation of aqueous dye solutions by low-cost 
adsorbents: a review. Coloration Technology, 129: 85-108 
 
SAUEPRASEARSIT, P., NUANJARAEN, M.; Chinlapa, M. 2010. Biosorption of lead 
(Pb2+) by luffa cylindrical fiber. Environmental Research Journal, 4, 157–166. 
 
SEN T.K.; AFROZE, S, ANG, H. 2011. Equilibrium, kinetics and mechanism of removal of 
methylene blue from aqueous solution by adsorption onto pine cone biomass of Pinus radiata. 
Water Air Soil Pollut. 218:499-515. 
 
SENTHAMARAI, P.; SENTHIL K.; PRIYADHARSHINI, P. VIJAYALAKSHMI, V.; 
VINOTH, K. P.; BASKARALINGAM, K.V.; THIRUVENGADARAVI; S. SIVANESAMA, 
S. Adsorption Behavior of Methylene Blue Dye onto Surface Modified Strychnos potatorum 
Seeds C. a Department of Applied Science and Technology, AC Tech, Anna University, 
Chennai 600 025, India. 
 
SHIKLOMANOV, I.A. 2000. Appraisal and assessment of world water resources. Water Int 
25:11–32 
 
SINGH, K.; ARORA, S. 2011. Removal of synthetic textile dyes from wastewaters: a 
critical review on present treatment technologies. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 41, 



    39 
 

807-878. 
 
SOBRERO, M.C., RONCO, A. 2004. Ensayo de toxicidad aguda con semillas de lechuga 
(Lactuca sativa L.). En: Ensayos Toxicológicos y Métodos de Evaluación de Calidad de 
Aguas, G. Castillo, Ed., Ottawa, Canadá, p. 71-79. 
 
SUMATHI, S.; MANJU, B. S. 2000. Uptake of reactive textile dyes by Aspergillus foetidus. 
Enzyme and Microbial Technology, v. 27: 347-355. 
 
TALARPOSHTI A.M.; DONNELLY T., ANDERSON G.K. 2001. Colour removal from a 
simulated dye wastewater using a twophase anaerobic packed bed reactor. Water Research. 
35: 425-432. 
 
TWARDOKUS, R. G. 2004. Reuso de água no processo de tingimento da indústria têxtil. 
(Dissertação), Programa de pós-graduação em engenharia química da Universidade Federal 
do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 136 p. 
 
VASANTHKUMAR, K.; RAMAMURTHY, V.; SIVANESAN, S. 2006. Biosorption of 
Malachite Green, a cationic dye on to Pithophorsp. a fresh water algae. Dyes Pigments. 
69:102-7.  
 
VIMONSES, V., Jin, B., Chow, C.W.K., 2010. Insight into removal kinetic and mechanisms 
of anionic dye by calcined clay materials and lime. J. Hazard. Mater. 177: 420-427. 
 
WESENBERG D.; KYRIAKIDES I.; AGATTHOS S.N. 2003. White-rot fungi and their 
enzymes for the treatment of industrial dye effluents. Biotechnology Advances. 22: 161-187. 
 
YAGUB, M. T. A . 2013. Removal of methylene blue contaminant by natural and modified 
low cost agricultural by-product. Ph.D. Curtin University, Department of Chemical 
Engineering, Faculty of Science and Engineering. 
 
YANG, F.C.; YU, J.T. 1996. Development of a bioreactor system using an immobilized white 
rot fungus for decolorization. 1. Cell immobilization and repeated-batch decolorization 
tests. Bioproc.Eng. 15: 307-310. 
 
YESILADA O.; ASMA D.; CING S. 2003. Decolorization of textile dyes by fungal pellets. 
Process Biochemistry. 38: 933-938. 
 
ZANONI, M.V.B.; CARNEIRO, P.A. 2001. O descarte dos corantes têxteis. Ciência Hoje. 
v.29, n. 174: 61-64. 
 
ZHANG, F.; YEDILER, A.; LIANG, X.; KETTUP, A. 2004. Effects of dye additives on the 
ozonation process and oxidation by-products: a comparative study using hydrolyzed CI 
Reactive red 120. Dyes Pigments 60:1-7. 
 
ZOUBOLIS, A.I.; LOUKIDOU, M.X.; MATIS, K.A.2004. Biosorption of toxic metals from 
aqueous solution by bacteria strains isolated from metal polluted soils. Process Biochem.39: 
909-916. 
 


