
ENSAIOS DE BIODEGRADAÇÃO DE SURFACTANTES EM RESÍDUOS 

INDUSTRIAIS 

A possibilidade de empregar materiais oriundos da natureza, que possuem 

capacidade de degradar compostos químicos, considerados tóxicos ao meio 

ambiente, tem apresentado uma alternativa atrativa. Esses materiais são 

encontrados em grande abundância nos ecossistemas. Nesse trabalho, a 

biodegradação das soluções-padrão dos tensoativos aniônico e catiônico, lauril 

sulfato de sódio (LAS), cloreto de cetilpiridíneo (CPC), respectivamente foram 

avaliadas. Para isso, algumas variáveis analíticas das metodologias 

espectrofotométricas empregadas para a determinação dos surfactantes foram 

otimizadas. No processo de biodegradação, utilizou-se três inóculos: rio, solo e o 

lodo, os quais foram coletados na região de São João del Rei. Amostras industriais 

e comerciais foram empregadas na biodegradação de surfactante aniônico. O 

trabalho foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Química, da Universidade de 

São João del Rei, e a parte microbiológica foi caracterizada na Universidade de São 

Paulo - ESALQ/USP Para o processo de biodegradação, empregou-se soluções-

padrão de 1,0 a 5,0 mg.L
-1 

do LAS e 30 a 50 mg.L
-1 

do CPC. A biodegradação dos 

tensoativos nas soluções-padrão estudadas, foram avaliadas monitorando 

quantitativamente a sua concentração, durante um período de 20 dias. As curvas 

analíticas de 0,1 a 2,0 mg.L
-1 

e 2,5 a 60 mg.L
-1 

para LAS e CPC, respectivamente 

mostraram uma boa linearidade (R = 0,999).Todos os inóculos utilizados para o 

LAS mostraram boa biodegradação (> 95%). Enquanto que, para a biodegradação 

do CPC, o solo apresentou melhor biodegradação. Os resultados mostraram que os 

tensoativos foram biodegradados pelos microorganismos dos inóculos estudados. 

As propriedades físico-químicas no processo de micelização dos tensoativos foram 

investigadas para soluções-padrão de LAS e CPC (ex: concentração micelar crítica 

e grau de dissociação). Os parâmetros termodinâmicos foram determinados 

utilizando condutimetria. Os valores da energia de Gibbs, entalpia e a entropia 

foram obtidos por medidas de condutividade e temperatura. Os resultados 

mostraram que essas propriedades são proporcionais ao aumento da temperatura 

e ainda, as análises quantitativas foram realizadas abaixo da concentração micelar 

crítica. 


