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RESUMO 
 

Este estudo avaliou a eficiência do processo oxidativo via hipoclorito de cálcio em solução 

para degradação da cor de uma solução sintética do corante dispersivo Foron azul S-RLB e de 

um efluente real de uma indústria têxtil. A oxidação química que pode ser completa ou parcial 

é uma forma de transformar moléculas ambientalmente indesejáveis em outras moléculas 

menos tóxicas. A oxidação total chamada de mineralização de um composto orgânico gera 

como produto final dióxido de carbono, água e íons inorgânicos. Para estudo da oxidação 

utilizou-se o planejamento experimental, técnica na qual se pode determinar as variáveis que 

exercem maior influência no desempenho de um determinado processo. Foi realizado um 

planejamento fatorial com as variáveis de entrada  pH, Agitação (A) e Concentração (C).  

Definiram-se os níveis de cada variável a partir dos dados encontrados na literatura. 

Analisando a oxidação da solução sintética do corante os resultados apontaram as condições 

otimizadas para o oxidante com concentração de 2,4% (pH= 4, A= 250 rpm , C= 1,5 mg.L
-1

 )  

mostrando uma eficácia de 96,29% na degradação da cor. Para o oxidante com a concentração 

de 4,8% (pH= 11, A= 250 rpm , C= 1,5 mg.L
-1

) mostrando uma eficácia de 95,52% na 

degradação da cor. Para o estudo da análise cinética utilizou-se o efluente real têxtil bruto e 

coagulado, sem e com ajuste de pH. Na utilização do efluente bruto sem ajuste de pH 

alcançou-se degradações da cor de 85,12% e 95,96% para o oxidante com concentração de 

2,4% e 4,8% respectivamente, após 30 minutos de reação. Para o efluente coagulado sem 

ajuste de pH alcançou-se degradações da cor de 5,28% e 58,05% para o oxidante com 

concentração de 2,4% e 4,8%, após 30 minutos de reação. O ajuste do pH foi realizado com 

HCl 1%.  Ajustou-se o pH dos efluentes bruto e coagulado para pH = 4.  Na utilização do 

efluente bruto com ajuste de pH foram alcançada degradações da cor de 92,83% e 97,76% 

para o oxidante com concentração de 2,4% e 4,8% respectivamente, após 30 minutos de 

reação. Para o efluente coagulado com ajuste de pH observou-se redução de cor de 14,29% e 

65,78% para o oxidante com concentração de 2,4% e 4,8% respectivamente, após 30 minutos 

de reação. No estudo cinético interrompendo a reação com metabissulfito de sódio, 

evidenciou-se que além de interromper a reação o novo composto potencializou a degradação 

do efluente têxtil, ocorrendo degradação de até 100%. Supõe-se um aumento do potencial de 

oxi-redução provocado pela reação entre o hipoclorito de cálcio e o metabissulfito de sódio 

com a geração do gás cloro in situ no meio reacional.  Para o estudo cinético com o efluente 

têxtil bruto e coagulado também se evidenciou a alta eficiência do oxidante para remoção do 

odor característico de gás sulfídrico. O odor foi totalmente removido após oxidação com 

hipoclorito de cálcio. Na avaliação do aspecto visual, utilizou-se a análise da turbidez onde se 

conseguiram reduções de 46,98 e 51,73 vezes para o efluente bruto, sem e com ajuste de pH, 

respectivamente e uma redução de 13,43 e 9,24 vezes para o efluente coagulado, sem e com 

ajuste de pH, respectivamente. O aspecto visual final do efluente têxtil bruto e coagulado após 

degradações é de água limpa. Os resultados alcançados em bancadas evidenciam uma ótima 

oportunidade para aplicação em escala industrial com a utilização de uma nova rota para 

degradação da cor e odor de efluentes têxteis. Neste caso deve-se optar pela solução oxidante 

mais concentrada, objetivando-se redução de armazenagem e transporte. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Processos oxidativos. Hipoclorito de Cálcio. Efluente Têxtil. 
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ABSTRACT 

 
This study valued the effectiveness of the oxidative process via calcium hypochlorite solution 

for color degradation from a synthetic solution of Foron Blue S-RLB dye dispersive and a real 

effluent of a textile industry. The chemical oxidation, which may be total or partial, is a form 

of transforming environmentally undesirable molecules into other molecules that are less 

toxic. The total oxidation is called mineralization of an organic compound, and results in a 

final product of carbon dioxide, water and inorganic ions. To study the oxidation was used 

experimental design technique in which one can determine the variables that most influence 

the performance of a particular process. It was conducted a factorial design with the input 

variables pH, Agitation (A) and Concentration (C). The levels of each variable were 

determined according to literature data. Analyzing the oxidation of synthetic dye solution, 

results showed optimized conditions with the oxidant concentration of 2.4% (pH = 4, A = 250 

rpm, C = 1.5 mg L
-1

) showing an efficacy of 96.29% in the degradation of color. For the 

oxidant with a concentration of 4.8% (pH = 11, A = 250 rpm, C = 1.5 mg.L
-1

), showing an 

efficiency of 95.52% on color degradation. To study the kinetic analysis utilized the real raw 

and coagulated textile effluent with and without pH adjustment. In using the raw textile 

effluent without pH adjustment were achieved degradations in color of 85.12% and 95.96% 

with the oxidant concentration of 2.4% and 4.8%, respectively after 30 minutes of reaction. 

For the effluent coagulated without pH adjustment were achieved color degradation of 5.28% 

and 58.05% for the oxidant with a concentration of 2.4% and 4.8% after 30 minutes of 

reaction. The adjustment of pH was made with HCl 1%. The pH of raw and coagulated textile 

effluent were adjusted to pH = 4. In the application of the raw textile effluent with pH 

adjustment were achieved degradation of color of 97.76% and 92.83% for the oxidant with a 

concentration of 2.4% and 4.8%, respectively after 30 minutes of reaction. For the effluent 

coagulated with pH adjustment It was observed color degradation of 14.29% and 65.78% for 

the oxidant concentration to 2.4% and 4.8% respectively after 30 minutes of reaction. As the 

kinetic study stopped the reaction with sodium metabisulphite, It became clear that in addition 

to stopping the reaction the new compound increased the degradation of textile effluent, 

which result in color degradation of 100%. It was assumed that there was an increase of the 

redox potential caused by the reaction between calcium hypochlorite and sodium 

metabisulphite to the generation of chlorine gas in situ in the reaction medium. For the kinetic 

study with raw and coagulated textile effluent also showed the high efficiency of the oxidant 

to remove the characteristic odor of hydrogen sulfide. The odor was completely removed after 

oxidation with calcium hypochlorite. In the evaluation of the visual aspect which was used to 

analyze the turbidity reductions which have been achieved 46.98 and 51.73 times for the raw 

effluent with and without pH adjustment and a reduction of 13.43 and 9.24 times to the 

effluent coagulated with and without pH adjustment respectively. The final visual appearance 

of the raw and coagulated textile effluent after degradation is clean water. Results achieved in 

the lab show a great opportunity for application on an industrial scale using a new route for 

the degradation of color and odor of textile effluents. In this case you should choose the more 

concentrated oxidant solution, intending to reduce storage and transportation. 

 

 

 

 

Keywords: Oxidative Processes. Calcium Hypochlorite. Textile Effluent. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As indústrias têxteis e as lavanderias têm a água como um de seus principais insumos, 

utilizada em grandes volumes. Estima-se que, para produzir 1 Kg de tecido, sejam necessários 

80 L de água (RESENDE, 2012). Pesquisa da ABIT – Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de confecção apontou alta de 16,5% ao ano, em média, entre 2006 e 2010. Segundo a 

entidade, existem hoje no país 23 empresas de fibras, 4.225 indústrias têxteis e 26.176 

confecções. O último levantamento da Associação Nacional das Empresas de Lavanderia 

(ANEL, 2009), mostrou faturamento anual de mais de R$ 2,5 bilhões e previsão de 25% de 

crescimento para os cincos anos seguintes.  

Como não é possível eliminar a utilização da água da cadeia produtiva, muitas 

empresas estão investindo em estações de tratamento com finalidade de reúso, além de buscar 

por insumos “inteligentes” ou que poluam menos. Kammradt (2004) afirma que empresas do 

setor têxtil devem buscar aplicar procedimentos e utilizar matérias-primas e insumos não 

poluentes, tanto quanto possível, evitando a geração de resíduos. A Figura 1 resume a 

hierarquia nas opções no tratamento de efluente, segundo resolução oficial da comunidade 

Europeia (PAWLOWSKI, 2003). As matérias-primas utilizadas devem ser processadas de 

forma a reduzir ao mínimo a geração que não puder ser evitada. Apenas após o ajuste destes 

aspectos as empresas devem buscar soluções para uma possível reciclagem ou finalmente para 

o tratamento e disposição dos resíduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Hierarquia nas opções de gerenciamento de resíduos. 
Fonte: Pawlowski, 2003. 
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A problemática ambiental associada ao efluente têxtil é bastante conhecida. Devido à 

sua própria natureza, a presença dos corantes é facilmente detectada, sendo visíveis mesmo 

em concentrações tão baixas como 1 mg.L
-1

. Quando lançados nos corpos aquáticos 

receptores, mesmo quantidades reduzidas podem alterar a coloração natural dos rios, 

resultando em graves problemas estéticos além de reduzir alguns processos fotossintéticos. 

Apresentam composição química variada, baixa degradabilidade por processos biológicos e 

elevada Demanda Química de Oxigênio (DQO) (ALMEIDA et al., 2004). 

Nos processos das indústrias têxteis grande parte da água consumida não é 

incorporada ao produto final e cerca de 80% se torna efluente altamente heterogêneo e 

poluente. As indústrias têxteis geram em média 50 m
3
 de resíduo por hora na produção de 

4,25 milhões de metro de tecido em um mês, logo se pode calcular o impacto ambiental que 

as indústrias têxteis representam para o meio ambiente. Algumas classes de corantes, 

principalmente azocorantes, e seus subprodutos, podem ser carcinogênicos e/ou mutagênicos 

(RESENDE, 2012). Para Banat (1996), esses efluentes quando não são tratados 

adequadamente podem permanecer por um tempo de aproximadamente 50 anos no meio 

ambiente, colocando em risco a estabilidade dos ecossistemas aquáticos e a saúde pública. 

 Os prejuízos são incalculáveis para o ecossistema causado pelo descarte sem 

tratamento adequado, podem-se citar graves problemas estéticos, eutrofização, baixa 

degrabilidade do corpo aquático e, como consequência, elevadas taxas de toxidade crônica e 

aguda do corpo hídrico (RESENDE, 2012).   

No Brasil não há leis ou resoluções que determinem a prática de reúso na indústria, 

contudo, existe a obrigatoriedade de tratamento antes do descarte, prevista na resolução 

430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece os 

parâmetros de qualidade para lançamentos do efluente em corpos receptores. Há também a 

Lei Ambiental 9605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas aos 

responsáveis por atividades prejudiciais ao meio ambiente. A iminente escassez de recursos 

hídricos e a adoção de cobrança pelo uso da água (Lei 9433/97 – Política Nacional de 

Recursos Hídricos), que tem estimulado a prática de reciclagem de água para usos não 

potáveis e em processos indústrias. 

As águas residuárias têxteis apresentam como principais características pH variando 

de 8 a 11, turbidez elevada, cor dependendo do corante utilizado com  predominância, teor de 

sólidos totais variando de 1000 a 1600 mg/L, DBO de 200 a 600 mg/L, alcalinidade total de 
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300 a 900 mg/L e sólidos em suspensão de 30 a 50 mg/L (BRAILE & CAVALCANTI,  

1993). Além dos corantes e pigmentos são utilizados produtos auxiliares, como: 

permanganato de potássio, peróxido de hidrogênio, metasilicato de sódio, metabissulfito de 

sódio, hipoclorito de sódio, sal, barrilha, carbonato de sódio, argila expandida, oxidantes e 

antioxidantes, enzimas, ácido acético, detergentes, amaciantes e ácidos graxos (BRAILE & 

CAVALCANTI, 1993; SOTTORIVA, 2002).  

Estudos têm sido realizados (ROBINSON, 2001; KUNZ, 2002; ALMEIDA, 2004) 

com intuito de desenvolver tecnologias capazes de minimizar o volume e a toxicidade dos 

efluentes industriais, de forma a permitir não somente a remoção de substâncias 

contaminantes, mas também sua completa mineralização. A toxicidade associada aos 

efluentes industriais pode estar intimamente relacionada com a presença de compostos 

recalcitrantes (FURTADO, 2011). 

Compostos recalcitrantes ou refratários não são biodegradados pelos organismos 

normalmente presentes em sistemas biológicos de tratamento, nos usuais tempos de retenção 

hidráulica aplicados sendo, então, lançados nos corpos aquáticos receptores. Devido ao efeito 

de acumulação, podem atingir concentrações superiores à dose letal de alguns organismos, 

como invertebrados e peixes, levando à ocorrência de morte. Além disso, os efeitos 

cancerígenos e mutagênicos eventualmente podem ser observados em humanos como 

resultados da bioacumulação ao longo da cadeia alimentar (ALMEIDA, et al., 2004). 

Existe também em paralelo um esforço conjunto entre indústrias e universidades para 

desenvolver soluções locais para tratamento de efluentes industriais. É isso que ocorre com os 

chamados Processos de Oxidação Avançadas (POAs), sistemas baseados na reação entre 

oxidantes potentes ou entre oxidantes e catalisadores metálicos, em alguns casos sob ação da 

irradiação, que são dissociados para gerar radicais livres hidroxila (OH•), substâncias 

altamente oxidantes, instáveis e não seletivas, a ponto de mineralizar a matéria orgânica a 

dióxido de carbono, água e íons inorgânicos. A característica dos POAs de agir por meio do 

radical livre, altamente reativo, mas instável, com tempo de vida muito curto (da ordem de 

milissegundos), faz com que eles precisem ser sempre produzidos em in situ. São tecnologias 

capazes de minimizar o volume e a toxicidade dos efluentes industriais, de forma a permitir 

não somente a remoção de substâncias contaminantes, mas também sua completa 

mineralização (DOMÈNECH, 2001; JARDIM & CANELA, 2004).  
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Este trabalho teve como principal objetivo, investigar a degradação do corante Foron 

Azul S-RLB de soluções sintéticas produzida em laboratório e de corante presente num 

efluente industrial têxtil utilizando o processo de oxidação química. Tendo como base desta 

pesquisa o oxidante hipoclorito de cálcio em solução proveniente de uma etapa do processo 

de manufatura deste sal inorgânico. 

Para alcançar tal objetivo, foram definidas as seguintes metas:  

 Utilizar soluções de hipoclorito de cálcio como oxidante para remoção do 

corante Foron Azul S-RLB de soluções sintéticas e de corante de efluente real de indústria 

têxtil; 

 Estudar as melhores condições experimentais para remoção do corante a partir 

de planejamento experimental fatorial; 

 Estudar a estabilidade da solução oxidante; 

 Verificar a eficiência da degradação do corante Foron Azul S-RLB em 

soluções sintéticas; 

 Verificar a eficiência da degradação do corante no efluente industrial têxtil; 

 Realizar o estudo cinético da degradação do corante no efluente industrial 

têxtil; 

 

1.1 EVIDÊNCIA DE INTERESSE 
 

Esta pesquisa foi motivada por resultados preliminares obtidos em bancada através da 

utilização do hipoclorito de cálcio em solução frente a soluções de corante sintético e efluente 

industrial, onde se verificou a degradação das soluções e dos efluentes.  

O hipoclorito de cálcio é um sal inorgânico, comercialmente vendido na forma de 

grãos sólidos de coloração branca a partir do qual se obtém soluções aquosas quando 

desejadas. Diferentemente da proposta desta pesquisa no qual a solução oxidante, não foi 

preparada em laboratório, essa por sua vez é oriunda do próprio processo de fabricação do sal. 

Sua utilização em escala industrial e para tratamento de efluentes reais ainda não foi 

totalmente explorada. Explorar este potencial é um dos principais objetivos desta pesquisa. 

 

 

  



6 
 

 
 

1.2 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 
 

O planejamento para explorar o assunto desta dissertação é estratificá-lo de forma 

organizada em seis capítulos, distribuídos da seguinte forma.  

Capítulo 1 - Introdução: onde se aborda a questão da hierarquia do gerenciamento de 

resíduos e se trata dos objetivos e interesse do trabalho desta pesquisa. 

Capítulo 2 - Fundamentação teórica: É detalhada a revisão bibliográfica, apresentando 

os fundamentos nos quais se basearam esta pesquisa. 

Capítulo 3 - Materiais e Métodos: Abordamos neste capítulo os materiais, 

equipamentos e metodologias utilizados durante a pesquisa. 

Capítulo 4 - Resultados e Discussão: Os resultados alcançados nesta pesquisa das 

degradações da solução corante, do efluente têxtil bruto e coagulado são expostos e discutidos 

neste capítulo. 

Capítulo 5 - Conclusões e Perspectivas: Com base na discussão dos resultados obtidos 

são feitas recomendações para estudos futuros. 

Capítulo 6 - Anexos: Complementa a pesquisa com informações sobre o corante e o 

oxidante.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

CAPÍTULO II
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo abordou-se a literatura e trabalhos correlacionados ao tema corantes 

têxteis, geração de efluente na indústria têxtil, tratamento de efluentes na indústria têxtil, a 

apresentação da ferramenta de planejamento experimental, as principais reações dos derivados 

clorados e a oxidação química. Objetivou-se reunir todos esses assuntos para munir a pesquisa 

de ferramentas e informações para alcançar o sucesso nas degradações das soluções aquosa do 

corante têxtil Foron azul S-RLB e do efluente têxtil (bruto e coagulado) da empresa Mamute. 

A falta de trabalhos, artigos publicados e literaturas específicas sobre hipoclorito de cálcio foi 

um dos fatores desafiador para andamento desta pesquisa.      

 

2.1 CORANTES TÊXTEIS  
 

As cores fascinam a humanidade há milhões de ano e tem sido usadas nas mais 

diversas funções, de sentido religioso, exprimindo sentimentos e até mesmo em rituais de 

acasalamento entre animais. Nas inscrições rupestres já era feito o uso de pigmentos e 

historicamente têm-se relatos da manipulação e comercialização de corantes há pelo menos 

4.000 (quatro mil) anos (IMMICH, 2006).  

Aproximadamente até a metade do século XIX, os corantes eram obtidos através de 

fontes naturais, derivados segundo Guaratini e Zanoni (2000), de folhas, ramos, raízes, frutos 

ou flores de várias plantas e de substâncias extraídas de animais. Apesar da ampla variedade 

de cores fornecida pela natureza, os corantes naturais não apresentavam estabilidade nem 

padronização de cores, por esse motivo surgiu à necessidade de obtenção de novos corantes, 

até que em 1856, na Inglaterra, foi descoberto o primeiro corante sintético pelo químico 

William Perkin, a mauveína (GOMES et al.,  2010). Tal fato estimulou o desenvolvimento da 

indústria de corantes e atualmente estima-se que existam mais de 100.000 corantes 

disponíveis comercialmente sendo a maioria deles produzidos sinteticamente 

(RAFATULLAH et al., 2010).  

A quantidade de corantes sintéticos utilizados atualmente na indústria têxtil é 

justificada pela diversidade de fibras utilizadas por esse segmento, já que cada tipo de fibra a 

ser colorida requer corantes com características próprias e bem definidas. 

O processo de tingimento é fundamental para a obtenção de sucesso comercial dos 

produtos têxteis, por esse motivo essa indústria requer corantes que contenham além da 
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padronagem e beleza da cor algumas características básicas como, por exemplo, elevado grau 

de fixação em relação à luz, lavagem e transpiração, tanto inicialmente quanto após uso 

prolongado. Para garantir essas propriedades, as substâncias que conferem coloração à fibra 

devem apresentar alta afinidade, uniformidade na coloração, resistência aos agentes 

desencadeadores do desbotamento e ainda apresentar-se viável economicamente 

(GUARATINI & ZANONI, 2000). 

 

2.2 ESTRUTURA MOLECULAR DOS CORANTES 
  

De acordo com Immich (2006) os corantes são substâncias que podem ser tanto 

orgânicas como inorgânicas, mas que de maneira geral são altamente estruturadas e de difícil 

degradação biológica. Eles compreendem dois componentes principais: o grupo cromóforo, 

responsável pela cor que absorve a luz, e o grupo funcional que permite a fixação nas fibras 

do tecido (MORAES et al., 2000). Sá (2008) elucida que o grupo funcional denominado 

cromóforo é composto por varias duplas ligações conjugadas e que são estes grupos que 

absorvem radiação eletromagnética conferindo cor às substâncias que os contém. Geada 

(2006) afirma que os grupos cromóforos dos corantes que possuem essas propriedades são: 

nitro, nitroso, azo e carbonila.  

 

2.3 A CAUSA DA COR 
 

O fundamento básico dos corantes está na instauração das suas moléculas, que têm 

pelo menos uma parte em anéis aromáticos, combinada com uma estrutura quinóide de 

complexidade mínima. Existem muitas correlações entre a estrutura química e a cor, do qual 

resulta a Equação 1 (SHIREVE & BRINK, 1997). 

 

Corante = Cromógeno + Auxocromo       (1) 

 

O cromógeno é um corpo aromático que contém um grupo denominado cromóforo. 

Cromóforo significa portador da cor, sendo um radical químico como os seguintes 

grupamentos, conforme mostrado no Quadro 1 (SHIREVE & BRINK, 1997): 
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Quadro 1 – Grupos Cromóforos. 

Grupo Fórmula Química 

Nitroso      NO ( ou      N     OH ) 

Nitro     NO2 ( ou      NO.OH )  

Azo  

Etileno  

 
Carbonila  

 
 

Carbono-nitrogênio 

 

 

Enxofre 
 

 

Fonte: Shireve & Brink, 1997. 

 

Vários grupos cromóforos são utilizados na síntese de corantes (JACINTO, 2004). 

Estes grupos atribuem coloração aos corpos aromáticos mais simples graças ao deslocamento 

de bandas de absorção no espectro visível ou ao aparecimento destas bandas. Estes 

cromóforos são tão importantes que é frequente a classificação de muitos corantes pelo 

principal cromóforo que possuem (SHIREVE & BRINK, 1997). 

Os grupos cromóforos são capazes de redução e, se ela é realizada, a cor muitas vezes 

desaparece, provavelmente pela remoção do elétron de ressonância. Embora possa ser corado, 

o cromógeno pode não ter afinidades químicas necessárias para fazer a cor aderir às fibras 

têxteis. São necessários grupos auxiliares, auxocromos, que são em geral grupos formadores 

de sal, como o –NH2, o –OH, e seus derivados, ou radicais solubilizantes, como – COOH ou 

SO3H (SHIREVE & BRINK, 1997). 

Sá (2008) disserta que a formação da cor deriva da deslocalização de elétrons através 

dos sistemas conjugados de ligações duplas e simples. O sistema conjugado permite 

deslocalizações extensas de elétrons π a partir das ligações duplas e resulta em pequenas 

diferenças de energia entre os orbitais moleculares ocupados e desocupados para estes 

elétrons. São necessárias pelo menos cinco ou seis ligações duplas na estrutura molecular do 

composto para ser corado. O comprimento de onda da luz absorvida capaz de excitar um 

    

            C        C 

    

                 C        S         e 

    

            C     S       S 

 

    

            C       NH 

    

            C        O 

    

 e          CH       N  

        N     N  

    

                       C 
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elétron a partir do orbital ocupado para o orbital molecular desocupado corresponde à luz 

visível. Isto implica que, as moléculas que compõem o corante sejam insaturadas, sendo na 

sua maioria conjuntos de anéis aromáticos ligados entre si por grupos cromóforos, que 

fornecem a conjugação necessária. 

A Figura 2 representa o grupo mais extensivamente utilizado no tingimento de fibras 

têxteis, pertence à família dos azocorantes, que se caracterizam por apresentarem um ou mais 

grupamentos -N=N ligados a sistemas aromáticos (KUNZ et al., 2002). 

 

 
Figura 2 - Estrutura química característica 

de um grupo cromóforo de um azocorante. 
Fonte: Kunz et al., 2002. 

 

Geada (2006) esclarece que a cor dos corantes é intensificada e/ou modificada por 

grupos denominados auxocromos, tais como, etilo, nitro, amino, sulfônico, hidroxilo, metóxi, 

etóxi, cloro e bromo. Os grupos auxocromos são os responsáveis pela fixação do corante à 

fibra, tecido, couro, cabelo, papel, entre outros, conferindo uma coloração resistente à luz e à 

lavagem. A fixação é realizada através de reações químicas ou por adsorção do corante ao 

substrato. Os grupos auxiliares do cromóforo determinam também algumas características 

físico-químicas dos corantes como a solubilidade. 

A estabilidade da molécula do corante está diretamente associada à força de ligação 

química dos átomos componentes dos grupos cromóforos e auxocromos e a retenção das 

moléculas dos corantes pela fibra envolve várias forças atrativas, incluindo interações 

intermoleculares e iônicas, forças de Van der Waals e ligações de hidrogênio (GEADA, 

2006). 

 

 

 

R 

HO 

R 

N = N R R 
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2.4 MECANISMO DE INTERAÇÃO DO CORANTE COM A FIBRA TÊXTIL 
 

Como já foi exposto anteriormente, a quantidade de corantes sintéticos fabricada é 

justificada pela diversidade de fibras utilizadas pela indústria têxtil, e a fixação das moléculas 

dos corantes nessas fibras normalmente é realizada em soluções aquosas, por meio de quatro 

tipos diferentes de interações: ligações iônicas, de hidrogênio, de Van Der Waals e 

covalentes. 

 

2.4.1 Interações Iônicas  

 

O tingimento por ligações iônicas acontecem de forma mútua entre o centro positivo 

dos grupos amino e carboxilatos contidos na fibra e a carga iônica da molécula do corante ou 

o inverso (GUARATINI & ZANONI, 2000). Estes grupos interagem com os grupos de 

polaridade oposta presentes na fibra. Por vezes é necessária a adição de sais metálicos 

(mordente) para aumentar a intensidade da interação corante/fibra (PAIVA, 2011). Guaratini e 

Zanoni (2000) exemplifica esse tipo de interação através da tintura da lã, seda e poliamida, 

como demonstrada na Figura 3. 

    

 
Figura 3 - Interação iônica entre o corante (D) e os grupos amino da fibra da lã.  
Fonte: Guaratini & Zanoni, 2000. 

 

2.4.2 Interações de Van der Waals  

 

As tinturas por interações de Van der Waals são baseadas na aproximação máxima 

entre orbitais π do corante e da molécula da fibra, de tal forma que as moléculas dos corantes 

se fixam firmemente sobre a fibra por um processo de afinidade, não há de fato a formação de 

uma ligação. A atração é bastante significativa quando a estrutura da molécula do corante é 

linear, longa e/ ou achatada de maneira que propicia a aproximação máxima com a molécula 

da fibra. O exemplo típico para esse tipo de interação do corante com a fibra é tintura de lã e 

+ 
NH3 CO2 

- 
+ Na

+
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- + 
NH3 CO2 
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ácido 

  

Corante D
 - 



13 
 

 
 

poliéster com corantes que possuem alta afinidade por celulose.  (GUARATINI & ZANONI, 

2000). 

 

2.4.3 Interações de Hidrogênio  

 

Os tingimentos por interações de hidrogênio são provenientes da ligação entre átomos 

de hidrogênio covalentemente ligados nos corantes e pares de elétrons livres de átomos 

doadores em centros presentes na fibra. Encontra-se esse tipo de interação no tingimento de 

lã, seda e fibras sintéticas com acetato de celulose, como mostra a Figura 4 abaixo 

(GUARATINI & ZANONI, 2000). 

 

 
Figura 4 - Interação de hidrogênio entre o corante sulfonado e os 

grupos carboxilas da fibra de lã.                                               
Fonte: Guaratini & Zanoni, 2000. 

 

2.4.4 Interações Covalentes  

 

Os tingimentos por interações covalentes derivam da formação de uma ligação 

covalente entre a molécula do corante contendo grupos reativos (grupo eletrofílico) e resíduos 

nucleofílicos da fibra. Um exemplo deste tipo de interação é a tintura de fibra de algodão, 

conforme Figura 5 (GUARATINI & ZANONI, 2000):  

 

 
Figura 5 - Interação covalente entre um corante contendo grupos reativos triazina 

e grupos hidroxila presentes na celulose da fibra de algodão.                            
Fonte: Guaratini & Zanoni, 2000. 
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2.5 CLASSIFICAÇÃO DOS CORANTES 
 

A extensa variedade de corantes criada para suprir a demanda dos vários segmentos 

industriais, que o utilizam, pode ser classificada por grupos. Há diversas maneiras de se 

classificar os corantes, por exemplo, de acordo com a sua constituição química, sua aplicação, 

solidez em geral, tipo de excitação eletrônica quando exposto à luz, dentre outros. A 

classificação dada a seguir segue o padrão adotado pelo Colour Index (CI), que é um catálogo 

publicado pela The Society of Dyers and Colourists, em conjunto com a Association of Textile 

Chemists an Colorists. É utilizado para classificar um corante em termos de cor, estrutura e 

método de aplicação. Esse banco de dados padrão é adotado por fabricantes de produtos 

coloridos e consumidores, como artistas e decoradores, além do setor químico em geral 

(BASTIAN, 2009).  

 

2.5.1 Corantes à Tina (Vat Dyes) 

 

Os corantes à tina são subdivididos principalmente em dois grupos: os indigóides e os 

antraquinônicos. Todos possuem, como característica química, a presença de um grupo 

cetônico (C=O) e são essencialmente insolúveis em água. A solubilização desses corantes se 

dá por redução em solução alcalina/redutora e o produto obtido recebe o nome de Leuco. O 

grupo cetônico toma a forma reduzida (C-OH), solúvel em água, e o corante passa a ter 

afinidade química com a fibra celulósica (BASTIAN, 2009).  

  

2.5.2 Corantes Reativos 

 

Os corantes reativos se caracterizam por terem pelo menos um grupo cromóforo e um 

grupo eletrofílico (reativo), sendo altamente solúveis em água. O grupo cromóforo é 

responsável pela cor do produto e o grupo reativo é a parte química do corante que reage com 

os grupamentos hidroxila das fibras celulósicas, com grupos amino, hidroxila e tióis das fibras 

protéicas e também com grupos amino das poliamidas. Neste tipo de corante, a reação 

química se processa diretamente através da substituição do grupo nucleofílico pelo grupo 

hidroxila da celulose. Daí estes corantes se chamarem corantes reativos (BASTIAN, 2009).  

Como exemplo traz-se a Figura 6 da interação de um corante reativo do tipo vinil 

sulfonato com a fibra têxtil. 
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Figura 6 - Interação de corantes reativos do tipo vinil sulfonato com a fibra têxtil.  
Fonte: Kunz et al., 2002. 

 

2.5.3 Corantes Dispersos ou Plastosolúveis 

 

Constitui uma classe de corantes aniônicos, com solubilidade em água extremamente 

baixa, comercializados na forma pulverizada e líquida, apresentam boa solidez à luz e 

resistência à transpiração e lavagem, a úmido e a seco (IMMICH, 2006). Os corantes 

dispersos são aplicados em fibras de celulose e outras fibras hidrofóbicas através de suspensão 

de particulados muito finos (partículas entre 1 a 4 micro. Durante o tingimento, o corante 

sofre hidrólise e a forma originalmente insolúvel é lentamente precipitada na forma dispersa 

sobre o acetato de celulose (substrato têxtil). O grau de solubilidade do corante, embora 

pequeno, influencia diretamente o processo e a qualidade da tintura. O processo de tintura 

ocorre na presença de agentes dispersantes com longas cadeias que normalmente estabilizam 

a suspensão do corante viabilizando o contato entre o corante e a fibra hidrofóbica 

(GUARATINI & ZANONI, 2000). Esta classe de corantes é utilizada especialmente para 

tingir fibras sintéticas, tais como: acetato de celulose, nylon, poliéster, poliacrilonitrila e 

triacetatos, como também para a obtenção de cores claras em poliamidas e acrílicos 

(BASTIAN, 2009; IMMICH, 2006). A Figura 7 demonstra um exemplo de corante 

solubilizado transitoriamente através de reação de hidrólise. 

Sítio cromóforo 

Sítio cromóforo 

SO2CH2CH2OSO3Na 

pH = 9 – 12  

Temp = 30 – 70 °C 

SO2CH CH2 

Celulose 

OH -, H2O 

Sítio cromóforo SO2CH2CH2O Celulose Sítio cromóforo SO2CH2CH2OH 
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Figura 7 - Corante solubilizado temporariamente pela reação de hidrólise (V - corante 

vermelho de lonamina KA).                                                                                                 
Fonte: Guaratini & Zanoni, 2000.  

     

2.5.4 Corantes Diretos 

 

São definidos como aniônicos, solúveis em água e com grande afinidade para celulose. 

Foram originalmente concebidos para tingir algodão, mas também são usados para tingir 

outras fibras como, por exemplo, viscose (BASTIAN, 2009). Os corantes se ligam as fibras 

por interações de Van der Waals, eles tingem diretamente a celulose num banho aquoso 

acrescido de um eletrólito que aumenta a força iônica do meio, portanto, aumentando a 

afinidade que o corante apresenta pela fibra (ARAÚJO, 2002). Esta classe de corantes é 

constituída principalmente por corantes contendo mais de um grupo azo (diazo, triazo e etc.) 

ou pré-transformados em complexos metálicos (GUARATINI & ZANONI, 2000). Os 

corantes diretos apresentam a maneira mais simples de colorir materiais celulósicos, uma vez 

que são aplicados a partir de um banho neutro ou levemente alcalino, próximo ou no ponto de 

ebulição, no qual são aplicados cloreto ou sulfato de sódio em quantidade e intervalos de 

tempo apropriados (BASTIAN, 2009). Esses corantes produzem cores escuras e brilhantes, 

que variam enormemente quanto à solidez à luz. A resistência à lavagem é limitada e o uso de 

fixadores químicos pode aumentar sua resistência à umidade. A grande vantagem desta classe 

de corantes é o alto grau de exaustão durante a aplicação e consequente diminuição do 

conteúdo do corante nas águas de rejeitos (IMMICH, 2006). A Figura 8 mostra um exemplo 

de corante direto (corante vermelho congo). 
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Figura 8 - Corante direto (I - corante vermelho congo) contendo grupos diazo como 

cromóforo.                                                                                                                           
Fonte: Guaratini & Zanoni, 2000. 

 

2.5.5 Corantes Ácidos 

 

O termo corante ácido corresponde a um grande grupo de corantes aniônicos 

portadores de um a três grupos sulfônicos ou carboxílicos em sua estrutura molecular. Estes 

grupos substituintes ionizáveis tornam o corante solúvel em água, e têm vital importância no 

método de aplicação do corante em fibras nitrogenadas como a lã, seda, couro e algumas 

fibras acrílicas modificadas. No processo de tintura, o corante previamente neutralizado 

(solução contendo cloreto, acetato, hidrogenossulfato, etc.) se liga à fibra através de uma troca 

iônica envolvendo o par de elétrons livres dos grupos amino e carboxilato das fibras protéicas, 

na forma não-protonada. Estes corantes caracterizam-se por substâncias com estrutura 

química baseada em compostos azo, antraquinona, triarilmetano, azina, xanteno, ketonimina, 

nitro e nitroso, que fornecem uma ampla faixa de coloração e grau de fixação (GUARATINI 

& ZANONI, 2000; BASTIAN, 2009).  Não são recomendados para algodão, uma vez que não 

possuem afinidade com fibras celulósicas, sendo, entretanto, largamente empregados para a 

poliamida. Possui uma ampla gama de coloração com cores geralmente brilhantes, e, também, 

as mais diversas propriedades com relação ao tipo de tingimento e solidez, o material tingido 

apresenta resistência de boa a excelente. Alguns corantes ácidos são metalizados e 

absolutamente indispensáveis para certas aplicações na indústria têxtil (alta solidez). A 

estabilidade desses complexos é tal que esses corantes permanecem estáveis durante o 

processo de tingimento, mesmo sob severas condições de uso, não liberando o metal de sua 
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estrutura mesmo que haja flutuações de pH e temperatura (BASTIAN, 2009). A Figura 9 

mostra um exemplo de corante ácido (corante ácido Violeta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Estrutura molecular do corante ácido Violeta. 
Fonte: Guaratini & Zanoni, 2000.                           

 

2.5.6 Corantes Catiônicos (Básicos Modificados) 
 

São corantes solúveis em água que produzem soluções coloridas catiônicas devido às 

ligações entre o cátion da molécula do corante, e os sítios aniônicos na fibra. Suas ligações 

são fortes suficientes para não migrarem facilmente. Suas aplicações são direcionadas 

principalmente para as fibras acrílicas, e em casos especiais para a lã, seda e acetato de 

celulose. Esses corantes produzem uma cartela ilimitada de cores bastante vivas, algumas até 

mesmo fluorescentes de boa solidez (exceto em fibras naturais) (BASTIAN, 2009; IMMICH, 

2006).  

 

2.5.7 Corantes Catiônicos não Modificados 

 

São os antigos corantes básicos mais antigos apresentavam pouca solidez 

(principalmente à luz), por isso possuem utilização têxtil bastante reduzida, tendo sofrido 

forte pressão do mercado quanto à segurança de seu manuseio, visto que grande parte dos 
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mesmos utiliza a benzidina como matéria-prima, produto reconhecidamente como 

carcinogênico (BASTIAN, 2009). 

 

2.5.8 Corantes ao Enxofre (Sulfurosos) 

 

É uma classe de corantes que após a aplicação se caracterizam por compostos 

macromoleculares com pontes de polissulfetos (- Sn -), os quais são altamente insolúveis em 

água. Em princípio são aplicados após pré-redução em banho de ditionito de sódio que lhes 

confere a forma solúvel, são reoxidados subsequentemente sobre a fibra pelo contato com ar. 

Estes compostos têm sido utilizados principalmente na tintura de fibras celulósicas, 

conferindo cores, preto, verde oliva, azul marinho, marrom, apresentando boa fixação. 

Entretanto, estes corantes usualmente apresentam resíduos altamente tóxicos. Após o 

tingimento, são trazidos à sua forma original, insolúvel por oxidação. Possuem uma boa 

solidez à luz e à lavagem, mas resistem muito pouco ao cloro (GUARATINI & ZANONI, 

2000; BASTIAN, 2009). 

 

2.5.9 Corantes Naturais 

 

São corantes obtidos a partir de substâncias vegetais ou animais, com pouco ou 

nenhum processamento químico, são principalmente, do tipo mordente, embora existam 

alguns do tipo à tina, solventes, pigmentos, diretos e ácidos. Não existem corantes naturais 

dispersos, azóicos ou ao enxofre (BASTIAN, 2009). 

 

2.6 GERAÇÃO DE EFLUENTES NA INDÚSTRIA TÊXTIL 
 

A indústria têxtil apresenta uma posição de grande destaque no cenário econômico 

mundial devido a sua grande capacidade produtiva. Os números do setor têxtil são 

significativos no que se refere à produtividade e também a quantidade e características de 

poluentes industriais. Segundo Immich (2006) a característica dos efluentes produzidos na 

indústria têxtil depende da tecnologia e dos processos utilizados, assim como dos tipos de 

fibras e produtos químicos empregados, contudo a geração de efluentes líquidos se sobressai. 

O setor é um dos maiores produtores de efluentes líquidos, sendo necessários cerca de 80 

litros de água para produzir 1 Kg de tecido e dependendo do processo pode subir para 300 L, 

dos quais cerca de 80% (oitenta por cento) é descartado como efluente e pouco mais de 10% 

do total compõe as perdas por evaporação (MOGAMI, 2012). A indústria têxtil apresenta uma 
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complexa cadeia produtiva, Bastian (2009) destaca de maneira simplificada as etapas do 

processo produtivo divididas em: fibras têxteis, fiação, tecelagem e/ou malharia, 

beneficiamento e enobrecimento dos fios e tecidos e confecções. A Figura 10 mostra um 

fluxograma simplificado das etapas produtivas. 

 

 
Figura 10 - Fluxograma simplificado das etapas produtivas 

da Cadeia Têxtil.                                                             
Fonte: Adaptado de Bastian, 2009.                  

 

Os tipos de efluentes gerados pela cadeia de produção têxtil variam conforme o tipo de 

fibra e produtos químicos utilizados, todavia variam também conforme os processos sofridos 

durante as etapas contidas na própria cadeia produtiva. Seguindo ainda o modelo proposto por 

Bastian (2009) as etapas produtivas da indústria têxtil e a respectiva geração de resíduos e 

efluentes são descritas conforme a seguir: 

 

2.6.1 Descrição Simplificada das Etapas Produtivas 

 

2.6.1.1 Fiação - é a etapa de produção dos fios a partir das fibras têxteis. Os fios 

podem ser direcionados diretamente para tecelagens e malharias ou para o beneficiamento. Os 

principais processos contidos nessa etapa distinguem-se de acordo com a natureza da fibra. 

Para fibras naturais os processos abrangem abertura, carda, passadeira, reunideira, 

penteadeira, maçaroqueira, filatório, conicaleira, retorcedeira e vaporizador. Já as fibras 

sintéticas são submetidas à chips, extrusão, bobinagem, estiragem, enrolamento e 
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texturização. Por ser um processo realizado essencialmente na ausência de água gera resíduos 

sólidos (cascas, fibras, fios, cones, emissão de vibração de partículas, borra de fibras, etc.) e 

emissões atmosféricas (materiais particulados – fibrilas).  

 

2.6.1.2 Beneficiamento - é a etapa de preparação dos fios para seu possível uso final. 

Após o beneficiamento o fio pode ser comercializado ou enviado para tecelagem e/ou 

malharia. Os principais processos pelos quais os fios passam no beneficiamento são 

chamuscagem, purga/ limpeza, alvejamento, mercerização e caustificação, tingimento, 

estamparia, secagem, compactação, calandragem, felpagem, amaciamento e acabamento anti-

chama. Esse processo gera emissões atmosféricas (gases de combustão/ queima), calor/ 

vapores, Cloro – Cl2, vapores de solventes, ácido acético, material particulado, resíduos de 

substâncias químicas presentes no material têxtil volatizadas em alta temperatura e compostos 

orgânicos voláteis – COVs/ VOCs), resíduos sólidos (fibras queimadas, fibras retiradas do 

material têxtil durante a purga, alvejamento, felpagem, impregnação de álcali e lavagem, 

pastas de estampar, telas, embalagens diversas, etc.) e efluentes líquidos (água de 

resfriamento, banho residual de purga, banho residual de alvejamento, banho residual 

fortemente alcalino, água de lavagem do material têxtil e equipamentos, etc.). 

 

2.6.1.3 Tecelagem e/ou Malharia - são etapas de formação de tecidos planos e tecidos 

de malha circular ou retilínea a partir de fios têxteis. Os processos encontrados nessa etapa 

são o urdimento, engomagem, tecimento (tecido plano) e/ou tecimento (malha). Na tecelagem 

são produzidos resíduos sólidos (cones, banho de goma, embalagens, fios, fibras, tecidos, 

etc.), emissões atmosféricas (material particulado – fibrilas, calor proveniente da operação de 

secagem e do tanque de goma, compostos orgânicos voláteis – COVs/ VOCs, etc.) e efluentes 

líquidos (água de lavagem de equipamentos e bacias e geração de efluentes orgânicos). 

 

2.6.1.4 Enobrecimento - é a etapa de preparação, tingimento, estamparia e acabamento 

de tecidos, malhas ou artigos confeccionados. Essa é a etapa que traz maior preocupação 

ambiental, pois ela produz a maior quantidade de efluentes com elevados níveis de 

contaminação. O enobrecimento é composto principalmente por processos como 

chamuscagem, desengomagem (tecidos planos), alvejamento, mercerização e caustificação, 

efeito (seda), tingimento, estamparia, secagem, sanforização, calandragem, felpagem, 

navalhagem, esmerilhagem, amaciamento, repelência água/óleo, tratamento anti-ruga, 

encorpamento e acabamento anti-chama. Fabricam-se no processo de enobrecimento resíduos 
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sólidos (fibras queimadas, fibras retiradas durante as operações de desengomagem, purga, 

alvejamento, impregnação de álcali, felpagem, navalhagem, esmerilhagem e lavagem, pastas 

de estampar, telas, embalagens diversas, etc.) emissões atmosféricas (gases de combustão/ 

queima, calor/ vapores, Cloro – Cl2, vapores de solventes, ácido acético, material particulado, 

resíduos de substâncias químicas presentes no material têxtil volatizadas em alta temperatura 

e compostos orgânicos voláteis – COVs/ VOCs), e os efluentes líquidos (água de 

resfriamento, banho residual de purga, de alvejamento, fortemente alcalino e de tingimento, 

além da água de lavagem do material têxtil e equipamentos, etc.).    

 

2.6.1.5 Confecção - é a etapa de aplicação diversificada de tecnologias acrescidas de 

acessórios incorporados às peças dando a elas formas. É composto por processos como 

modelagem, enfesto, corte, costura, acabamento, embalagem e expedição. A confecção 

produz emissões atmosféricas (caldeira e climatizados interno), resíduos soídos (retalhos e 

embalagens diversas) e efluentes líquidos (lavagem de peças). 

Cada etapa do processo de fabricação têxtil gera resíduos que trazem impactos 

ambientais, no entanto a transformação de fibra crua em tecido não acabado ou em fios, são 

processos essencialmente mecânicos, não gerando efluentes líquidos. Os efluentes líquidos, os 

principais poluidores dos corpos d’água, são gerados especialmente no beneficiamento e 

enobrecimento.  

Para Franco (2009) os efluentes líquidos têxteis fabricados nessas fases caracterizam-

se por serem altamente coloridos, devido à presença de corantes que não se fixam na fibra 

durante o processo de tingimento. E apesar da avançada tecnologia para tingir fibras têxteis, 

estima-se que cerca de 15% do volume total de corantes utilizados seja perdido para o 

ambiente. 

Por causa das implicações ambientais causadas, riscos e até mesmo para atender a 

legislação ambiental, novos estudos têm sido realizados para a degradação ou imobilização 

destes compostos em efluentes têxteis.  

 

2.7 PROCESSOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NA INDÚSTRIA 

TÊXTIL 
 

Os efluentes da indústria têxtil são de difícil tratamento em função da sua alta carga 

orgânica, presença de corante e variada composição química, incluindo amaciantes, agentes 
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finalizadores, biocidas, pesticidas, benzeno halogenados, sufactantes, fenóis, tintas, metais 

pesados e sólidos dissolvidos. Nos processos úmidos como lavagens, branqueamento, 

tingimento, acabamento dos tecidos e lavagem dos pisos e equipamentos, outros aditivos são 

utilizados (MOGAMI, 2012).  

As técnicas de tratamento fundamentadas em processos de coagulação, seguidos de 

separação por flotação ou sedimentação, apresentam uma elevada eficiência na remoção de 

material particulado. No entanto, a remoção de cor e compostos orgânicos dissolvidos mostra-

se deficientes. Os processos de adsorção em carvão ativado apresentam uma eficiência 

significativamente maior, contudo em função da superfície química do carvão ser positiva, a 

adsorção de corantes de caráter catiônico é uma limitação bastante importante (KUNZ et al., 

2002). É importante salientar que os processos de coagulação, sedimentação, flotação e 

adsorção correspondem a sistemas não destrutivos. Embora o volume dos resíduos possa ser 

significativamente diminuído, a disposição final das fases sólidas continua sendo um 

problema sem solução. Em função destes inconvenientes, existe certa predileção pela 

utilização de processos que realmente possam degradar as espécies de interesse. Dentro do 

contexto dos processos destrutivos, cabe aos processos biológicos um lugar de destaque, 

principalmente em função da relativa facilidade encontrada na implementação de sistemas que 

operem em grande escala (KUNZ et al., 2002). 

A Figura 11 retrata os processos biológicos utilizados com maior frequência nas 

industriais para tratamento de efluentes têxteis. Este processo consiste na agitação dos 

efluentes na presença de micro-organismos e ar, durante o tempo necessário para metabolizar 

e flocular uma grande parte da matéria orgânica. O processo apresenta o grande inconveniente 

de ser bastante susceptível à composição do efluente (cargas de choque), além de produzir um 

grande volume de lodo (KUNZ et al., 2002).  
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Figura 11 - Esquema de uma estação de tratamento de efluentes 

utilizando lodo ativado.  
Fonte: Kunz et al., 2002. 

 

Em geral, na indústria têxtil os processos de tratamento estão fundamentados na 

operação de sistemas físico-químicos de precipitação-coagulação, seguidos de tratamento 

biológico via sistema de lodos ativados. O sistema apresenta uma eficiência relativamente 

alta, permitindo a remoção de aproximadamente 80% da carga de corantes. Infelizmente, o 

problema relacionado com o acúmulo de lodo torna-se crítico, uma vez que o teor de corantes 

adsorvido é bastante elevado, impedindo qualquer possibilidade de reaproveitamento. Por 

todos estes motivos, o estudo de novas alternativas para o adequado tratamento de efluentes 

deve ser considerado como uma prioridade dos profissionais que atuam nesta área de trabalho 

(KUNZ et al., 2002).   

   
2.7.1 Novos Avanços no Tratamento de Corantes e Efluentes Têxteis 

 

2.7.1.1 Biodegradação - trata pela busca contínua de microrganismos versáteis, 

capazes de degradar de maneira eficiente um grande número de poluentes a um baixo custo 

operacional. Na prática, sabe-se que isto é muito difícil principalmente em função da 

diversidade, concentração e composição de espécies químicas presentes em cada efluente. Um 
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exemplo é o fungo de decomposição branca Phanerochaete chrysosporium.  Este fungo tem a 

capacidade de mineralizar pelo menos parcialmente e em alguns casos completamente, além 

da lignina, uma variedade de poluentes resistentes à degradação (KUNZ et al., 2002). 

  

2.7.1.2 Tratamento com Ozônio - O ozônio, a forma triatômica do oxigênio, é um gás 

incolor de odor pungente. Em fase aquosa, o ozônio se decompõe rapidamente a oxigênio e 

espécies radicalares. O ozônio é um agente oxidante poderoso (E0 = 2,08 V) quando 

comparado a outros agentes oxidantes conhecidos como, por exemplo, H2O2 (E0 = 1,78 V) 

permitindo com que esta espécie reaja com uma numerosa classe de compostos. Devido à 

instabilidade do ozônio, aproximadamente 3s na fase gasosa, o que impede sua armazenagem, 

torna-se necessária sua geração in situ. O ozônio pode ser produzido por três diferentes 

técnicas: exposição do O2 à luz ultravioleta, eletrólise do ácido perclórico e descarga 

eletroquímica. A oxidação de poluentes ou efluentes pode ocorrer de maneira direta ou 

indireta (KUNZ, et al., 2002). 

 

2.7.1.2.1 Oxidação Direta - conforme Figura 12, através deste processo a molécula de 

ozônio pode reagir diretamente com outras moléculas orgânicas ou inorgânicas via adição 

eletrofílica. O ataque eletrofílico do ozônio pode acontecer a átomos com uma densidade de 

carga negativa (N, P, O ou carbonos nucleofílicos) ou a ligações duplas ou triplas do tipo 

carbonocarbono, carbono-nitrogênio e nitrogênio-nitrogênio (KUNZ, et al., 2001). 

 

        

 

 

 

 

 

Figura 12 - Exemplos de oxidação direta com Ozônio. 
   Fonte: Kunz et al., 2002. 

 

2.7.1.2.2 Oxidação Indireta - conforme demonstrado nas Equações 2, 2.1, 2.2 e 2.3, 

indiretamente, o ozônio pode reagir através de reação radicalar (principalmente •OH) que é 

gerado pela decomposição do ozônio (KUNZ et al., 2002). 

 

NO2 
-
+ O3 → NO3 

-
 + O2 

CN
 -
 + O3 → CNO

 -
 + O2 

SO3 
2-

 + O3 → SO4 
2-

 + O2 

R2C = CR2 + O3 → RCHO; R2CO; RCOOH (onde R = radical alquila ou H) 
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O3 + H2O                     H2O2 + O2                                                                                                                   (2) 

H2O2                             2 
• 
OH                                                                                 (2.1) 

O3 + OH
 -
                    O2

-
 + HO2 

•
                                                                           (2.2) 

O3 + HO2 
•
                   2O2 + 

• 
OH                                                                                (2.3) 

 

O radical hidroxila é um poderoso e não seletivo oxidante (Eo = 2,80 V) que pode 

reagir através de três mecanismos distintos, conforme Figura 13 ( KUNZ, et al., 2002):  

I) Abstração de hidrogênio  

II) Transferência de elétrons  

III) Adição radicalar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 13 - Reações iniciadas por radical hidroxila. 
                         Fonte: Kunz et al., 2002. 

 

Os radicais secundários formados durante estas reações podem novamente reagir com 

ozônio ou outros compostos. Para o tratamento de efluente têxtil o ozônio se mostra muito 

atrativo. Geralmente, os cromóforos encontrados neste efluente são compostos orgânicos com 

grande conjugação de ligações duplas como mencionado acima. Estas ligações podem ser 

rompidas por ozônio (direta ou indiretamente) formando moléculas menores descolorindo 

assim o efluente. No entanto, um inconveniente muitas vezes encontrado nos estudos de 

degradação com ozônio refere-se ao aumento da toxicidade de alguns intermediários de 

reação, o que torna necessário o acompanhamento do processo através de testes de toxicidade 

(KUNZ  et al., 2002): 

 

Cl3CH + 
.
OH Cl3C

.
+ H2O (abstração de hidrogênio) 

CO3 
2-

 + 
.
OH CO3

.-
+ - 

OH  (transferência de elétrons) 

) 

+ 

.
OH 

H 

OH (adição radicalar) 

hv 
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2.7.1.3 Fotocatálise Heterogênea- Conforme representado na Figura 14, quando um 

semicondutor é exposto a luz ultravioleta, este é promovido a um estado eletronicamente 

excitado que se caracteriza pela geração de um par elétron lacuna (e-, h+). As características 

oxidantes do radical hidroxila gerado por reação da lacuna Equação 3, e o caráter fortemente 

oxidante da própria lacuna,  fazem com que as moléculas orgânicas adsorvidas na superfície 

da partícula do catalisador possam ser oxidadas até completa mineralização, através de um 

processo bastante viável ( KUNZ et al., 2002 ). 

 

(Ti)superfície -OH + h
+
        (Ti)superfície -OH*                                                                    (3) 

 

 

Figura 14 – Representação esquemática 

dos princípios da fotocatálise heterogênea 

(A: Espécies aceptora, B: Espécies 

doadora). 
                                   Fonte: Kunz et al., 2002. 

 

A aplicação da fotocatálise no tratamento de efluentes têxteis tem sido relativamente 

pouco estudada. Embora a elevada eficiência da fotocatálise heterogênea permita uma rápida 

mineralização de inúmeras espécies químicas de relevância ambiental, existem vários 

inconvenientes de ordem prática que tem dificultado bastante a sua consolidação como 

alternativa de tratamento em grande escala (KUNZ et al., 2002) .  

Dentre as mais importantes limitações do método constam-se:  

 Necessidade de fontes artificiais de radiação, uma vez que grande parte dos 

fatocatalisadores apresentam um “band gap” correspondente à região 

ultravioleta. 
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 Dificuldades na penetração da radiação no meio de reação e dificuldades na 

separação dos fotocatalisadores, uma vez que estes são utilizados na forma de 

finas suspensões. 

 Dificuldades na implementação de sistemas contínuos em grande escala, 

principalmente em função dos inconvenientes anteriores. 

Estudos tendentes a contornar os inconvenientes acima citados estão sendo realizados 

no momento (KUNZ et al., 2002). 

 Dentre as várias alternativas estudadas destacam-se: 

 Desenvolvimento de fotocatalisadores de maior eficiência (dopagem). 

 Implementação de sistemas que operem com fotocatalisadores imobilizados. 

 Utilização de fotocatalisadores passíveis de ativação por luz solar ou de 

sistemas assistidos por agentes sensibilizadores. 

 

2.7.1.4 Processos Físicos - Em geral, os processos físicos são representados por 

processos de separação de fases (decantação, filtração, centrifugação), transição de fases 

(destilação, evaporação, cristalização), separação molecular (osmose reversa, ultrafiltração). 

Esses processos fundamentam-se em separar substâncias de propriedades distintas, sendo que 

as espécies contaminantes presentes são apenas transferidas de uma fase à outra não sendo 

degradadas (KUNZ et al., 2002;  TORRADES et al., 2004). 

Dentre os processos físicos mais utilizados no tratamento de efluentes e corantes 

têxteis, a adsorção com carvão ativado ainda vem sendo intensamente estudada. O estudo de 

alguns agentes alternativos utilizando-se de biomassa como adsorvente também tem 

despertado atenção recentemente. Alguns artigos têm sido publicados nos últimos anos 

utilizando carvão ativado de coco (KADIRVELU et al,. 2000), bambo (WU et al., 1999), 

casca de eucalyptus (MORAIS et al., 1999), quitosana (JUANG et al., 1997; NO et al., 2000) 

e conchas de amêijoa (PAIVA, 2011) como materiais adsorventes. 

A utilização de tecnologias de membranas, como osmose reversa (OR), microfiltração 

(MF), nanofiltração (NF) e ultrafitração (UF), têm se tornado muito atrativas devido ao fato 

de possibilitarem o reúso da água no processo industrial. Isto é especialmente interessante se 

analisarmos as perspectivas futuras não muito animadoras de escassez, elevação dos custos 

para captação de água e legislação cada vez mais restritiva para emissão de efluentes (KUNZ 

et al., 2002). 
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2.7.1.5 Processos Combinados - Para o tratamento de um dado efluente muitas vezes 

uma solução bastante inteligente é a utilização de processos combinados para uma melhor 

eficiência do sistema. Estes métodos podem ser utilizados de maneira complementar, de tal 

forma que possam suprir deficiências apresentadas pelos processos quando aplicados 

isoladamente (KUNZ et al., 2002).  

Dispõe-se de vários métodos para tratamento de efluentes têxteis, podendo ser 

classificados principalmente em físicos, químicos e biológicos. Para o tratamento de efluentes 

têxteis, o arranjo destes métodos mostra-se mais adequado, devido à presença de corantes que 

normalmente são resistentes a degradação nos sistemas convencionais de tratamento. Em 

suma, maior atenção tem sido direcionada ao estabelecimento de metodologias que combinam 

os processos biológicos com outras alternativas físicas ou físico-químicas, tais como 

floculação, adsorção ou oxidação eletroquímica (KUNZ et al.,2002). 

A combinação de processos oxidativos avançados (POAs) utilizando-se peróxido de 

hidrogênio, ozônio, luz ultravioleta, TiO2 tem sido testados recentemente como alternativas 

aos processos de tratamento estabelecidos atualmente, com resultados promissores. (KUNZ et 

al., 2002). 

A combinação de processos biológicos (anaeróbios-aeróbios) também é útil, pois 

permite a efetiva descoloração do efluente principalmente quando azocorantes estiverem 

presentes neste efluente. Fungos, principalmente os de decomposição branca, em combinação 

com métodos biológicos e químicos também têm sido testados e se mostrado bastante 

eficientes na descoloração de efluentes e corantes têxteis (KUNZ et al., 2002 ). 

 

2.8 OXIDAÇÃO QUÍMICA 
 

Uma reação de oxidação/redução é aquela que envolve transferência de elétrons entre 

os reagentes, sob uma óptica mais aplicada, a do tratamento de efluentes e remediação de 

solos contaminados, a oxidação química é uma forma de transformar moléculas 

ambientalmente indesejáveis em outras moléculas menos tóxicas, para que estas possam ser 

assimiladas de modo mais harmonioso nos ciclos da natureza (JARDIM & CANELA, 2004). 

A oxidação pode ser completa ou parcial. Algumas vezes, quando a oxidação se dá de 

modo incompleto, nem sempre se pode garantir que o subproduto (ou subprodutos) formado 

será menos tóxico que o composto de partida. No entanto, a oxidação total também chamada 
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de mineralização de um composto orgânico gera como produto final dióxido de carbono, água 

e íons inorgânicos caso haja algum heteroátomo na molécula. (JARDIM & CANELA, 2004). 

Inúmeros oxidantes químicos são frequentemente usados em tratamento de águas 

(como agentes de desinfecção e remoção de odor) e efluentes. O Quadro 2 apresenta os 

oxidantes mais comuns. 

                                              

Quadro 2 - Oxidantes Químicos. 

Nome do Composto Fórmula 

Peróxido de hidrogênio     H2O2 

Ozônio          O3 

Cloro            Cl2 

Dióxido de cloro       ClO2      

Permanganato de Potássio   KMnO4
 

 Fonte: Jardim & Canela, 2004. 
 

O poder oxidante comparativo (dado em termos do potencial padrão) de alguns 

compostos mais comumente usados é mostrado nas Tabelas 1 e 2.  São tabelas que mostram o 

quanto um determinado oxidante químico pode ser mais ou menos eficiente, dependendo do 

meio no qual seja aplicado, ou seja, quanto maior for o valor de E0, maior a tendência em 

perder elétrons, portanto, ceder elétrons para outro elemento de menor potencial oxidante. 

As tabelas com os potencias de oxidação foi o ponto de partida para se determinar os 

níveis de pH em que os experimentos deveriam ocorrer, objetivando-se uma maior eficiência 

na degradações da cor das soluções sintética do corante Foron Azul e do efluente têxtil (bruto 

e coagulado) da empresa Mamute.                                
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Tabela 1 - Potencial padrão para oxidantes mais comuns em Volts. 

Oxidante Condições do Meio E0 (V) 

Cl2 Ácido 1,36 

HOCl 
Ácido 1,49 

Básico 0,89 

ClO2 

Ácido 1,95 

Básico 1,16 

O3 

Ácido 2,07 

Básico 1,25 

H2O2 Ácido 1,72 

KMnO4 

Ácido 1,70 

Básico 0,59 

                     Fonte: Jardim & Canela, 2004. 

 

Tabela 2 - Potencial de oxi-redução (E0) a 25°C. 

Reação Potencial de Oxi-reducao, E0  (V) 

O3 + 2H
+
 + 2 e = O2 + H2 O 2,07 

HOCl + H
+
 + 2e = Cl

-
 + H2 O 1,49 

Cl2 + 2e  = 2 Cl
- 

1,36 

HOBr + H
+
 =  2e Br

-
 + H2O 1,33 

O3 + H2O + 2e = O2 + 2 OH
- 

1,24 

ClO2 + e = ClO2
- 

1,15 

Br2 + 2e = 2 Br
- 

1,07 

HOI + H
+
 + 2e = I

-
 + H2 O 0,99 

ClO2 (aq) + e + ClO2 
-
 0,95 

OCl + H2O + 2e = Cl
-
 + 2 OH

- 
0,90 

OBr
-
 + H2O + 2e = Br

-
 + 2 OH

- 
0,70 

I2 + 2e = 2I
- 

0,54 

I3 + 2e = 3I
- 

0,53 

OI
-
 + H2O + 2e = I

-
 + 2 OH

-
  0,49 

               Fonte: White, 1972. 
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2.9 OXIGÊNIO REATIVO DISPONÍVEL  
 

Uma propriedade muito importante que sempre é requerida na prática quando se 

pretende usar um oxidante diz respeito à estequiometria oxidante/redutor, ou seja, ao número 

de moles de oxigênio disponível por unidade de peso (razão mássica) ou por mol (razão 

molar) do composto.  A Tabela 3 apresenta um resumo do chamado oxigênio reativo 

disponível, e que é um ótimo ponto de partida para se avaliar custos em aplicações ambientais 

de oxidantes (JARDIM & CANELA, 2004). 

 

 Tabela 3 - Oxigênio reativo equivalente. 

Semi-reação 

Oxigênio reativo equivalente 

Moles [O] por mol 

de oxidante 

Moles [O] por mol (Kg) 

de oxidante 

Cl2 + H2O → [O] + 2Cl
-
 + 2H

+
 0,5 14,1 

HOCl → [O] + Cl
-
 + H

+ 
1,0 19,0 

2ClO2 + H2O → 5[O] + 2Cl
-
 + 2H

+ 
2,5 37,0 

O3 → [O] + O2 1,0 20,8 

H2O2 → [O] + H2O 1,0 29,4 

2MnO4
-
 + H2O → 3[O] + 2MnO2 + 2 OH 1,5 9,5 

 Fonte: Jardim & Canela, 2004 

 

2.10 O CLORO – Cl2 
 

Conforme mostra a Equação 4, o cloro foi sintetizado no estado gasoso em 1774 por 

Karl W. Scheele, um químico sueco que aqueceu óxido de manganês com ácido clorídrico 

(WHITE, 1972). 

 

MnO2 + 4 HCl   ----calor-----    MnCl2 + Cl2 + 2H2O                                         (4) 

 

O cloro (em grego chlorós = esverdeado) é um dos elementos químicos da família dos 

halogênios. Na sua forma elementar é um gás de coloração amarelo-esverdeado. Na natureza 
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não é encontrado em estado puro. É obtido principalmente a partir da eletrólise do cloreto de 

sódio, NaCl, em solução aquosa, denominado o processo cloro-álcali (RICHTER, 2009).  

Segundo White (1972), o cloro é manufaturado por células de diafragmas segundo 

Equação 5, produzindo simultaneamente soda cáustica, hidrogênio e cloro gás. 

 

2 NaCl + H2O + corrente elétrica             2 NaOH + Cl2 + H2                          (5) 

 

 2.11 O HIPOCLORITO DE CÁLCIO - Ca(OCl)2 

 

Conforme a Norma Brasileira (NBR 11887, Jul 2003) da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), hipoclorito de cálcio é um sal inorgânico obtido através da 

cloração de uma solução de cal hidratada, com alto poder oxidante, que possui a seguinte 

fórmula química: Ca(OCl)2.   

 

2.12 O HIPOCLORITO DE SÓDIO - NaOCl 
 

Segundo White (1972), o hipoclorito de sódio é o mais largamente usado dos 

hipocloritos para tratamento de água e tratamento de efluentes. Infelizmente requer muito 

mais espaço para armazenagem e tem uma logística mais cara em relação ao hipoclorito de 

cálcio. 

A estabilidade da solução de hipoclorito de sódio é altamente afetada pelo calor, 

concentração, pH e presença de metais pesados, resumidamente temos os fatores abaixo que 

catalisam sua decomposição (WHITE, 1972): 

a) A alta temperatura aumenta a taxa de decomposição; 

b) A alta concentração aumenta a taxa de decomposição; 

c) A presença de ferro, cobre, níquel e cobalto catalizam a taxa de decomposição.  

  

2.13 ELIMINAÇÃO DE SULFETO DE HIDROGÊNIO – H2S 
 

As águas que contêm sulfeto de hidrogênio (H2S) desprendem odor característico de 

ovos podres e são fortemente corrosivas; o odor e sabor são perceptíveis quando o teor do gás 

execede de 0,2 mg/L. Os processos típicos industrialmente empregados para eliminação do 

sulfeto de hidrogênio dissolvido na água são: aeração e cloração (LIMA, 1996).   
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Conforme as Equações 6, 6.1 e 6.2, em soluções aquosas, o cloro reage instantemente 

com o sulfeto de hidrogênio para formar o enxofre coloidal (WHITE, 1972).   

 

Cl2 + H2O             HOCl + HCl                                                                     (6) 

HOCl + H2S             S°  +  HCl  +  H2O                                                   (6.1) 

Cl2 + HOCl + H2S + H2O               S°  + 2HCl  + HOCl + H2O                  (6.2) 

                 

2.14 O ÁCIDO HIPOCLOROSO - HOCl 
 

O ácido hipocloroso é o mais eficiente de todas as frações residuais do cloro. Esta 

fração é oficialmente conhecida na indústria como cloro disponível. A eficiência germicida do 

HOCl é devida a grande facilidade com o qual ele pode penetrar na parede celular.  (WHITE, 

1972). 

O ácido hipocloroso é um ácido fraco, cuja constante dissociação (pKa), a 30°C, é 

3,18 x 10
-8

 e que em solução aquosa se dissocia para formar o íon hidrogênio e o íon 

hipoclorito, conforme mostrado na Equação 7, logo os compostos clorados são mais efetivos 

em valores de pH baixos quando a presença de ácido hipocloroso é dominante (MACÊDO, 

2000).  

 

 HOCl            H
+ 

+ OCl
-
                                                                                      (7) 

 

Conforme demonstrado na Figura 15, em valores de pH abaixo de 5, a espécie 

predominante de cloro livre é o HOCl (~99%), e para valores de pH acima de 10 a espécie 

predominante é o OCl
-
. O HOCl é melhor desinfetante do que o OCl

-
 ou monocloraminas. 

Quando o HOCl é utilizado ele inativa 99% de Escherichia Coli, sendo 70 vezes melhor do 

que o OCl
-
 e 300 vezes melhor que as cloroaminas (GOMES, et al., 2010). 
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Figura 15 - Distribuição das espécies de cloro livre 

(HClO e OCl
-
) em função do pH da solução.  

                               Fonte: Feng et al., 2007. 

 

Conforme demonstrado pela Equação 8, o seguinte modelo é proposto para remoção 

da cor de efluentes têxteis sob ação do íon hipoclorito no meio reacional (MORTARI et al., 

2007). 

 

CORANTE + OCl
-
              intermediários              CO2  +  Cl

-
 + H2O       (8)  

 

2.15 REAÇÕES DO CLORO E SEUS DERIVADOS EM MEIO AQUOSO 
 

As Equações 9, 10 e 11 representam a hidrólise dos principais derivados clorados em 

meio aquoso. Nota-se que apenas o Hipoclorito de Cálcio forma duas moléculas do ácido 

hipocloroso (HOCl), o que o torna frente ao demais um potente oxidante. 

 

Cl2 + H2O                HOCl +  HCl   - Cloro Gás                                                          (9) 

 

NaOCl + H2O              HOCl + NaOH   - Hipoclorito de sódio                                 (10) 

 

Ca(OCl)2 + 2 H2O              2 HOCl + Ca(OH)2   - Hipoclorito de Cálcio                   (11) 
 

 

2.16 PROCESSO DE OXIDAÇÃO AVANÇADA (POA) 
 

Existe uma série de tecnologias de tratamento de efluentes disponíveis no mercado, 

conforme podemos observar no Quadro 3. Entretanto, levando em consideração que as 

matrizes de interesse são muitas vezes compostas de substâncias com alta toxidade e que, 
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destruir o poluente é muito mais interessante do que simplesmente transferi-lo de fase 

(TEIXEIRA & JARDIM, 2004).  

 

Quadro 3 - Vantagens e desvantagens dos métodos usuais de remoção de corantes de 

efluentes industriais. 

Tratamento Físico e 

Químicos 

Vantagens Desvantagens 

Reagente Fenton Descoramento efetivo de 

corantes solúveis e insolúveis 

Geração de Lodo 

Ozonização Aplicado em fase gasosa: sem 

alteração de volume 

Tempo de meia-vida curto (20 

min) 

Fotoquímico Não há produção de lodo Formação de subprodutos 

NaOCl Inicia e acelera rompimento de 

ligação Azo 

Liberação de aminas aromáticas 

Cucurbituril Boa capacidade de sorção para 

vários corantes 

Alto Custo 

Destruição Eletroquímica Compostos gerados não são 

perigosos 

Alto Custo de energia 

Carvão ativado Remove todos os tipos de 

corantes 

Alto custo 

Cavacos de Madeira Boa capacidade de sorção para 

corantes ácidos 

Longos tempos de retenção 

Sílica gel Efetiva para remoção de 

corantes alcalinos 

Reações paralelas inviabilizam 

aplicação comercial 

Filtração por membrana Remove todos os tipos de 

corantes 

Produção de lodo concentrado 

Troca iônica Regenerável: Não há perda de 

adsorvente 

Não efetiva para todos os 

corantes 

Radiação Oxidação efetiva em escala de 

laboratório 

São necessárias altas 

concentrações de O2 dissolvido 

Coagulação Eletroquímica 

 

Economicamente viável Grande Produção de lodo 

 

 Fonte: Robinson et al., 2001. 

 

Os POAs se caracterizam por transformar a grande maioria dos contaminantes 

orgânicos em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, através de reações de 

degradação que envolvem espécies transitórias oxidantes, principalmente radical hidroxila. 
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Esses radicais tem potencial de oxidação 2,8V, menor apenas do que o do flúor, que é de 3,03 

V, conforme demonstrando na Tabela 4. São processos limpos e não seletivos, podendo 

degradar inúmeros compostos, independentemente da presença de outros.  Além disso, podem 

ser usados para destruir compostos orgânicos tanto em fase aquosa, como em fase gasosa ou 

adsorvidos numa matriz sólida (TEIXEIRA & JARDIM 2004). 

  

Tabela 4 – Potencial redox de alguns oxidantes. 

Espécie Potencial Redox (V) 

Flúor 3,03 

Radical hidroxila 2,80 

Oxigênio atômico 2,42 

Ozônio 2,07 

Peróxido de hidrogênio 1,78 

Permanganato 1,68 

Dióxido de Cloro 1,57 

Cloro 1,36 

Iodo 0,54 

                          Fonte: Domènech et al., 2001. 

 

Os radicais hidroxilas podem ser gerados através de reações envolvendo oxidantes 

fortes, com ozônio (O3) e peróxido de hidrogênio (H2O2), semicondutores, como dióxido de 

titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO) e irradiação ultravioleta (UV). Conforme mostrado no 

Quadro 4, os processos que contam com a presença de catalisadores sólidos são chamados 

heterogêneos, enquanto que os demais são chamados homogêneos (TEIXEIRA & JARDIM 

2004). 
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                       Quadro 4 - Sistema típico de Processos Oxidativos Avançados. 

SITEMA HOMOGÊNIOS 

COM IRRADIAÇÃO 

O3/UV 

H2O2/UV 

FEIXE DE ELÉTRONS 

US 

H2O2/US 

SEM IRRADIAÇÃO 

03/H2O2 

O3/OH 

H2O2/Fe (FENTON) 

SISTEMA 

HETEROGÊNIOS 

COM IRRADIAÇÃO 

TiO2/O2/UV 

TiO2/H2O2/UV 

SEM IRRADIAÇÃO 

ELETRO-FENTON 

                        Fonte: Huang et al., 1993. 
 

Os POAs apresentam uma série de vantagens, podendo-se citar: 

 Mineralizam o poluente e não somente transferem-no de fase; 

 São muitos usados para compostos refratários a outros tratamentos; 

 Transformam produtos refratários em compostos biodegradáveis; 

 Podem ser usados com outros processos ( pré e pós tratamento); 

 Tem forte poder oxidante, com cinética de reação elevada; 

 Geralmente não necessitam um pós tratamento ou disposição final; 

 Tem sido usado oxidante suficiente, mineralizam o contaminante e não formam 

subprodutos; 

 Geralmente melhoram as qualidades organolépticas da água tratada; 

 Em muitos casos, consomem menos energia, acarretando menor custo; 

 Possibilitam tratamento in situ. 
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2.17 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 
 

Segundo Calado & Montgomery (2003), o planejamento experimental é uma técnica 

que atualmente vem sendo utilizada em grande escala. Através dele pesquisadores podem 

determinar as variáveis que exercem maior influência no desempenho de um determinado 

processo, tendo como resultado: 

 Redução da variação do processo e melhor concordância entre os valores 

nominais obtidos e os valores pretendidos; 

 Redução do tempo do processo; 

 Redução do custo operacional; 

 Melhoria no rendimento do processo; 

Algumas aplicações típicas do planejamento de experimentos são: 

 Avaliação e comparação de configuração básica de projeto; 

 Avaliação de diferentes materiais; 

 Seleção de parâmetros de projetos; 

 Determinação de parâmetros de projeto que melhorem o desempenho de 

produtos; 

 Obtenção de produtos que sejam mais fáceis de fabricar, que sejam projetados, 

desenvolvidos e produzidos em menos tempo, que tenham melhor desempenho 

e confiabilidade que os produzidos pelos competidores. 

Os três princípios básicos de um planejamento de experimentos são: 

 Replicação: Fazer um experimento com réplicas é muito importante por dois 

motivos. O primeiro é que isso permite a obtenção do erro experimental e o 

segundo se refere ao fato de que, se a média de uma amostra for usada para 

estimar o efeito de fator no experimento, a replicação permite a obtenção de 

uma estimativa mais precisa desse fato.  

 Aleatoriedade: métodos estatísticos requerem que observações, ou os erros 

sejam variáveis aleatórias distribuídas independentemente.   
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  Blocagem: é uma técnica extremamente importante, utilizada industrialmente 

que tem o objetivo de aumentar a precisão de um experimento. Em certos 

processos, pode-se controlar e avaliar sistematicamente, a variabilidade 

resultante da presença de fatores conhecidos (nuisance factors) que perturbam 

o sistema, mas que não se tem interesse em estudá-los. Um exemplo seria 

quando um determinado produto é produzido sob as mesmas condições 

operacionais, mas em diferentes bateladas. 

Todo planejamento experimental começa com uma série inicial de experimentos, com 

o objetivo de definir as variáveis e os níveis importantes. Podem-se ter variáveis qualitativas 

(tipo de catalisador, tipo de equipamento, operador, etc.) e quantitativas (temperatura, pressão, 

concentração, pH,..etc.). Os resultados devem ser analisados e modificações pertinentes 

devem ser feitas no planejamento experimental. A Figura 16 apresenta um resumo deste tipo 

de estudo (CALADO & MONTGOMERY, 2003): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

Figura 16 - Estratégia inicial de um planejamento experimental.                        
Fonte: Calado & Montgomery, 2003. 

             

O planejamento experimental permite eficiência e economia no processo experimental 

e o uso de métodos estatísticos na análise dos dados obtidos resulta em objetividade cientifica 

nas conclusões (CALADO & MONTGOMERY, 2003). 

Em suma, o planejamento experimental visa neste estudo obter um modelo 

matemático apropriado para descrever a degradação dos corantes têxteis, utilizando o mínimo 

possível de experimentos. 

Experimentos 

Modelo (S) 

Objetivo 

Planejamento de 

experimentos 

Análise de 

resultados e 

revisão do 

modelo e do 

planejamento 

experimental 



 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAS E MÉTODOS  

                                                           CÁPITULO III



42 
 

 
 

3 MATERIAS E MÉTODOS  
 

Os materiais e equipamentos utilizados nesta pesquisa, assim como os métodos 

adotados para degradação da solução sintética do corante dispersivo Foron Azul S-RLB e do 

efluente têxtil bruto e coagulado da empresa Mamute, por oxidação via hipoclorito de cálcio 

em solução, com concentrações de 2,4% e 4,8% estão presente neste capítulo.  

 

3.1 MATERIAIS 
 

 Água destilada; 

 Álcool; 

 Algodão; 

 Balança analítica; 

 Balões de vidro; 

 Bastão de vidro; 

 Bombonas plásticas de 5,0 L; 

 Beckers; 

 Corante sintético Foron Azul S-RLB 

 Cotonetes de algodão; 

 Cubetas de quartzo; 

 Densímetro; 

 Efluente têxtil Bruto da empresa Mamute; 

 Efluente têxtil Coagulado da empresa Mamute; 

 Erlenmayers (150 ml; 1 L ; 2 L) ; 

 Estante de madeira para funis; 

 Filme plástico;  

 Funis de vidro; 

 Indicador de iodeto de potássio (KI); 

 Lenços de papel macio; 

 Papel Alumínio; 

 Papel de filtro; 

 Papel indicador de pH; 

 Pipetas volumétricas; 

 Pipetas; 

 Pissetas; 
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 Provetas; 

 Recipiente de vidro âmbar com tampa de 1,0 L; 

 Solução de HCl com concentração de 1%; 

 Solução de Hidróxido de sódio com concentrações de 1% e 10%; 

 Solução de Metabissulfito de sódio 10%; 

 Soluções aquosas do corante sintético Foron Azul S-RLB; 

 Soluções aquosas do oxidante hipoclorito de cálcio com concentrações de 2,4% e 

4,8%; 

 Vidros de relógio. 

 

3.1.1 Equipamentos 

 Balança analítica; 

 Centrífuga; 

 Cronômetro; 

 Computador; 

 Espectrofotômetro de UV-Vis (Thermo Fisher Scientific, Modelo: Genesys 10-S); 

 Freezer Horizontal; 

 Mesa agitadora; 

 Máquina Fotográfica; 

 pHmetro; 

 Turbidímetro – Turbidity Meter TD-300 Instrutherm. 

 

3.1.2 Ensaios Realizados 

O Grupo de Processos e Tecnologias Ambientais (GPTA) da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) busca desenvolver, avaliar/estudar e otimizar processos de tratamento de 

efluentes. O grupo tem trabalhado nos últimos anos com mais enfoque em efluentes líquidos e 

resíduos sólidos, buscando utilizar ferramentas como o planejamento fatorial, o tratamento de 

análise de imagens e a determinação do tempo de residência (DTR). Esse trabalho foi 

desenvolvido no GPTA, o qual consolidou colaboração técnica com a companhia Clariant S/A 

para desenvolvimento de metodologias objetivando a degradação de diversos corantes em 

efluentes. A Figura 17 sumariza todos os ensaios deste capítulo, através de um fluxograma de 

estudo para melhor compreensão e logo em seguida, todas as etapas serão detalhas.   
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Figura 17 - Fluxograma das etapas de estudo para as degradações do corante 

sintético e do efluente têxtil (bruto e coagulado).  
Fonte: O autor, 2013. 

 

 

1ª ETAPA 

2ª ETAPA 

3ª ETAPA 

4ª ETAPA 

5ª ETAPA  

3.2.1 O OXIDANTE 

       3.2.1.1 ENSAIO DE ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO OXIDANTE 

       3.2.1.2 ESPECTRO DE VARREDURA DAS SOLUÇÕES DO   

OXIDANTE 

 

 

 

3.2.2 O CORANTE  

      3.2.2.1 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO AQUOSA DO CORANTE 

      3.2.2.2 DETERMINAÇÃO DA FAIXA DO COMPRIMENTO DE ONDA  

DA SOLUÇÃO CORANTE 

      3.2.2.3 CONSTRUÇÃO DA CURVA DE CALIBRAÇÃO DO CORANTE 

FORON 

     3.2.2.4 ENSAIO DE PRECIPITAÇÃO DO EFLUENTE SINTÉTICO 

 
 

 3.2.3 ENSAIOS OXIDATIVOS 

       3.2.3.1 ENSAIOS OXIDATIVOS DE 24 HORAS 

       3.2.3.2 ENSAIOS DE OXIDAÇÃO FORA DA CUBETA DO  

ESPECTROFOTÔMETRO 

       3.2.3.3 ENSAIOS DE OXIDAÇÃO FORA DA CUBETA DO 

ESPECTROFOTÔMETRO COM REDUÇÃO DA 

CONCENTRAÇÃO E VOLUME DO OXIDANTE 

3.2.4 ANÁLISE DO CLORO DISPONÍVEL, AvCl2 

3.2.5 EFICIÊNCIA DA OXIDAÇÃO 

3.2.6 TESTE PARA DETECTAR A PRESENÇA DE CLORO NOS ENSAIOS 

OXIDATIVOS 

 

 

 

 

 

3.2.7 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

3.2.8 O EFLUENTE TÊXTIL 

        3.2.8.1 ESTUDO CINÉTICO DO EFLUENTE BRUTO 

        3.2.8.2 ESTUDO CINÉTICO DO EFLUENTE COAGULADO 

        3.2.8.3 ESTUDO CINÉTICO DO EFLUENTE REAL COM pH 

AJUSTADO (pH=4) TÊXTIL INTERROMPENDO A REAÇÃO 

DE OXIDAÇÃO COM METABISSULFITO DE SÓDIO 
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3.2 METODOLOGIA 
 

3.2.1 O Oxidante 

Objetivaram-se as degradações da cor da solução sintética do corante Foron Azul S-

RLB e do efluente têxtil bruto e coagulado da empresa Mamute, utilizando o processo de 

oxidação química. Para isso utilizou-se o oxidante hipoclorito de cálcio em solução com 

concentrações 2,4% e 4,8%. A escolha deste oxidante foi fruto da interação entre o GPTA-

UFPE e o mestrando Dário Sena que atualmente trabalha numa indústria fabricante do sal 

inorgânico hipoclorito de cálcio, seco e sólido. Essa companhia é a única fabricante deste 

composto químico na América Latina.   

O oxidante hipoclorito de cálcio é um sal inorgânico cuja fórmula molecular é 

Ca(OCl)2, comercializado no estado sólido, com concentração variando entre 65-70%, 

conhecido comercialmente como hth®. O hipoclorito de cálcio em solução está presente 

numa etapa oriunda do próprio processo de manufatura deste sal, atualmente não 

comercializada e tendo essa solução uma concentração média de 5,0%.  O aspecto visual da 

solução oxidante é mostrado na Figura 18. 

Desta forma, coletou-se 1,0 L da solução oxidante no qual se realizaram análises de 

pureza por titulação iodométrica (NBR 12143/1991) e densidade com a utilização de um 

densímetro no próprio laboratório da companhia. A amostra da solução foi armazenada em 

recipiente de vidro âmbar para evitar a incidência de luz sobre a mesma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - 

Hipoclorito de 

cálcio em solução. 
Fonte: O autor, 2013. 
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3.2.1.1 Ensaio de Estabilidade da Solução Oxidante 

O teste de estabilidade da solução oxidante foi realizado no laboratório da companhia 

onde o oxidante foi coletado, ocorrendo como descrito abaixo. 

Coletou-se duas amostras de 1,0 L da solução oxidante de hipoclorito de cálcio com 

concentração de 5,0%, essas amostras foram acondicionadas em frascos (1,0 L) âmbar, 

armazenadas em um armário de madeira, protegidas da ação da luz e com temperatura 

controlada de 25°C. Realizamos as análises do cloro disponível segundo NBR 12143:1991, 

nas duas amostras durante um intervalo de dias pré-determinado obtendo um perfil médio do 

decaimento do cloro disponível. O gráfico com os resultados será abordado no capítulo 4. 

A solução oxidante inicialmente com 5,0% de concentração, teve uma perda de 0,2% 

de cloro disponível durante a execução dos ensaios oxidativos, ficando com 4,8% de 

concentração. Desta forma, objetivou-se estudar os espectros das soluções oxidantes com 

concentração 2,4% e 4,8%. A solução oxidante com 2,4% de concentração foi obtida através 

de diluição da solução mãe de 4,8%.  

 

3.2.1.2 Espectro de Varredura das Soluções do Oxidante 

O estudo dos espectros é de suma importância para pesquisa, porque através desses 

dados é possível conhecer interferências, sobreposições de espectros, cromóforos, picos de 

absorção máximo e mínimo, ou seja, o conhecimento da espectrofotometria é a uma das 

chaves para o sucesso e desenvolvimento desta pesquisa.  

Os espectros serviram de base para o estudo cinético dos efluentes, onde as curvas das 

soluções degradadas em função do tempo e da concentração do oxidante foram sobrepostas 

para visualização do decaimento da absorbância. 

Realizaram-se as medições dos espectros com a utilização do espectrofotômetro de 

UV-Vis interligado a um computador, das cubetas de quartzo e das soluções do oxidante 2,4% 

e 4,8%. Primeiramente limpou-se as cubetas utilizando-se de papel macio, cotonete e álcool. 

Com as cubetas previamente limpas, colocou-se uma alíquota de aproximadamente 4,0 ml da 

solução oxidante 2,4% em uma cubeta e numa outra cubeta 4,0 ml da solução com 

concentração de 4,8%. Ligou-se, calibrou-se o espectrofotômetro de UV-Vis e mediram-se os 

espectros das duas soluções oxidantes, uma cubeta por vez. A Figura 19 representa os 

espectros de varredura obtidos das soluções de hipoclorito de cálcio 2,4 e 4,8% realizadas no 

espectrofotômetro de UV-vis.  



47 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 19 - Espectros de varredura das soluções do oxidante. 
   Fonte: O autor, 2013. 

         

3.2.2 O Corante Sintético 

Em função da ótima cooperação técnica entre o GPTA-UFPE e a companhia Clariant 

S/A, na qual manufatura e fornece amostras de diversos corantes sintéticos para serem 

realizados estudos e otimização de processos, referente à degradação de cor em soluções 

sintéticas, definiu-se utilizar o corante Foron Azul S-RLB, classificado como corante 

dispersivo. Outros tipos de corantes também estão sendo estudados em paralelo pelo GPTA. 

Por questões de sigilo industrial, a companhia não forneceu a estrutura molecular do corante, 

apenas a especificação do material, a Ficha de Informação de Segurança de Produtos 

Químicos (FISPQ), propriedades e escopo para aplicação do produto, informações essas que 

se encontram em anexo (Capítulo 7).   

 

3.2.2.1 Preparação da Solução Aquosa do Corante Sintético 

Com o objetivo de se determinar o ponto de absorção máxima, preparou-se uma 

solução aquosa obtida pela dissolução do corante sintético Foron Azul S-RLB em água 

destilada resultando em uma solução de concentração 100 mg.L
-1

. Realizou-se uma diluição 

para preparação de uma solução com concentração de 10 mg.L
-1 

(Figura 20a), a partir da 

 Solução de Hipoclorito de Cálcio 4,8% 

 Solução de Hipoclorito de Cálcio 2,4% 
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solução aquosa de 100 mg.L
-1

 (Figura 20b),  onde mais uma vez realizou-se o espectro de 

varredura do corante utilizando um espectrofotômetro de UV-Vis. De posse do espectro 

determinou-se o pico para determinarmos a faixa do comprimento de onda a ser trabalhada, 

ou seja, absorbância máxima (λmáx). Foi obtido o espectro de varredura na região do visível 

para a solução do corante (10 mg.L
-1

), determinando o pico máximo de 545 nm, conforme 

Figura 21. 

 

 

 
Figura 20 - Soluções aquosas do corante. 

Foron: a)10 mg.L
-1

 e b)100 mg.L
-1

.   
                               Fonte: O autor, 2013. 

                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Figura 211 - Pontos na região do visível, pico máximo de 545 nm para solução 

de 10 mg.L
-1

. 
           Fonte: O autor, 2013. 

 

 

 

 

 

 545 nm  

      a) Solução 10 mg.L
-1

           b)  Solução 100 mg.L
-1
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  3.2.2.2 Determinação da Faixa do Comprimento de Onda da Solução Corante 

A luz visível provoca alterações no nível de energia dos elétrons da camada de 

valência. É capaz de romper ligações químicas mais instáveis, sendo muito utilizada na 

análise quantitativa de várias substâncias que, para o olho humano, são coloridas (CEFET- 

Química-RJ, 2004). Desta forma escolheu-se trabalhar dentro da região do visível, porque um 

dos objetivos desta pesquisa foi promover a remoção da cor da solução aquosa perceptível à 

visão humana, através da oxidação com hipoclorito de cálcio em solução. 

 

3.2.2.3 Construção da Curva de Calibração da Solução Corante 

Objetivando-se conhecer as concentrações das soluções degradadas, elaborou-se uma 

curva de calibração para solução aquosa do corante sintético. Para construção da curva, 

absorbância versus concentração usou-se a teoria da Lei de Beer. Com o comprimento de 

onda de 545 nm determinado, preparou-se soluções finitas a partir de diluições da solução 

mãe de 100 mg.L
-1

. Com as diversas faixas de concentrações (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 2,0; 4,0; 

10,0; 20,0; 30,0; 40,0; 50,0; 100,0 mg.L
-1

) realizou-se as leituras da absorbância no 

comprimento de onda de 545 nm,  obtendo-se desta forma a curva de calibração do corante 

Foron Azul S-RLB. 

 

3.2.2.4 Ensaio de Precipitação da Solução do Corante Sintético  

Planejou-se o ensaio de precipitação com o objetivo de verificar, se a solução aquosa 

do corante sintético preparada em laboratório sofreria precipitação decorrente da radiação 

emitida pelo espectrofotômetro UV-Vis. A precipitação ou até mesmo a degradação da cor em 

função do funcionamento do equipamento, mascararia os resultados dos ensaios de oxidação 

frente à solução oxidante do hipoclorito de cálcio.  

Inicialmente calculou-se o volume útil da cubeta de quartzo do espectrofotômetro com 

a ajuda de uma pipeta volumétrica, onde se encontrou um volume total de 4,2 ml. Em seguida 

colocou-se uma alíquota de 4,0 ml da solução aquosa do corante a 10 mg.L
-1

 na cubeta, sem a 

adição do oxidante. Programou-se o espectrofotômetro para realizar as leituras de absorbância 

a cada 60 segundos durante um intervalo total de 720 minutos na faixa de comprimento de 

onda de 545 nm. O gráfico obtido será demonstrado e discutido no capítulo 4. 
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3.2.3 Ensaios Oxidativos 

Após ensaios preliminares de bancadas, verificou-se que a degradação total da solução 

corante Foron Azul S-RLB ocorria em intervalo de tempos superiores a 12 h, desta forma 

elaboraram-se os ensaios oxidativos de 24 h para se avaliar a total estabilização das curvas de 

degradações obtidas com a utilização o espectrofotômetro de UV-Vis.   

 

3.2.3.1 Ensaios Oxidativos de 24 Horas 

Nesta etapa oxidou-se uma alíquota da solução do corante Foron Azul S-RLB 10 

mg.L
-1

 com a solução de hipoclorito de cálcio a 5,0% diretamente na cubeta do 

espectrofotômetro UV-Vis. Foram realizados 4 diferentes ensaios (01; 02; 03; 04) onde o 

volume da solução de corante permaneceu fixo em 3 ml variando-se apenas o volume da 

solução oxidante diretamente na cubeta do espectrofotômetro, conforme apresentado na 

Tabela 5. A cubeta foi cuidadosamente tampada, invertida rapidamente para homogeneizar a 

mistura dos dois componentes e posteriormente colocada no espectrofotômetro, o 

equipamento foi programado para realizar as leituras da absorbância no intervalo de 60 

segundos durante um período de 24 horas. As curvas obtidas serão apresentadas e discutidas 

no capítulo 4. 

 

Tabela 5 – Volumes percentuais utilizados nos 

ensaios (01; 02; 03; 04) oxidativos de 24 horas. 

Ensaio Volume gasto do Oxidante a 5,0%  

01 3,33 % 

02 6,66 % 

03 16,67 % 

04 33,33 % 
                          Fonte: Elaborada pelo autor, 2013. 

 

3.2.3.2 Ensaios de Oxidação Fora da Cubeta do Espectrofotômetro 

Nos ensaios 03 e 04 do item 3.2.3.1, observou-se a geração de bolhas durante as 

reações de oxidação e essas ficavam aderidas internamente as paredes da cubeta, interferindo 

nas análises da absorbância. Desta forma planejou-se inserir a variável agitação para dissipar 

as bolhas formadas durante a reação. Para conseguimos a agitação utilizou-se uma mesa 

agitadora nos ensaios. Os erlemneyers foram envolvidos com papel alumínio para evitar a 

incidência da radiação UV sobre a solução a ser oxidada.  Nestes ensaios a proporção dos 
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volumes oxidante/efluente foi à mesma utilizada nos ensaios realizados dentro da cubeta do 

espectrofotômetro. Nesta etapa objetivou-se simular os ensaios oxidativos (01; 02; 03; 04) 

com a inserção da agitação. A Tabela 6 abaixo mostra os volumes utilizados do oxidante 

nestes ensaios oxidativos. O volume da solução de corante para todos os ensaios foi de 90 ml.   

 

Tabela 6 - Volumes percentuais do oxidante utilizando 

agitação na oxidação. 

 

 

 

 

 
 

                       Fonte: Elaborada pelo autor, 2013. 
 

3.2.3.3 Ensaios de Oxidação Fora da Cubeta do Espectrofotômetro com Redução da 

Concentração e Volume do Oxidante 

Nestes ensaios reduziu-se a concentração do oxidante hipoclorito de cálcio para 2,4%, 

e o volume da alíquota. Observou-se através dos resultados do item 3.2.3.2 que as curvas 

obtidas com o oxidante de 5,0% estavam se aproximando do espectro da solução pura, o que 

evidenciou uma alta concentração do oxidante. A Tabela 7 mostra os volumes utilizados nos 

ensaios oxidativos. O volume da solução de corante para todos os ensaios foi de 90 ml.  Para 

homogeneização dos componentes e posteriores análises no espectrofotômetro utilizou-se 

uma mesa agitador. Assim como na etapa anterior os erlenmeyer foram envolvidos com papel 

alumínio para evitar a incidência da radiação UV sobre a solução a ser oxidada. As curvas 

serão abordadas no capítulo 4. 

   

Tabela 7 - Volumes percentuais do oxidante 

utilizando agitação na oxidação. 

 

 

 

 
 

                                 

                                    Fonte: Elaborada pelo autor, 2013. 

 

3.2.4 Análise do Cloro Disponível, AvCl2  

A determinação do cloro disponível nas amostras após ensaios de oxidação serviu para 

analisar a relação entre os volumes do efluente e do oxidante.  Os procedimentos analíticos 

Ensaio Volume gasto do Oxidante a 5,0% 

05 3,33 % 

06 6,66 % 

07 16,67 % 

08 33,33 % 

Ensaio Volume gasto do Oxidante 2,4% 

09 0,11 % 

10 0,28 %  

11 0,56 %  

12 1,11 % 
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baseou-se na NRR 12143:1991, Hipoclorito de Cálcio – Determinação do Cloro Ativo – 

Método de Ensaio. 

 

3.2.5 Eficiência da Oxidação 

Para analisar a eficiência da degradação da cor nas soluções aquosas do corante 

sintético Foron Azul S-RLB e do efluente têxtil (bruto e coagulado), utilizou-se a Equação 12. 

O parâmetro foi determinado a partir da concentração final da solução corante oxidada, no 

qual e(%) é a eficiência percentual da remoção da cor, Cao é a concentração inicial da solução 

corante (mg.L
-1

) e Ca é a concentração final da solução corante (mg.L
-1

). 

                  

e(%) =  x100                                                                                   (12) 

 

3.2.6 Teste para Detectar a Presença de Cloro nos Ensaios Oxidativos 

Objetivou-se saber rapidamente se as soluções degradadas ainda continha cloro 

residual em sua composição, logo, preparou-se uma solução de Iodeto de Potássio (KI) a 1% 

em água destilada para a realização do teste. Para detecção do cloro residual gotejou-se a 

solução de KI na solução a ser analisada. A coloração amarelada (ponto de virada) indica a 

presença de cloro, conforme pode ser visto na Figura 22. Utilizou-se o teste com KI para 

quantificar o volume do oxidante com concentrações 2,4% e 4,8% a ser utilizado na oxidação 

dos efluentes bruto e coagulado, ou seja, calcularam-se os volumes em função do ponto de 

virada. 

 
Figura 22 - Teste positivo para presença 

de cloro na amostra.                                
Fonte: O autor, 2013. 
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3.2.7 Planejamento Experimental 

Para otimizar o processo de oxidação algumas variáveis podem influenciar na 

eficiência da remoção da cor, tais como: pH inicial, agitação e concentração inicial da 

amostra. Para isso utilizou-se um planejamento experimental fatorial 2
3
 mais ponto central 

para verificar condições otimizadas do processo de oxidação do corante dentro da faixa de 

níveis escolhida para cada variável de entrada (pH inicial, agitação e concentração inicial da 

amostra). Foram realizados dois planejamentos experimentais, o primeiro utilizando o 

oxidante com concentrações de 2,4% enquanto que o segundo a concentração do oxidante foi 

de 4,8%.  Os experimentos foram realizados em duplicata. Na Tabela 8 estão apresentados os 

níveis das variáveis de entrada utilizados nos planejamentos experimentais. 

 

Tabela 8 - Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial 2
3
. 

 

 

 

 
                     Fonte: Elaborada pelo autor, 2013. 

 

3.2.8 O Efluente Têxtil 

A real comprovação da eficácia da degradação da cor da solução do corante sintético 

via oxidação química com as soluções de hipoclorito de cálcio com concentrações de 2,4% e 

4,8%, viria com uma simulação em bancada utilizando-se um efluente real têxtil. 

 Devido cooperação técnica entre o GPTA-UFPE e a lavanderia Mamute, localizada 

no município de Toritama-PE, coletou-se em bombonas plásticas de 5,0 L o efluente têxtil 

bruto no tanque de equalização, logo após tratamento preliminar da etapa do gradeamento e 

numa outra bombona de 5,0 L o efluente têxtil coagulado, logo após a etapa de coagulação 

realizada com Policloreto de Alumínio, comercialmente conhecido como PAC. Os aspectos 

visuais dos efluentes coagulado e bruto são apresentados na Figura 23a e 23b 

respectivamente. As amostras foram coletadas em bombonas plásticas e armazenadas num 

freezer horizontal a 5°C. A Figura 24 mostra a estação de tratamento de efluente (ETE) da 

indústria têxtil. 

                 Níveis 

Variáveis  -1 0 +1 

pH inicial 4 7,5 11 

Agitação (rpm) 50 150 250 

Concentração (mg.L
-1

) 1,5 8,25 15 
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Figura 23 - Fotos dos 

Efluentes: Coagulado (a) e 

Bruto (b). 
Fonte: O autor, 2013. 

 

 

Figura 24 - Tratamento de efluente da lavanderia Mamute, Toritama-PE, (a) 

gradeamento do efluente, (b) tanques de  equalização, (c) bomba dosadora 

de PAC, (d) tanque de coagulação.  
Fonte: Adaptado de Vasconcelos, 2011. 

 

3.2.8.1 Estudo Cinético do Efluente Bruto 

Elaborou-se um estudo cinético da oxidação química para comprovação da real 

eficiência da degradação da cor via oxidação com hipoclorito de cálcio em solução. Utilizou-

a) Efluente 

coagulado   b) Efluente  
      bruto 
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se o efluente têxtil bruto e o hipoclorito de cálcio em solução com concentrações de 2,4% e 

4,8%. Realizou-se também a oxidação deste efluente com ajuste de pH com HCl 1,0%, onde 

gastou-se 6,0 ml do ácido para o efluente bruto e 5,5 ml do ácido para o efluente coagulado. 

Inicialmente realizaram-se a varredura do espectro do efluente bruto onde se determinou a 

faixa do comprimento de onda a ser trabalhada, utilizando o espectrofotômetro UV-Vis. O 

volume proporcional entre o efluente bruto e o oxidante foi determinado via teste com Iodeto 

de Potássio (KI), onde se determinou a correlação de 0,0167 ml de oxidante / ml de efluente 

bruto. Desta forma utilizou-se 360 ml do efluente bruto e 6,0 ml das soluções oxidantes. Para 

homogeneização dos componentes e posteriores análises no espectrofotômetro utilizou-se 

uma mesa agitadora e as amostras foram protegidas da radiação UV com a utilização de papel 

alumínio. Após iniciada a oxidação, realizou-se varreduras dos espectros nos intervalos de 

tempo de 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 e 24 horas. As amostras foram centrifugadas por 10 min 

antes do final de cada intervalo de tempo a uma velocidade de 8000 rpm para evitar que 

partículas em suspensão interferissem nas análises do espectrofotômetro. Os experimentos 

foram realizados em duplicata e seus resultados serão apresentados no capítulo 4.  

 

3.2.8.2 Estudo Cinético do Efluente Coagulado 

Elaborou-se um novo estudo cinético da oxidação química para comprovação da real 

eficiência da remoção da cor via oxidação com hipoclorito de cálcio em solução. Utilizou-se 

neste caso, o efluente têxtil coagulado e o hipoclorito de cálcio em solução com concentrações 

de 2,4% e 4,8%. A metodologia aplicada neste estudo foi à mesma utilizada no estudo 

cinético do efluente bruto item 3.2.8.1. 

 

3.2.8.3 Estudo Cinético do Efluente Real com pH Ajustado (pH=4) Têxtil   

interrompendo a Reação de Oxidação com Metabissulfito de Sódio 

Elaborou-se um novo estudo cinético com o objetivo de se conhecer o tempo mínimo 

de reação para o efluente real (bruto e coagulado) com pH ajustado com HCl 1%  para o valor 

4. Para tal ensaio utilizou-se o metabissulfito de sódio para interromper a reação de oxidação 

durante intervalos de tempo pré-definido (0,5 e 2,0 h). A função do metabissulfito era 

consumir todo o cloro disponível na amostra a ser analisada, conforme mostrado na Figura 25.  

Neste ensaio também se planejou medir a turbidez e tentou-se calcular a DQO e DBO 

do efluente têxtil real antes e após a degradação com o hipoclorito de cálcio em solução 2,4% 

e 4,8%.  
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Neste ensaio substituímos a centrifugação da amostra oxidada pela filtração, devido 

reação paralela com o metabissulfito de sódio e utilização do indicador KI. Após filtração e 

remoção de todo cloro das amostras realizou-se a varredura do espectro das amostras. 

 

 
Figura 25 - Interface 

de reação da remoção 

do cloro ativo.  
                                                                Fonte: O autor, 2013.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                                                      CAPÍTULO IV
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo abordaram-se todos os resultados obtidos nos ensaios elaborados no 

capítulo 3. O planejamento do estudo cinético do efluente têxtil, interrompendo as etapas da 

reação com metabissulfito de sódio trouxe um enriquecimento enorme para a pesquisa. O 

composto foi selecionado apenas para interromper as etapas da reação de oxidação, entretanto 

o metabissulfito de sódio além de interromper a reação química, potencializou a degradação 

da cor do efluente têxtil (bruto e coagulado). Uma possível explicação é a geração do gás 

cloro in situ, aumentado desta forma o potencial de oxi-redução do meio. Estudos futuros 

devem-se ser realizados para estudar o modelo fenomenológico, assim como para otimizar 

processos de degradação de cor de efluentes têxteis, adotando a rota discutida nesta pesquisa.  

 

4.1 CORANTE FORON AZUL S-RLB 
 

4.1.1 Ensaio de Precipitação 

Conforme explicado no item 3.2.2.4, mostra-se na Figura 26 pelas análises da 

absorbância que não ocorreu precipitação da solução aquosa do corante sintético Foron azul 

S-RLB no intervalo de tempo programado de 24 horas, nem degradação da cor. A absorbância 

inicial foi de 0,0451, a média foi de 0,452 e a absorbância final foi de 0,0454, no 

comprimento de onda de 545 nm.  Obteve-se assim um gráfico linear comprovando que a 

radiação emitida pelo espectrofotômetro de UV-Vis não alterou a concentração da solução 

aquosa, nem provocou degradação da cor. 

 

 

Figura 26 - Teste de precipitação da solução do corante Foron Azul S-RLB 10 mg.L
-1

. 
Fonte: O autor, 2013. 
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4.2 OXIDANTE HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM SOLUÇÃO 
 

4.2.1 Composição Típica do Oxidante 

A Tabela 9 apresenta a composição típica do oxidante hipoclorito de cálcio em 

solução, possuindo essa em torno de 5,00% de cloro ativo, conforme explicado no item 3.2.1. 

Esse teor de cloro ativo é o percentual que se dissocia em ácido hipocloroso, responsável pela 

degradação da cor da solução corante e dos efluentes têxtil bruto e coagulado. Conforme 

demonstrado na Equação 10, o hipoclorito de cálcio quando se dissocia gera duas moléculas 

de ácido hipocloroso, diferentemente do cloro e seus derivados. Essas duas moléculas 

formadas torna o poder de oxidação do hipoclorito de cálcio muito mais eficaz que outros 

componentes.   

 

Tabela 9 - Composição típica do oxidante 

hipoclorito de cálcio em solução. 

Componente Concentração (%) 

Ca(OCl)2 5,00 

Ca(OH)2 0,10 

CaCl2 1,23 

NaCl 20,30 

H2O 73,31 

d(g/Cm
3
) 1,18 

                                Fonte: Elaborada pelo autor, 2013. 

 

4.2.2 Resultado do teste de Estabilidade da Solução Oxidante 

Conforme explicado no item 3.2.1.1, planejou-se conhecer a estabilidade da solução 

contendo o hipoclorito de cálcio em solução, ou seja, qual seria a perda percentual de 

concentração do hipoclorito de cálcio em função do tempo.  O conhecimento deste perfil é 

muito importante para determinar o tempo de vida útil da solução, assim como, avaliar as 

melhores condições de armazenamento. A Figura 27 mostra a estabilidade do oxidante 

hipoclorito de cálcio em solução, onde se obteve uma perda média do cloro ativo de 0,030% 

por dia, sob condições de armazenagem e temperatura controlada. A determinação deste 

parâmetro é de suma importância para um planejamento futuro buscando um teste piloto 

numa estação de tratamento, pois a dosagem deve sofrer alteração de volume com o passar do 
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tempo.  A taxa de perda de ativo servirá também de base para cálculo futuro do custo do 

oxidante.  

Deve-se considerar que a curva de estabilidade obtida neste estudo foi para o 

hipoclorito de cálcio em solução em torno de 5,00% de concentração. Para um estudo mais 

refinado sobre a estabilidade deve-se variar a concentração da solução, a temperatura de 

armazenagem e o intervalo de tempo.  

 

 

   Figura 27 - Gráfico do teste de estabilidade do hipoclorito de cálcio a 5,00%. 
  Fonte: O autor, 2013. 

 

4.2.3 Teste Oxidativo de 24 horas Dentro da Cubeta do Espectrofotômetro 

 Buscou-se aqui, realizar ensaios oxidativos para se conhecer o comportamento da 

reação de oxidação entre a solução corante e o oxidante a 5,00 %, conforme explicado no item 

3.2.3.1. Através dos perfis da Figura 28 conclui-se que com o aumento do volume do 

oxidante, a estabilização da curva estava se deslocando do equilíbrio desejado, a absorbância 

estava aumentando e consequentemente a eficiência da degradação da cor estava baixando. A 

curva da solução oxidada estava se aproximando do espectro do oxidante puro o que 

demonstrava um grande excesso do componente. Pode-se observar essa afirmação na curva 

onde se adicionou 1,0 ml do oxidante a 5,00 % a curva afastou-se consideravelmente do eixo 

da abscissa. Também se observou que com o incremento no aumento do volume do oxidante 

frente ao volume da solução corante, ocorria à formação de bolhas durante a reação. Essas por 

sua vez ficavam “coladas” nas paredes da cubeta, caracterizando uma interferência ou 

barreira, resultando erros na leitura da absorbância da amostra.  
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Figura 28 - Ensaios oxidativos de 24 horas dentro da cubeta do espectrofotômetro UV-Vis. 
Fonte: O autor, 2013. 

 

4.2.4 Ensaios de Oxidação Fora da Cubeta do Espectrofotômetro 

Conforme planejado no item 3.2.3.3, observou-se que nestes ensaios não se teve a 

interferência das bolhas formadas durante a oxidação dentro da cubeta, ocorridas no item 

4.2.3. O incremento da variável agitação no sistema contribui para dissipar as bolhas 

formadas nesta etapa. As leituras de absorbância foram realizadas durante intervalos de 

tempos definidos, parando-se a mesa agitadora, coletando uma alíquota e analisando no 

espectrofotômetro de UV-Vis. Observou-se que os resultados da absorbância estavam mais 

coerentes com os valores esperados, entretanto notou-se que mesmo com a agitação inserida 

no sistema a eficiência de remoção da cor da solução corante estava inversamente 

proporcional ao aumento do volume do oxidante conforme visto na Figura 29. Desta forma 

decidiu-se realizar as análises de cloro disponível nas soluções oxidadas, conforme a NBR 

12143:1991. Os resultados das análises estão resumidos na Tabela 10. Os valores 

confirmaram que o volume e/ou concentração do oxidante precisavam ser diminuídos, onde se 

encontrou até 9,764 mg.L
-1

 de cloro disponível na solução oxidada.  
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Figura 29 - Ensaios oxidativos de 24 h fora da cubeta do espectrofotômetro UV-Vis. 
         Fonte: O autor, 2013. 

                    
Tabela 10 - Análise de cloro disponível nas amostras oxidadas fora da cubeta. 

     Fonte: Elaborada pelo autor, 2013. 

 

4.2.5 Ensaios de Oxidação Fora da Cubeta do Espectro com Redução da Concentração 

Percentual e do Volume do Oxidante 

Conforme mostrado na Figura 30 e explicado no item 3.2.3.3, observou-se que os 

novos perfis de oxidação realizados sob agitação e com a redução da concentração do 

oxidante, um aumento da eficiência da degradação da cor com o aumento do volume do 

oxidante. A Figura 31 mostra a solução aquosa do corante (a), o espectrofotômetro (b), o 

oxidante (c) e as soluções após degradação via hipoclorito de cálcio a 2,4% (d). As soluções 

degradadas apresentaram-se límpidas e sem a presença de precipitado. 

 

Ensaio Volume utilizado de hipoclorito 

de cálcio 5,0% (ml) 

Volume da solução 

corante (ml) 

Cloro disponível    

(mg.L 
-1

) 

09 3,0  90,0  1,713  

10 6,0  90,0  1,916  

11 15,0 90,0  2,105  

12 30,0 90,0  9,764  
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Figura 30 - Ensaios oxidativos fora da cubeta com novas concentrações. 
Fonte: O autor, 2013. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 31 - (a) Solução Corante 10 mg.L
-1

, (b) Espectrofotômetro UV-Vis, (c) oxidante, 

(d) soluções degradadas com hipoclorito de cálcio a 2,4%. 
      Fonte: O autor, 2013. 
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4.3 PLANEJAMENTO FATORIAL DOS EXPERIMENTOS 
 

Utilizou-se a metodologia do planejamento experimental fatorial conforme explicado 

no item 3.2.7, conseguindo um estudo mais detalhado das variáveis independentes, realizando 

um número reduzido de experimentos e de forma organizada (BARROS NETO et al., 2007). 

 

4.3.1 Resultados do Planejamento Experimental 2
3
 para o Oxidante com 

Concentração de 2,4% 

Através desse ensaio, foi possível avaliar melhor o efeito da oxidação da solução 

corante preparada em laboratório via hipoclorito de cálcio. 

A Tabela 11 apresenta a matriz de planejamento 2
3
 com a média dos resultados 

obtidos da variável resposta e (%) em cada combinação de níveis para as variáveis de entrada, 

referente aos ensaios utilizando o hipoclorito de cálcio em solução com concentração 2,4%. 

 

  Tabela 11 - Matriz de Planejamento para um fatorial 2
3
, Cox = 2,4%: 

Ensaio Agitação (rpm) pH C(mg.L
-1

) e (%) 

01 + + + 50,96 

02 + - + 69,09 

03 + + - 92,57 

04 + - - 96,29 

05 - + + 24,42 

06 - - + 53,70 

07 - + - 48,81 

08 - - - 86,63 

09 0 0 0 68,52 

10 0 0 0 68,38 

11 0 0 0 68,34 

                       Fonte: Elaborada pelo autor, 2013. 

 

A Tabela 12 abaixo mostra a avaliação dos ensaios pela metodologia da variância 

(ANOVA), considerando as repetições dos experimentos, a qual indica que o modelo é 

estatisticamente significativo, conforme Barros Neto et al (2007), pois ao serem comparados 

os valores dos ensaios e o tabelado obtém um razão de 24,67 para regressão e quando essa 

razão é maior que a unidade, o modelo é dito estatisticamente significativo. O coeficiente de 

correlação múltipla do ajuste do modelo (R
2
) que foi igual a 0,98 e sendo este mais próximo 

da unidade, mais ajustado são os dados experimentais do modelo. A ANOVA também 

apresenta os valores das variâncias e sabendo que quando os valores das variâncias 
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explicáveis simples e máximas estão próximos de 100% menos erros estarão sendo 

adicionado ao modelo, devido possiveis erros experimentais e à falta de ajuste.  

 

Tabela 12 - Avaliação Estatística do Planejamento experimental para Cox = 2,4%. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2013. 

 

O Modelo estatístico fenomenológico obtido pela regressão dos dados experimentais 

com os parâmetros que apresentaram efeito estatisticamente significativo está apresentado 

pela Equação 12, o que comprova a influência positiva da agitação sobre a eficiência da 

remoção da cor, assim como as interações agitação e pH. As interações agitação e 

concentração apresentam influência negativa, tendo também a concentração e pH parcelas 

negativas na equação.  

 

E = 65,93 + 11,91. A – 15,76 .C – 11,12. pH – 1,43 A.C + 5,65 .A.pH                (12)                                                                                   

na qual: A = agitação; C = Concentração. 

 

Com os dados obtidos pelo planejamento foi possível comprovar através do gráfico de 

Pareto  (Figura 32) que a interação entre as variáveis concentração e pH não apresentam efeito 

significativo. A maior influência estatistica observada no modelo foi do efeito individual das 

variáveis concentração, agitação e pH. 

Fonte de Variação Soma Quadrática Números de Graus 

de Liberdade 

Média Quadrática 

Regressão 8780,08 6 1463,35 

Resíduos 210,83 11 19,17 

Falta de Ajuste 163,14 2 81,57 

Erro Puro 47,69 11 4,34 

Total 8990,91 19  

Fcalculado  REG 76,35   

Ftabelado REG 3,095   

Fcalculado.F tabelado
-1 

24,67   

%Mx. Explicada 97,66   

%Mx. Explicável 99,47   

R
2
 0,98   
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Figura 32 - Gráfico de Pareto referente ao planejamento 

experimental, Cox = 2,4%. 
                                  Fonte: O autor, 2013. 

  

As Figuras 33 e 34 representam as superfícies de respostas construídas com o auxilio 

do software Statistic 5.0 através da utilização dos dados experimentais, após tratamento de 

otimização por planejamento fatorial 2
3
. Na superfície da Figura 33 observa-se que as 

melhores regiões de eficiências estão localizadas nos pontos de baixa concentração da solução 

corante e maior agitação.  Na superfície da Figura 34 observa-se que as melhores eficiências 

estão localizadas nas regiões de pH baixo e maior agitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                       

 

Figura 33 - Superfície de resposta do efeito da 

concentração inicial da solução de corante e agitação sobre 

a eficiência na degradação da cor com Cox = 2,4%.  
Fonte: O autor, 2013. 

(1)A 

A (rpm) 
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Figura 34 - Superfície de resposta do efeito do pH da 

solução do corante e agitação sobre a eficiência na 

degradação da cor com Cox = 2,4%.  
Fonte: O autor, 2013. 

 

4.3.2 Resultados do Planejamento Experimental 2
3
 para o Oxidante com 

Concentração de 4,8% 

A Tabela 13 apresenta a matriz de planejamento 2
3
 com a média dos resultados 

obtidos da variável resposta e (%) em cada combinação de níveis para as variáveis de entrada, 

referente aos ensaios utilizando o hipoclorito de cálcio em solução com concentração 4,8%. 

 

Tabela 13 - Matriz de Planejamento para um fatorial 2
3
, Cox = 4,8%. 

Ensaio Agitação(rpm) pH C(mg.L
-1

) e (%) 

01 + + + 68,64 

02 + - + 70,94 

03 + + - 82,91 

04 + - - 95,52  

05 - + + 33,94 

06 - - + 56,75 

07 - + - 60,61 

08 - - - 85,88 

09 0 0 0 70,14 

10 0 0 0 70,00 

11 0 0 0 70,06 

                      Fonte: Elaborada pelo autor, 2013. 

 

A (rpm) 
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A Tabela 14 abaixo mostra a avaliação dos ensaios pela metodologia da análise da 

variância (ANOVA), considerando as repetições dos experimentos, a qual indica que o 

modelo é estatisticamente significativo, conforme Barros Neto et al (2007), pois ao serem 

comparados os valores do teste F calculado com o tabelado obtém um razão de 26,48 para 

regressão e quando essa razão é maior que a unidade, o modelo é dito estatisticamente 

significativo. O coeficiente de correlação múltipla do ajuste do modelo (R
2
) que foi igual a 

0,98 e sendo este mais próximo da unidade, mais ajustado são os dados experimentais do 

modelo. A ANOVA também apresenta os valores das variâncias e sabendo que quando os 

valores das variâncias explicáveis simples e máximas estão próximos de 100% menos erros 

estarão sendo adicionado ao modelo, devido possiveis erros experimentais e à falta de ajuste. 

 

Tabela 14 - Avaliação Estatística do Planejamento experimental para Cox = 4,8%. 

 

   Fonte: Elaborada pelo autor, 2013. 

 

O Modelo estatístico fenomenológico obtido pela regressão dos dados experimentais 

com os parâmetros que apresentaram efeito estatisticamente significativo está apresentado 

pela Equação (13), o que comprova a influência positiva da agitação sobre a eficiência da 

remoção da cor, assim como as interações agitação e concentração. As interações 

Fonte de Variação Soma Quadrática Números de Graus de 

Liberdade 

Média Quadrática 

Regressão 5192,53 6 865,42 

Resíduos 116,18 11 10,56 

Falta de Ajuste 76,87 2 38,44 

Erro Puro 39,30 11 3,57 

Total 5308,70 19  

Fcalculado  REG 81,95   

Ftabelado REG 3,09 

 

  

Fcalculado.F tabelado
-1 

26,48   

%Mx. Explicada 97,66 

 

  

%Mx. Explicável 99,47 

 

  

R
2
 0,98   
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concentração e pH apresentam influência negativa, tendo também a concentração e pH 

parcelas negativas na equação.  

 

E = 69,53 + 10,10.A– 11,83.C – 4,72. pH + 2,12 A.C  + 7,29 A.C  - 1,55 C. pH  Equação (13) 

na qual: A = agitação; C = Concentração; 

 

Com os dados obtidos pelo planejamento foi possível comprovar através do gráfico de 

Pareto (Figura 35) que todas as variáveis de entrada apresentaram efeito significativo para os 

ensaios realizados, assim como suas interações, sendo a concentração da solução do corante a 

variável de maior influência para o modelo.  

 

 

Figura 35 - Gráfico de Pareto referente ao planejamento 

experimental, Cox = 4,8%. 
                               Fonte: O autor, 2013. 

 

As Figuras 36 e 37 representam as superfícies de respostas obtidas através do software 

Statistic 5.0 para os dados experimentais, após tratamento de otimização por planejamento 

fatorial 2
3
. Na superfície da Figura 36 observa-se que as melhores regiões de eficiências estão 

localizadas nos pontos de baixa concentração da solução corante e maior agitação. Na 

superfície da Figura 37 observa-se que as melhores eficiências estão localizadas nas regiões 

de pH baixo e maior agitação. 

 

(1)A 
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Figura 36- Superfície de resposta do efeito da 

concentração inicial da solução de corante e agitação 

sobre a eficiência na degradação da cor com Cox = 

4,8%. 
Fonte: O autor, 2013. 

 

 

Figura 37 - Superfície de resposta do efeito do pH da 

solução do corante e agitação sobre a eficiência na 

degradação da cor com Cox = 4,8%.  
Fonte: O autor, 2013. 

 

4.4 DESCOLORAÇÃO DAS SOLUÇÕES AQUOSA DOS 

PLANEJAMENTOS FATORIAIS 23 
 

A Figura 38 mostra os espectros de todas as soluções aquosas do corante Foron azul S-

RLB preparada em laboratório após oxidação com a solução do hipoclorito de cálcio 2,4% e 

A (rpm) 

A (rpm) 
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4,8% dos itens 4.3.1 e 4.3.2, onde se realizaram a varredura do espectro de todas as amostras 

degradadas do planejamento fatorial 2
3
, dentro da região do visível. Todas as soluções 

apresentaram-se límpidas e sem a presença de precipitados. 

 

 

Figura 38 - Espectro de varredura UV-Vis das soluções do planejamento fatorial. 
            Fonte: O autor, 2013. 

 

4.5 AVALIAÇÃO CINÉTICA UTILIZANDO EFLUENTE INDUSTIAL 

TÊXTIL 

 

Realizou-se uma avaliação cinética do processo de oxidação utilizando-se neste ensaio 

um efluente real da lavanderia Mamute localizada no município de Toritama-PE, conforme 

explicado no item 3.2.8. Tal estudo serviu para se conhecer a faixa do tempo total de 

residência (DTR), o que serveria de base para uma um teste piloto futuro numa estação de 

tratamento de efluente têxtil. O estudo foi avaliado em duas etapas, utilizando-se o efluente 

bruto coletado logo após a etapa de gradeamento e o efluente coagulado coletado logo após 

etapa de coagulação. Verificou-se através dos resultados dos planejamentos fatoriais 2
3
 as 

melhores faixas para elevada eficiência da degradação da cor da solução corante, via reação 

de oxidação com hipoclorito de cálcio em solução com concentrações de 2,4% e 4,8%.  
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Nos ensaios cinéticos com o efluente têxtil bruto e coagulado, com e sem o ajuste de 

pH (pH=4), não foi possível as análise da DQO e DBO após oxidações, devido forte 

interferência de cloretos nas amostras, conforme observa-se na Tabela 15 que representa a 

caracterização do efluente têxtil bruto e coagulado.  Neste caso uma solução para avaliar a 

eficiência das degradações seria analisar o Carbono Orgânico Total (COT). Devido 

indisponibilidade de laboratório para análises não foi possível realizar as medições e fomentar 

a pesquisa com mais resultados.  

 

Tabela 15 - Caracterização do efluente têxtil (bruto e coagulado) antes e após 

degradações com hipoclorito de cálcio 4,8%. 

Parâmetro  Efluente 

Bruto 

Efluente 

Bruto 

degradado 

Efluente 

Coagulado 

Efluente 

Coagulado 

degradado 

pH 7,58   8,54 7,57  8,33 

Cloretos (mg.L
-1

) 1.295,0  4.029,0 1.259,0  3.957,0 

Condutividade (µS/cm) 2,75   7,80 3,60  7,50 

DBO (mg de O2.L
-1

 ) 166,00 - -  - 

DQO (mg de O2.L
-1

 ) 698,30 - 862,88 - 

Turbidez (ntu) 179  - 29,01  - 

           Fonte: Elaborada pelo autor, 2013. 

 

4.5.1 Degradação do Efluente Bruto versus Hipoclorito de Cálcio 4,8% 

A Figura 39 representa a cinética de descoloração do efluente bruto versus solução de 

hipoclorito de cálcio a 4,8%. O ponto de maior absorção do efluente bruto está situado no 

comprimento de onda de 662 nm e absorbância 0,6951. Neste ponto temos uma eficiência de 

remoção de 95,96% sendo a absorbância reduzida para o valor de 0,0281 dentro da região do 

visível, logo após os primeiros 30 minutos de oxidação sob agitação de 250 rpm. Após 24 h, a 

eficiência atinge o patamar de 99,96% sendo a absorbância reduzida para 0,0003. Conforme 

Figura 40 a solução oxidada apresenta-se límpida e com a presença de precipitado marron 

escuro. A precipitação ocorreu logo após a adição do oxidante no efluente bruto. Neste ensaio 

não houve ajuste de pH do efluente, utilizou-se o mesmo sem correção objetivando-se a 

redução de custo de insumos, mão de obra e manutenção.  
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A redução do custo fixo, busca pela qualidade do produto acabado, minimização dos 

impactos ambientais e segurança operacional é o objetivo de muitas companhias que disputam 

os mercados nacionais e internacionais. 

O efluente bruto além da problemática da cor, possuia um odor intenso de ovo podre, 

o que pode indicar a presença de sulfeto de hidrogênio (H2S) em sua composição. Deve-se 

realizar análises químicas para real comprovação do H2S. Eliminou-se o odor logo após 

adição do oxidante hipoclorito de cálcio 4,8% em solução. 

  
Figura 39 - Degradação do efluente bruto, oxidado com hipoclorito de cálcio 4,8% em 

solução, sem ajuste de pH. 
      Fonte: O autor, 2013. 

 

662 nm 
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(a) (b) 

 

Figura 40 - Foto do efluente bruto antes (a) e após oxidação com hipoclorito de cálcio 

4,8% (b).  
      Fonte: O autor, 2013. 

4.5.2 Degradação do Efluente Bruto versus Hipoclorito de Cálcio 2,4% 

A Figura 41 representa o ensaio de oxidação com o efluente bruto versus solução de 

hipoclorito de cálcio 2,4%. O ponto de maior absorção está situado no comprimento de onda 

de 662 nm e absorbância 0,6951 neste ponto temos uma eficiência de remoção de 85,12% 

sendo a absorbância reduzida para o valor de 0,1034 logo após os primeiros 30 minutos sob 

agitação constante de 250 rpm. Após 24 h, a eficiência atinge o patamar de 98,72% sendo a 

absorbância reduzida para 0,0089. Conforme Figura 42 a solução oxidada apresenta-se 

límpida e com a presença de precipitado marron escuro. O precipitado surge logo após a 

adição do oxidante no efluente. Neste ensaio não houve ajuste de pH do efluente bruto, 

utilizou-se o efluente sem correções objetivando-se a redução de custo de insumos, mão de 

obra e manutenção. Conclui-se que a concentração do oxidante está diretamente relacionada a 

eficiência de remoção da cor do efluente bruto, assim como sua composição. 

O efluente bruto além da problemática da cor, possui um odor intenso de ovo podre, 

característico de sulfeto de hidrogênio em sua composição. Eliminou-se o odor logo após a 

adição do oxidante hipoclorito de cálcio 2,4%. 
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Figura 41- Degradação do Efluente Bruto oxidado com hipoclorito de cálcio 2,4% em 

solução, sem ajuste de pH.  
Fonte: O autor, 2013. 

 

Figura 42 - Resultado da centrifugação 

do efluente bruto com hipoclorito de 

cálcio 2,4%, sem ajuste de pH. 
                                                            Fonte: O autor, 2013. 

662 nm 
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4.5.3 Degradação do Efluente Coagulado versus Hipoclorito de Cálcio 4,8% 

A Figura 43 representa a cinética de descolorimento do efluente coagulado versus 

solução de hipoclorito de cálcio a 4,8%. O ponto de maior absorção do efluente bruto está 

situado no comprimento de onda de 400 nm e absorbância 0,2218 neste ponto temos uma 

eficiência de remoção de 58,05% sendo a absorbância reduzida do valor de 0,0931 dentro da 

região do visível após os primeiros 30 minutos sob agitação de 250 rpm. Após 24 h, a 

eficiência atinge o patamar de 97,48% sendo a absorbância reduzida para 0,056.  Conforme 

Figura 44 a solução oxidada apresenta-se límpida e com a presença de precipitado marrom 

escuro no fundo da cubeta após centrifugação, o precipitado surge logo após a adição do 

oxidante. Neste ensaio não houve ajuste de pH do efluente coagulado, utilizou-se o efluente 

sem correções objetivando-se a redução de custo de insumos, mão de obra e manutenção.  

Assim como o efluente bruto o coagulado além da problemática da cor, também 

apresenta um odor característico de ovo podre, o que pode indicar a presença de sulfeto de 

hidrogênio em sua composição. O odor no efluente coagulado é menos intenso comparado ao 

efluente bruto. Eliminou-se toltamente o odor logo após adição do oxidante hipoclorito de 

cálcio 4,8%. 

 

Figura 43 - Degradação do efluente coagulado oxidado com de hipoclorito de cálcio 4,8% 

em solução. 
   Fonte: O autor, 2013. 
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 (a)  (b) 

(c) (d) 

 

Figura 44 - (a) Efluente coagulado oxidado, (b) Efluente coagulado com hipoclorito de cálcio 

4,8%, (c) Efluente centrifugado, (d) Gema de precipitado formada após centrifugação.   
Fonte: O autor, 2013. 

 

4.5.4 Degradação do Efluente Coagulado versus Hipoclorito de Cálcio 2,4% 

A Figura 45 representa a cinética de descolorimento do efluente coagulado versus 

solução de hipoclorito de cálcio a 2,4%. O ponto de maior absorção do efluente bruto está 

situado no comprimento de onda de 400 nm e absorbância 0,2218 neste ponto temos uma 

eficiência de remoção de 5,28% sendo a absorbância reduzida do valor de 0,2101 dentro da 

região do visível após os primeiros 30 minutos sob agitação de 250 rpm. Após 24 h, a 

eficiencia atinge o patamar de 77,71% sendo a absorbância reduzida para 0,0495. Conclui-se 

que a concentração do oxidante está diretamente relacionada a eficiência da degradação da 

cor, assim como a composição do efluente coagulado. 

Neste ensaio não houve ajuste de pH do efluente coagulado, utilizou-se o efluente sem 

correções objetivando-se a redução de custo de insumos, mão de obra e manutenção.  

Eliminou-se o odor de ovo podre característico de sulfeto de hidrogênio do efluente 

coagulado, logo após adição da solução oxidante, hipoclorito de cálcio 2,4%. 
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Figura 45 - Degradação do efluente coagulado oxidado com de hipoclorito de cálcio 2,4% 

em solução. 
   Fonte: O autor, 2013. 

 

4.5.5 Degradação do Efluente Bruto com pH Ajustado, versus Hipoclorito de Cálcio 

4,8% 

A Figura 46 representa a cinética de descolorimento do efluente bruto com pH 

ajustado versus solução de hipoclorito de cálcio 4,8%. O ponto de maior absorção do efluente 

bruto está situado no comprimento de onda de 662 nm e absorbância 0,6951. Neste ponto 

temos uma eficiência de remoção de 97,76% sendo a absorbância reduzida do valor de 0,0156 

dentro da região do visível logo após os primeiros 30 minutos sob agitação de 250 rpm. Após 

24 h, a eficiência atinge o patamar de 99,52% sendo a absorbância reduzida para 0,0034. A 

solução oxidada apresenta-se límpida e com a presença de precipitado marrom escuro no 

fundo da cubeta após centrifugação, o precipitado surge logo após a adição do oxidante. Neste 

ensaio aplicou-se a faixa de pH=4,0, ideal conforme resultados do planejamento experimental 

fatorial 2
3
.  

Os compostos clorados são mais efetivos em valores de pH baixos quando a presença 

de ácido hipocloroso é dominante conforme demostrado anteriormente na Figura 15, nesta 
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faixa de pH=4,0 a formação do ácido hipocloro é máxima, ou seja, trabalhou-se numa faixa de 

pH onde o HOCl está muito mais dissociado, resultando numa melhor degradação do efluente 

Bruto. Realizou-se a correção do pH do efluente bruto com ácido cloridríco (HCl ) 1%.  

O efluente bruto com pH ajustado, além da problemática da cor, também possui o odor 

intenso caracteristcio de ovo podre. Conseguiu-se eliminar o odor  logo após adição do 

oxidante hipoclorito de cálcio em solução 4,8%. 

  

 

Figura 46 - Degradação do efluente bruto oxidado com hipoclorito de cálcio 4,8% em 

solução, com pH ajustado. 
Fonte: O autor, 2013. 

 

4.5.6 Degradação do Efluente Bruto com pH Ajustado, versus Hipoclorito de Cálcio 

2,4% 

A Figura 47 representa a cinética de descoloramento do efluente bruto com pH 

ajustado versus solução de hipoclorito de cálcio 2,4%. O ponto de maior absorção do efluente 

bruto está situado no comprimento de onda de 662 nm e absorbância 0,6951. Neste ponto 

temos uma eficiência de remoção de 92,83% sendo a absorbância reduzida para o valor de 

0,0499 dentro da região do visível,  logo após os primeiros 30 minutos sob agitação constante 

662 nm 
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de 250 rpm. Após 24 h,  a eficiência atinge o patamar de 98,89% sendo a absorbância 

reduzida para 0,0078. A solução oxidada apresentou-se límpida e com a presença de 

precipitado marrom escuro no fundo da cubeta após centrifugação, o precipitado surge logo 

após a adição do oxidante. Neste ensaio aplicou-se a faixa de pH ideal conforme explicado no 

item 4.5.5. 

O efluente bruto com pH ajustado, além da problemática da cor, também possui o odor 

intenso caracteristcio de ovo podre. Eliminou-se o odor logo após adição do oxidante 

hipoclorito de cálcio em solução 2,4%. 

 

 
   

Figura 47 - Degradação do efluente bruto oxidado com hipoclorito de cálcio 2,4% em 

solução, com pH ajustado. 
   Fonte: O autor, 2013. 

 

4.5.7 Degradação do Efluente Coagulado com pH Ajustado, versus Hipoclorito de Cálcio 

4,8% 

A Figura 48 representa a cinética de descolorimento do efluente coagulado com ajuste 

de pH versus solução de hipoclorito de cálcio 4,8%. O ponto de maior absorção do efluente 

bruto está situado no comprimento de onda de 400 nm e absorbância 0,2218 neste ponto 

temos uma eficiência de remoção de 65,78% sendo a absorbância reduzida do valor de 0,0759 

dentro da região do visível após os primeiros 30 minutos sob agitação de 250 rpm. Após 24 h, 

662 nm 
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a eficiência atinge o patamar de 95,40% sendo a absorbância reduzida para 0,0102.  A solução 

oxidada apresentou-se límpida e com a presença de precipitado amarelado escuro no fundo da 

cubeta após centrifugação, o precipitado surge logo após a adição do oxidante. Neste ensaio 

aplicou-se a faixa de pH ideal conforme explicado no item 4.5.5.   

O efluente coagulado com pH ajustado, além da problemática da cor, também possui o 

odor intenso caracteristcio de ovo podre.  

 

 

Figura 48 - Degradação do efluente coagulado oxidado com hipoclorito de cálcio 4,8% em 

solução, com pH ajustado. 
Fonte: O autor, 2013. 

 

4.5.8 Degradação do Efluente Coagulado com pH Ajustado, versus Hipoclorito de Cálcio 

2,4% 

A Figura 49 representa a cinética de descolorimento do efluente coagulado com ajuste 

de pH versus solução de hipoclorito de cálcio a 2,4%. O ponto de maior absorção do efluente 

bruto está situado no comprimento de onda de 400 nm e absorbância 0,2218 neste ponto 

temos uma eficiência de remoção de 14,29% sendo a absorbância reduzida para o valor de 

0,1901 dentro da região do visível após os primeiros 30 minutos sob agitação de 250 rpm. 
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Após 24 h, a eficiência atinge o patamar de 88,93% sendo a absorbância reduzida para 

0,0246. Conforme Figura 50 a solução oxidada apresenta-se límpida e com a presença de 

precipitado marrom escuro no fundo da cubeta após centrifugação, o precipitado surge logo 

após a adição do oxidante. Neste ensaio aplicou-se a faixa de pH ideal conforme explicado no 

item 4.5.5.   

O efluente coagulado com pH ajustado, além da problemática da cor, também possui o 

odor intenso caracteristcio de ovo podre.  

 

 

Figura 49 - Efluente coagulado oxidado com hipoclorito de cálcio 2,4% em solução, com 

pH ajustado. 
   Fonte: O autor, 2013. 
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Figura 50 - Resultado da 

centrifugação do efluente 

coagulado com hipoclorito de 

cálcio 2,4%, com pH ajustado. 
                                                            Fonte: O autor, 2013. 

 

4.5.9 Estudo Cinético do Efluente Real Têxtil (Bruto e Coagulado) com pH Ajustado 

(pH = 4) Interrompendo a Reação de Oxidação com  Metabissulfito de Sódio 

A Figura 51 a) mostra em detalhe um balão com teste positivo para cloro onde 

realizou-se o teste com KI e a Figura 51 b) mostra a outro balão com o cloro consumido pelo 

metabissulfito de sódio, ou seja, concentração de cloro disponível igual a zero.  

 

 

 
 

 

Figura 51 - a) Presença de cloro, teste com KI. b) Solução com 

reação interrompida com metabissulfito de sódio.   
                          Fonte: O autor, 2013. 

                      

4.5.9.1 Degradação do Efluente Bruto com pH Ajustado versus Hipoclorito de Cálcio 

4,8%, Interrompendo a Reação com Metabissulfito de Sódio 

A Figura 52 representa a cinética de degradação do efluente bruto com pH ajustado 

versus solução de hipoclorito de cálcio 4,8% e com a utilização do metabissulfito de sódio 

para interromper a reação nos intervalos de 0,5 e 2,0 h.  Os resultados obtidos comprovam que 

o metabissulfito, além de parar a reação de oxidação,  potencializou a degradação do efluente 

a)                                                 b) 
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bruto, ocorrendo uma eficiência de 99,40% e 100% nos intervalos de tempo de 0,5 e 2,0 h, 

respectivamente. Uma possível explicação é o aumento do potencial de oxi-redução (E0) do 

meio reacional com a geração do gás cloro in situ durante a reação entre o hipoclorito de 

cálcio e o metabissulfito de sódio. A absorbância foi reduzida do valor de 0,6951 no 

comprimento de onda de 662 nm, para o valor zero ao final de 2,0 h. 

 

 

 Figura 52 - Cinética de degradação efluente bruto versus hipoclorito de cálcio 4,8%. 
 Fonte: O autor, 2013. 

 

 4.5.9.2 Degradação do Efluente Bruto com pH Ajustado versus Hipoclorito de 

Cálcio 2,4%, Interrompendo a Reação com Metabissulfito de Sódio 

A Figura 53 representa a cinética de degradação do efluente bruto com pH ajustado 

versus solução de hipoclorito de cálcio 2,4% e com a utilização do metabissulfito de sódio 

para interromper a reação nos intervalos de 0,5 e 2,0 h. Os resultados obitidos comprovam 

que o metabissulfito, além de parar a reação de oxidação, potencializou a degradação do 

efluente bruto, ocorredo uma eficiência de 95,44% e 96,63% nos intervalos de tempo de 0,5 e 

2,0 h respectivamente. Uma possível explicação foi dada no item 4.5.9.1. A Absorbância foi 

662 nm 
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reduzida do valor de 0,6951 no comprimento de onda de 662 nm , para o valor 0,0014 ao final 

de 2,0 h. 

 

 

Figura 53 - Cinética de degradação efluente bruto versus hipoclorito de cálcio 2,4%.  
Fonte: O autor, 2013. 

             

4.5.9.3 Degradação do Efluente Coagulado com pH Ajustado, versus Hipoclorito de 

Cálcio 4,8% Interrompendo a Reação com Metabissulfito de Sódio 

A Figura 54 representa a cinética de degradação do efluente coagulado com pH 

ajustado versus solução de hipoclorito de cálcio 4,8% e com a utilização do metabissulfito de 

sódio para interromper a reação nos intervalos de 0,5 e 2,0 h.  Os resultados obitidos 

comprovam que o metabissulfito, além de parar a reação de oxidação, potencializou a 

degradação do efluente coagulado, ocorredo uma eficiência de 87,33% e 92,65% nos 

intervalos de tempo de 0,5 e 2,0 h. Uma possível explicação foi dada no item 4.9.5.1. A  

absorbância foi reduzida do valor de 0,2218 no comprimento de onda de 400 nm , para o valor 

0,0163 ao final de 2,0 h. 

 

662 nm 
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  Figura 54 - Cinética de degradação efluente coagulado versus hipoclorito de cálcio 4,8%. 
   Fonte: O autor, 2013. 

 

 4.5.9.4 Degradação do Efluente Coagulado com pH Ajustado, versus Hipoclorito de 

Cálcio 2,4%, Interrompendo a Reação com Metabissulfito de Sódio 

A Figura 55 representa a cinética de degradação do efluente coagulado com pH 

ajustado versus solução de hipoclorito de cálcio 2,4% e com a utilização do metabissulfito de 

sódio para interromper a reação nos intervalos de 0,5 e 2,0 h.  Os resultados obitidos 

comprovam que o metabissulfito, além de parar a reação de oxidação, potencializou a 

degradação do efluente coagualado, ocorredo uma eficiência de 80,61% e 82,06% nos 

intervalos de tempo de 0,5 e 2,0 h, respectivamente.  Uma possível explicação foi dada no 

item 4.5.9.1. A  absorbância foi reduzida do valor de 0,2218 no comprimento de onda de 400 

nm , para o valor 0,0430 ao final de 2,0 h. 
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Figura 55 - Cinética de degradação Efluente coagulado versus hipoclorito de cálcio 2,4%.  
Fonte: O autor, 2013. 

 

4.5.9.5 Resumo das Degradações do Efluente Têxtil (Bruto e Coagulado) com pH 

Ajustado versus Hipoclorito de Cálcio 4,8% e 2,4%, Interrompendo a Reação 

com Metabissulfito de Sódio 

Os resultados das eficiências das degradações dos ensaios do item 4.5.9 estão 

resumidos na Tabela 16, onde se mostra que os resultados obtidos com a introdução do 

metabissulfito de sódio foram bastante significativos, tanto para degradação do efluente têxtil 

bruto como para o efluente têxtil coagulado. Analisou-se o efluente bruto e coagulado dentro 

da região do visível, nos comprimentos de onda de 662 nm e 400 nm respectivamente, 

comprimentos onde a absorbância foi máxima (λmáx).  
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Tabela 16 – Resumo da eficiência das degradações obtidas com a introdução do 

metabissulfito de Sódio. 

Experimento Cinético 

      Eficiência (%) 

T = 0,5 h T = 2 h  

Efluente Bruto versus Oxidante 2,4%  95,44  96,63  

Efluente Bruto versus Oxidante 4,8%  99,40  100,00  

Efluente Coagulado versus Oxidante 2,4%  80,61  82,06  

Eflunete Coagulado versus Oxidante 4,8%  87,33  92,65  

Fonte: Elaborada pelo autor, 2013. 

 

4.6 Avaliações da Turbidez do Efluente Real Têxtil após Ensaios Cinéticos  

A turbidez é a medida da redução de transparência da água. Característica física da 

água, decorrente da presença de substâncias em suspensão, ou seja, sólidos suspensos, 

finamente divididos ou em estado coloidal, e de organismos microscópicos. Utilizou-se um 

turbidímetro para avaliação da performance da redução deste parâmetro após degradações do 

efluente (têxtil e coagulado). 

Mostra-se nas Tabelas 17 e 18 a elevada redução da turbidez após oxidação com 

hipoclorito de cálcio em solução com concentrações de 2,4% e 4,8% dos ensaios cinéticos. 

Para o oxidante 2,4% sem ajuste de pH obteve-se uma redução de turbidez de 13,40 vezes 

para o efluente bruto e 3,19 vezes para o efluente coagulado. Para o oxidante 4,8% sem ajuste 

de pH, obiteve-se uma redução de turbidez de 46,98 vezes para o efluente bruto e 13,43 vezes 

para o coagulado. Com a utilização do oxidante 2,4% com ajuste de pH obteve-se uma 

redução de turbidez de 18,14 vezes para o efluente bruto e 7,42 vezes para o coagulado. Com 

a utilização do oxidante 4,8% com ajuste de pH obiteve-se uma redução de turbidez de 51,73 

vezes para o efluente bruto e 9,24 vezes para o coagulado. Todos os resultados obtidos na 

redução da turbidez comprovam a eficiência da oxidação via hipoclorito de cálcio em solução, 

a importância da escolha da faixa de pH do meio e consequentemente um ótimo 

melhoramento do aspecto visual do efluente tratado.   
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Tabela 17 - Turbidez antes e após degradações com hipoclorito de cálcio em solução com 

concentração 2,4% e 4,8%.   

 Turbidez 

inicial 

(ntu) do 

efluente 

têxtil. 

Turbidez 

(ntu) sem 

ajuste de pH. 

Oxidante 

2,4% 

Turbidez  

(ntu) sem 

ajuste de pH. 

Oxidante 

4,8% 

Turbidez 

(ntu) com 

ajuste de pH. 

Oxidante 

2,4% 

Turbidez  

(ntu) com 

ajuste de pH. 

Oxidante 

4,8% 

Bruto 179,00 13,36 3,81 9,87 3,46 

Coagulado 29,01 9,10 2,16 3,91 3,14 

 Fonte: Elaborada pelo autor, 2013. 

 

A Tabela 18 mostra o resultado da turbidez do efluente têxtil (bruto e coagulado) antes 

e após oxidação com hipoclorito de cálcio 2,4% e 4,8% dos ensaios cinéticos com a utilização 

do metabissulfito de sódio para interromper a reação. Para o oxidante 2,4%, obiteve-se uma 

redução de turbidez de 37,0 vezes para o efluente bruto e 5,2 vezes para o efluente coagulado. 

Com a utilização do oxidante 4,8%, obiteve-se uma redução de turbidez de 25,0 vezes para o 

efluente bruto e 4,2 vezes para o efluente coagulado.   

 

Tabela 18 - Resultado da Turbidez do efluente têxtil (bruto e coagulado) antes e após 

oxidação com a utilização do metabissulfito de sódio. 

Efluente  Turbidez (ntu) Tubidez Final (ntu) 

Oxidante 2,4% 

Tubidez Final (ntu) 

Oxidante 4,8%. 

Bruto 179,00 4,85 7,15 

Coagulado 29,01 5,54 6,96 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2013.
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5 CONCLUSÕES  E PERSPECTIVAS 
 

 Enquanto houver geração de efluentes nas indústrias de um modo geral, as pesquisas, 

investimentos e desenvolvimento de novas tecnologias para os processos de tratamento de 

efluentes continuarão sendo necessários. Deve-se priorizar a redução e quando possível, a 

total eliminação da fonte poluidora. Para o processo industrial têxtil deve-se focar na 

utilização de corantes menos agressivos e mais facilmente degradáveis pelos atuais métodos 

de tratamento. Os corantes do grupo Azo que apresentam metais em sua composição e os 

sulfurosos devem ser evitados. Estes corantes são mais agressivos para o corpo receptor, 

sendo sua degradação mais difícil no sistema de tratamento. Deve-se buscar corantes mais 

versáteis, mais adequados, com uma matriz de degradação já conheciada e teoricamente 

custando mais caro ao processo, esses corantes poderão trazer economia na etapa final de 

tratamento e principamente um menor impacto ao meio ambiente.  Resume-se as conclusões e 

recomendações para estudos futuro, sobre oxidação via hipoclorito de cálcio em solução nos 

sub-tópicos a seguir.   

 

5.1 CONCLUSÕES 
 

As seguintes considerações podem ser listadas, após a conclusão desta pesquisa e 

análise dos resultados obtidos. 

A proposta desta pesquisa para degradação da cor da solução do corante Foron Azul S-

RLB preparada em laboratório mostrou-se extremamente satisfatória, permitindo não só a 

comprovação da eficácia da oxidação, como também na utilização de um recurso ainda não 

disponível para o mercado de tratamento de efluentes que é o hipoclorito de cálcio em 

solução.  

Na análise deste potente oxidante no tratamento do efluente têxtil bruto ou coagulado 

utilizados nesta pesquisa, conseguiram-se não só as degradações da coloração dos efluentes, 

como também a eliminação instantânea do odor característico de “ovo podre” muito ativo no 

efluente bruto e com menor intensidade no efluente coagulado. Baseado na literatura, esse 

odor é característica forte da presença do gás sulfídrico, o qual em baixas concentrações gera 

odor desagradável característico de “ovo podre”, além de ser extremamente tóxico em altas 

concentrações.  
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Pelo método do planejamento experimental conclui-se que a variável que mais 

influencia no processo da degradação da cor, via oxidação é a concentração da solução a ser 

oxidada.  

A eficiência máxima da degradação do corante Foron Azul S-RLB foi de 96,29% 

utilizando o oxidante com concentração de 2,4% para o pH=4, agitação de 250 rpm e 

concentração da solução corante de 1,5 mg/L. 

No ensaio da avaliação cinética utilizando o efluente bruto a eficiência máxima de 

remoção foi de 97,76% considerando um intervalo de tempo de 30 minutos, onde se ajustou o 

pH para 4. Houve apenas um aumento de 1,8% na eficiência de remoção em comparação ao 

efluente sem ajuste de pH, tal incremento talvez não justifique um investimento para correção 

do pH na ETE. Notou-se também a ótima remoção do odor de ovo podre do efluente bruto, 

característica de gás sulfídrico, para as concentrações do oxidante de 2,4% e 4,8%. 

No ensaio da avaliação cinética utilizando o efluente coagulado a eficiência máxima 

de remoção foi de 65,78% considerando um intervalo de tempo de 30 minutos, onde se 

ajustou o pH para 4. Houve um aumento de 7,73% em comparação ao efluente sem ajuste de 

pH, tal incremento pode justificar um investimento para correção do pH na ETE. Deve-se 

considerar que o efluente coagulado utilizado nesta pesquisa é um fluido que já sofreu 

tratamento na ETE da própria companhia e que a utilização do oxidante hipoclorito de cálcio 

em solução nesta etapa, funcionaria como um polimento ou correção da fase anterior ao 

processo. Notou-se também a ótima remoção do odor de ovo podre do efluente coagulado, 

característica de gás sulfídrico, para as concentrações do oxidante de 2,4% e 4,8%. 

Notou-se que todas as eficiência de degradação da cor com o pH ajustado para faixa 

ideal  tanto para o efluente bruto como para o coagulado foram superiores a aquelas onde não 

ocorreu o ajuste, comprovado desta forma a grande importância do planejamento fatorial e 

consulta da literatura sobre a melhor faixa de pH onde teve-se uma maior dissociação do 

ácido hipocloroso, ou seja, maior eficácia na degradação. 

No ensaio cinético com o efluente têxtil (bruto e coagulado) da empresa Mamute não 

foi possível avaliar a real eficácia da degradação devido indisponibilidade de laboratório para 

análise do Carbono Orgânico Total (COT) e agravado pela forte interferência de cloretos nas 

amostras oxidadas não foi possível analisar a DQO e DBO, após oxidações.    

No ensaio cinético com o efluente têxtil com o pH ajustado (pH=4) utilizando o 

metabissulfito de sódio para interromper a reação, descobriu-se que além de parar a reação o 
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composto potencializou a degradação. Uma explicação para tal incremento é a geração de gás 

cloro in situ no meio reacional durante a etapa de parar a reação nos intervalos de 0,5 e 2,0 h. 

Desta forma o potencial de oxi-redução do meio sofreu um aumento. Após 2,0 h de reação 

obteu-se uma eficiência de remoção de 100% para o efluente bruto tratado como oxidante 

4,8%, uma eficiência de 92,44% para o efluente bruto tratado com o oxidante 2,4%, uma 

eficiência de 92,65% para o efluente coagulado com o oxidante 4,8% e uma remoção de 

80,61% para o oxidante 2,4%. Todos os resultados comprovam a eficiência do tratamento 

proposto com a solução do hipoclorito de cálcio 2,4% ou 4,8%.  

A concentração do oxidante utilizada nesta pesquisa tem relação direta na eficiência de 

degradação da cor, assim como no tempo de residência, logo se deve optar pela solução mais 

concentrada do oxidante para o tratamento tanto do efluente bruto, assim como para o efluente 

coagulado. 

Esta pesquisa revelou que o hipoclorito de cálcio em solução é altamente atrativa para 

degradação da cor de corante dispersivo, degradação de cor e gás dissolvido de efluente têxtil, 

podendo desencadear uma nova rota tecnológica para tratamento de efluentes industriais.    

 

5.2 PERPECTIVAS 

 

1)   Realizar análises de toxidade dos efluentes bruto e coagulado, assim como a 

composição dos precipitados pós tratamento com hipoclorito de cálcio em solução. 

2)   Realivar análise de COT nos efluentes degradados. 

3)   Realizar estudo do custo do hipoclorito de cálcio em solução e capacidade produtiva. 

4)   Avaliar estudo logístico para transposrte do hipoclorito de cálcio em solução em 

caminhões tanque ou IBC. 

5)   Realizar teste piloto utilizando o hipoclorito de cálcio em solução numa estação de 

tratamento de efluente têxtil, assim como os dados obtidos nesta pesquisa. 

6)   Investigar e realizar novos estudos na utilização do hipoclorito de cálcio em solução 

para tratamento de esgoto e oxidação de chorume em aterros sanitários. 

7)   Investigar os fenômenos através da reação química entre o hipoclorito de cálcio e o 

metabissulfito de sódio para descobrir o mecanismo que potencializou a degradação 

do efluente real têxtil (bruto e coagulado). 
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8)   Investigar e realizar estudo numa nova rota utilizando hipoclorito de cálcio 

(CalHypo) combinado com peróxido de hidrogênio, surgindo assim um possível 

tratamento CalHypo-Fenton. 
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