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RESUMO 

 
O Arranjo Produtivo Local (APL) de confecção do agreste pernambucano 

responde por cerca de 15% da produção nacional, principalmente na confecção de jeans. 

As fábricas se baseiam em processos úmidos gerando uma grande quantidade de 

efluentes que quando não tratados adequadamente, possuem alto poder poluidor. As 

águas residuárias geradas nas indústrias do APL são tratadas por processos físico-

químicos, representados pelas etapas de coagulação, floculação, sedimentação e 

filtração. No entanto, de forma geral, os efluentes tratados não atendem ao padrão de 

emissão estabelecido pela legislação brasileira. O reúso direto ou indireto dos efluentes 

tratados é prática comum na região, que tem impacto direto sobre a eficiência do 

processo produtivo. Neste trabalho, tecnologias de tratamento físico-químico e 

biológico anaeróbio foram avaliadas para produzir efluente de melhor qualidade e 

contribuir para a prática do reúso. A eficiência de quatro coagulantes comerciais foi 

testada para a remoção de turbidez, cor verdadeira e DQO. Foram realizados 

experimentos de bancada (jar test) para diversas dosagens de coagulantes. Foi observada 

boa eficiência de remoção de turbidez e cor verdadeira para todos os coagulantes 

testados (em torno de 98% e 60%, respectivamente). No entanto, as remoções de DQO 

foram insatisfatórias para lançamento em corpos de água quando o tratamento físico-

químico foi usado isoladamente. Para o tratamento anaeróbio, foram operados, em 

regime de batelada, três reatores, com quatro litros cada, com e sem suplementação 

nutricional. Os reatores foram operados por 144 dias com aumento gradativo da 

concentração do efluente têxtil (ET – 0%, 10%, 30%, 50%, 70% e 100%) em relação ao 

esgoto doméstico sintético. Observou-se que a eficiência de remoção de DQO foi 

estável, em torno de 50% durante a maior parte do período operacional, não tendo sido 

observada influência dos micronutrientes sobre o processo de degradação. 

 

Palavras-chave: efluente têxtil, corantes, micronutrientes, tratamento biológico, 

tratamento físico-químico. 
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ABSTRACT 

 

The Productive Local Arrangement (PLA) of confections of Pernambuco is 

responsible for about 15% of national production, mainly for jeans confection. The 

industries are based on humid process generating high amount of effluents. When they 

are not adequately treated these kind of effluents presents a big pollutant power. The 

wastewaters from the PLA are usually treated by physical chemical process, represented 

by the steps of coagulation, flocculation, sedimentation and filtration. However, the 

treated effluents usually do not comply with the emission standard established by the 

Brazilian legislation. The direct or indirect reuse of treated effluents is common in the 

region, with direct influence on the productive process. Physical chemical and anaerobic 

biological treatment technologies were evaluated in this work, aiming to produce an 

effluent with better quality and contribute to the reuse practice. The efficiency removal 

of turbidity, true color and COD was evaluated for four commercial coagulants. The 

essays were realized in bench scale (jar test) for different coagulants concentrations. It 

was observed good efficiency removal turbidity and true color for all coagulants (about 

98% and 60%, respectively). However, the isolated use of physical chemical treatment 

was unsatisfactory to produce an effluent for water bodies discharging in terms of COD. 

For the anaerobic treatment, three reactors of four liters were operated in bath with and 

without nutritional supplementation. The experiments were conducted during 144 days 

with graduated increase of textile effluent proportion (TE - 0%, 10%, 30%, 50%, 70% e 

100%) in relation to synthetic domestic sewage. The COD efficiency removal was 

stable, around 50%, during the major of experimental period and there were no 

influence of micronutrients on the degradation process. 

 

Key-words: textile effluent, dye, micronutrients, biological treatment, physical 

chemical treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A explosão demográfica, associada a fatores como a intensa industrialização, 

carência de alimentos, poluição e exaustão dos recursos naturais, que relacionados entre 

si, têm provocado nos últimos anos grande preocupação com o meio ambiente, em 

particular com a água em âmbito mundial. 

Dentro desta realidade, a degradação ambiental tem se agravado nas últimas 

décadas, particularmente, no que se refere à poluição dos recursos hídricos. Sendo a 

indústria a atividade que mais contribui para essa poluição ambiental, visto que a 

maioria dos processos industriais utiliza grandes volumes de água, levando 

consequentemente à produção de rejeitos líquidos que, em geral, contém compostos 

tóxicos ou difíceis de serem degradados. Dentre as atividades industriais desenvolvidas 

pelo homem, a indústria têxtil tem se destacado em âmbito mundial pelo seu alto grau 

poluidor (SALLES, et al., 2006). 

O Brasil está na lista dos 10 principais mercados mundiais da indústria têxtil, 

bem como entre os países que possuem os maiores parques fabris do planeta. A grande 

parte das empresas brasileiras está concentrada no Nordeste, especialmente as voltadas 

para a produção do jeans (COSTA et al., 2008). 

No Nordeste, Pernambuco destaca-se por conter o segundo maior pólo de 

confecções do Brasil, localizado na mesorregião do agreste pernambucano 

(MACHADO, 2008). Os municípios Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e 

Riacho das Almas destacam-se economicamente por seu desenvolvimento estar baseado 

na produção industrial têxtil.  

Entretanto, o pólo de confecção pernambucano enfrenta alguns problemas, 

sendo um deles relacionado à falta de água, já que nessa região de clima semi-árido a 

água é escassa, o que obriga as indústrias a buscarem alternativas para a redução do seu 

consumo. 

Além da escassez de água, outro problema é a qualidade da água dos mananciais 

da região que já é bastante comprometida pelo lançamento direto de despejos 

domésticos e industriais, provenientes das lavanderias de jeans da região. 

Uma forma de reduzir os impactos desses lançamentos é através do tratamento 

de efluentes das indústrias do pólo de confecção pernambucano. Boa parte das 

indústrias já utiliza o processo físico-químico como tecnologia de tratamento, sendo em 
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geral composto pelas etapas de coagulação, floculação e sedimentação realizadas em 

uma mesma unidade, em bateladas. No entanto, os sistemas de tratamento são operados 

em condições precárias, em decorrência da falta de estudos que estabeleçam as 

dosagens de produtos químicos e os parâmetros operacionais adequados. 

Segundo Gondim (2008) a qualidade da água bruta utilizada pelas lavanderias 

no processo industrial já contêm uma quantidade de cloretos incompatível com rios de 

água doce, classe 2. Indicando que o reúso indireto é uma prática na região, uma vez 

que os efluentes produzidos pelas lavanderias de jeans contêm cloretos que passam 

pelos processos físico-químicos de tratamento sem serem removidos e são lançados nos 

corpos de água. 

Diante do cenário de escassez de água, da ineficiência do sistema de tratamento 

utilizado atualmente e dos impactos ambientais ocasionados pelos efluentes quando 

lançados no meio ambiente, verificou-se a necessidade de avaliar a aplicabilidade de 

outras tecnologias de tratamento de efluentes. 

Visando contribuir para a melhoria deste cenário, neste trabalho foram 

desenvolvidos experimentos em jar test para a melhoria das técnicas do tratamento 

físico-químico utilizado atualmente pela região do pólo de confecção do agreste 

pernambucano. Foram desenvolvidos também, experimentos de tratabilidade anaeróbia 

com reatores operados em regime de batelada, com a finalidade de verificar a 

possibilidade da introdução do tratamento biológico nos sistemas de tratamento das 

indústrias têxteis. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo Geral  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a tratabilidade dos efluentes de uma 

indústria têxtil, por processos físico-químico e biológico. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Avaliação da eficiência da técnica de coagulação/floculação/sedimentação para 

remoção de cor, turbidez e poluentes orgânicos de efluente de indústria têxtil; 

• Avaliação da biodegradabilidade anaeróbia de efluente de uma indústria têxtil; 

• Avaliação da influência de micronutrientes, como estimulante sobre o processo 

anaeróbio de remoção de cor e matéria orgânica de efluente de indústria têxtil. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1. Desenvolvimento Local  

Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Riacho das Almas são as cidades 

principais do pólo de confecções do agreste pernambucano. A produção de peças de 

vestuário realizada nesses municípios é vendida em todo o Brasil e em países da 

América do Sul (SEBRAE, 2003). O pólo de confecção do agreste é especializado em 

“jeans” e conta com um número próximo de 220 lavanderias, sendo, 110 em Caruaru, 

80 em Toritama e 30 em Riacho das Almas. Em Santa Cruz do Capibaribe se encontram 

instaladas poucas lavanderias, duas ou três indústrias, sendo sua principal atividade a 

confecção de peças em jeans ou malha. 

Segundo o SEBRAE (2003), em pesquisa realizada pela UFPE indica a 

existência de 12 mil unidades produtivas na região. Essas empresas (das quais somente 

oito por cento são formais) empregam aproximadamente 76 mil pessoas, produzindo 57 

milhões de peças por mês, o quê corresponde a 15% da produção nacional e realizam 

um faturamento mensal superior a R$ 144 milhões (POLO, 2004). 

Dentre estes municípios, Caruaru destaca-se por apresentar uma população de 

289.086 habitantes e área da unidade territorial de 921 km², sendo constituído de quatro 

distritos: Caruaru, Carapatós, Gonçalves Ferreira e Lajedo do Cedro (IBGE, 2007).  

A cidade é um importante centro econômico-cultural do estado e da região, 

tendo o comércio como setor econômico mais forte, na zona urbana. Sua economia rural 

está voltada para o plantio de mandioca, feijão, milho, banana e tomate. Também 

merecem destaque a pecuária de bovinos e das indústrias alimentícias, têxteis e de 

couros. Suas principais fontes de renda são: o comércio, a indústria (com destaque para 

as confecções) e o turismo (SEBRAE, 2003). Destaca, a feira popular, a maior do 

Brasil, com ampla oferta de trabalhos em cerâmica, madeira, tapeçaria, granito, corda, 

cana brava, palha de catolé, rendas e bordados (Figura 1). 
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Figura 1. Feira popular de Caruaru. 

Fonte: Portal de Caruaru, 2008. 

 

Em relação aos aspectos físicos, Caruaru está localizada em um planalto elevado 

555 m acima do nível do mar, com clima é semi-árido quente e temperatura variando de 

22º C à 30º C, podendo-se considerar em média 24° C a temperatura anual. A 

precipitação pluviométrica anual está em torno de 609 mm, sendo os meses de junho e 

julho os mais chuvosos (WIKIPÉDIA, 2008). 

Em relação aos recursos hídricos, Caruaru está situado nas bacias hidrográficas 

do rio Capibaribe e do rio Ipojuca. Apesar do rio Capibaribe cobrir maior área, o eixo 

físico-econômico é representado pelo rio Ipojuca, que nasce em Arcoverde/PE e corta a 

micro região em toda a sua extensão no sentido longitudinal.  

3.2. Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca 

A bacia do rio Ipojuca, que corresponde a Unidade de Planejamento Hídrico 

UP3 (Figura 2), localiza-se em sua totalidade no estado de Pernambuco, entre as 

latitudes de 08º 09’ 50” e 08º 40’ 20” de latitude sul, e 34º 57’ 52” e 37º 02’ 48” de 

longitude oeste. 

A bacia do rio Ipojuca limita-se: ao norte, com a bacia do rio Capibaribe (UP2) e 

o estado da Paraíba; ao sul, com as bacias dos rios Una (UP3) e Sirinhaém (UP4); a 

leste, com os grupos de bacias de pequenos rios litorâneos (GLP) 2 e 3 - GL2 (UP15) e 

GL3 (UP16) e o Oceano Atlântico; e, a oeste, com as bacias dos rios Ipanema (UP7) e 

Moxotó (UP8) e o estado da Paraíba (CONDEPE, 2005). 

A bacia do rio Ipojuca abrange uma área de 3.435,34 km2, correspondendo a 

3,49% da área do estado. Nessa bacia está inserido um total de 25 municípios, dentre os 

quais: 14 possuem suas sedes inseridas na bacia (Arcoverde, Belo Jardim, Bezerros, 

Caruaru, Chã Grande, Escada, Gravatá, Ipojuca, Pombos, Poção, Primavera, Sanharó, 
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São Caetano e Tacaimbó); e 10 estão apenas parcialmente inseridos (Agrestina, 

Alagoinha, Altinho, Amaraji, Cachoeirinha, Pesqueira, Riacho das Almas, Sairé, São 

Bento do Una, Venturosa e Vitória de Santo Antão). 

 

 

Figura 2. Mapa com as bacias hidrográficas de Pernambuco 

Fonte: CONDEPE, 2005. 

 

O rio Ipojuca tem sua nascente no município de Arcoverde (Serra das Porteiras), 

entre as localidades Pedreiras e Lagoa, a uma altitude de 876 metros. O percurso do rio 

Ipojuca, com cerca de 320 km, é preponderantemente orientado na direção oeste-leste, 

sendo seu regime fluvial intermitente, tornando-se perene a partir do seu médio curso, 

nas proximidades da cidade de Caruaru. 

Seus principais afluentes, pela margem direita são riacho Liberal, riacho Taquara 

e riacho do Mel e, pela margem esquerda, riacho do Coutinho, riacho dos Mocós, riacho 

do Muxoxo e riacho Pata Choca. O riacho Liberal, seu afluente mais importante, tem 

sua nascente no município de Alagoinha. Drena ao longo dos seus 47 km de extensão, 

áreas dos municípios de Alagoinha, Pesqueira e Sanharó, e deságua no rio Ipojuca. 

O rio Ipojuca corta diversas sedes municipais destacando-se: Tacaimbó, São 

Caetano, Caruaru, Bezerros, Gravatá, Chã Grande, Primavera, Escada e Ipojuca. Seu 

estuário foi bastante alterado nos últimos anos em decorrência da instalação do 

Complexo Portuário de Suape (CONDEPE, 2005). 

Os principais usos das águas na bacia do Rio Ipojuca são: 
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• consumo humano e abastecimento público; 

• consumo animal; 

• irrigação; 

• uso industrial; 

• limpeza; 

• geração de energia (pequena hidroelétrica); 

• navegação interior; 

• pesca; 

• turismo, recreação e lazer; 

• recepção de efluentes domésticos; e 

• recepção de efluentes industriais e agroindustriais. 

Os principais impactos ambientais que afetam os recursos hídricos da bacia do 

rio Ipojuca são: 

• poluição atmosférica produzida pela emissão de fuligem decorrente da queima 

do bagaço de cana nas caldeiras das usinas de açúcar; 

• plantio de cana-de-açúcar e outras culturas às margens dos rios; 

• lançamento de efluentes oriundos tanto de matadouros públicos quanto de 

matadouros clandestinos localizados às margens dos rios em vários municípios; 

• pesca artesanal de peixes e camarões utilizando-se explosivos e/ou redes de 

malha fina; 

• lavagem de pulverizadores, polvilhadeiras e embalagens de defensivos 

agrícolas nas águas dos rios; 

• descarga de efluentes domésticos e industriais; 

• retirada de areia do leito de vários rios da bacia; 

• uso de dragas sem prévia autorização das prefeituras e CPRH (Agência 

Pernambucana de Meio Ambiente e Recursos Hídricos); 

• lançamento de vinhaça e de água de lavagem da cana, provenientes de 

depósitos localizados próximos aos cursos d’água; 

• construção de edificações (residências, entre outras), próximas aos cursos de 

água e nas áreas de proteção dos barramentos (nas margens a montante); 

• uso de agrotóxicos nos plantios de cana-de-açúcar localizados às margens dos 

rios; 

• desmatamento das áreas de nascentes e das matas ciliares; 
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• presença de lixões nas proximidades de cursos d’água, eliminando chorume 

que escorre para os mesmos; 

• retirada de pedras dos leitos dos rios para serem aproveitadas na construção 

civil, com utilização de explosivos (dinamite); 

• criatório de suínos, bovinos e aves nas áreas ribeirinhas, com os seus dejetos 

lançados nos rios; 

• lançamento de lixo doméstico pela população, diretamente na calha dos rios e 

riachos; 

• descarga de efluentes da lavagem de veículos (lava-jato), nos cursos de água; 

• queda de encostas proveniente do desmatamento das matas ciliares, assoreando 

os rios; 

• descarte de embalagens de agrotóxicos no leito dos rios e riachos; 

• lançamento de esgoto público nos mananciais; 
• lixo hospitalar sem tratamento, depositado em áreas próximas aos mananciais; 

• cultivos de hortaliças e outras culturas no leito de rios secos; 

• captação indiscriminada de água dos cursos d’água da bacia hidrográfica; e  

• represamento inadequado (pequenos e médios açudes, entre outros). 

Na Figura 3, é apresentada uma fotografia do trecho do Rio Ipojuca, a montante 

da cidade de Caruaru. A referida fotografia foi tirada pela autora deste trabalho no dia 

25/11/2008, representativa de período de verão. É possível observar a coloração alterada 

da água do rio em decorrência das diversas fontes de poluição que afluem para este. Na 

Figura 4, tem-se um canal de água pluvial, onde é visível a coloração azul, proveniente 

dos efluentes das lavanderias têxteis desse município, canal destinado a águas pluviais 

que deságua no rio Ipojuca. 
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Figura 3. Rio Ipojuca no trecho da cidade de Caruaru/PE. 

 

 
Figura 4. Canal de água pluvial em Caruaru/PE. 

3.3. Processo Produtivo das Indústrias Têxteis do Agreste Pernambucano  

O processo produtivo executado nas indústrias têxteis (lavanderias) do agreste 

pernambucano é constituído basicamente por cinco etapas descritas a seguir. 

 

3.3.1. Desengomagem 

Durante a produção dos tecidos, os fios são submetidos a forças consideráveis de 

torção e dobradura. Para evitar a quebra dessas fibras, é comum o uso de gomas nos fios 

e tecidos. A grande maioria das gomas usadas atualmente é feita à base de amido 

(eficiente e de baixo custo).  

A desengomagem é usada para remover a goma aplicada anteriormente pela 

tecelagem e por serem solúveis em água são facilmente removidas por lavação com 

água quente, ou no processo de cozimento. A remoção das gomas antes do tingimento é 

necessária porque elas podem reagir e causar a mudança de cor na peça. A carga 
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poluidora do efluente da desengomagem resulta de aditivos usados na receita da goma, 

surfactantes, enzimas, ácidos, álcalis e a própria goma (CPRH, 2001). 

Em processos de desengomagem convencionais, a remoção da goma polimérica 

é realizada usando-se ácidos ou agentes oxidantes como persulfatos (de sódio, amônio 

ou potássio) ou peróxido de hidrogênio em meio fortemente alcalino a altas 

temperaturas, o que danifica as fibras, reduzindo a resistência dos tecidos. Para evitar os 

danos causados por esses agentes aos tecidos e ao meio ambiente, amilases têm sido 

amplamente empregadas para a remoção da goma de amido. Atualmente, uma variedade 

de enzimas amilolíticas encontra-se disponível, sendo que as amilases bacterianas e, 

especialmente as termotolerantes, encontram maior aplicação comercial (CPRH, 2001). 

A remoção das gomas à base de amido envolve basicamente o tratamento do 

tecido em soluções que contêm amilases, além de alguns tensoativos. Como em outros 

casos do uso de enzimas em processos industriais, a quantificação da ação da enzima 

em um meio complexo é difícil (CPRH, 2001). 

As amilases podem ser divididas em dois tipos principais: α-amilase e β-

amilase. Ambos os tipos são similares no sentido de que hidrolisam ligações 

glicosídicas nas moléculas de amido, mas os pontos nos quais as reações ocorrem são 

muito diferentes. As α-amilases atacam as cadeias aleatoriamente e são designadas 

como dextrinogênicas ou liqueficantes. As β-amilases removem sucessivamente as 

unidades de maltose a partir das extremidades redutoras e são designadas como 

sacarogênicas (CPRH, 2001). 

Quando a goma contém também gordura, esta dificulta a remoção do amido ao 

mesmo tempo em que não pode ser hidrolisada pelas amilases. Então, espera-se que a 

goma seja removida em processos posteriores de limpeza do algodão. Entretanto, 

frequentemente a remoção não é completa, causando problemas nos processos 

subsequentes (CPRH, 2001). 

 

3.3.2. Tingimento 

O processo de tingimento é uma das etapas determinantes do sucesso comercial 

dos produtos têxteis. Além da padronização da cor, o consumidor exige algumas 

características básicas do produto, como, elevado grau de solidez 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 
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afinidade, uniformidade na coloração, resistência aos agentes desencadeadores do 

desbotamento e ainda serem economicamente viáveis (TWARDOKUS, 2004). 

O tingimento é processo de coloração dos substratos têxteis, de forma 

homogênea, mediante a aplicação de corantes. Como regra geral, divide-se o processo 

de tingimento em três etapas, nas quais ocorrem os seguintes processos de natureza 

físico-química: migração, absorção e difusão/fixação do corante. Na primeira etapa, o 

corante migra do meio em que se encontra diluído para a superfície da fibra. Ao 

estabelecer-se o contato do corante com a fibra, inicia-se a sua adsorção pelas camadas 

superficiais do substrato têxtil (CPRH, 2001). 

O corante absorvido difunde-se no interior da fibra e fixa-se nela por meio de 

ligações iônicas, pontes de hidrogênio, força de Van Der Walls ou ligações covalentes, 

dependendo da natureza do material polimérico que a constitui e do tipo de corante 

empregado (CPRH, 2001). 

Nas várias etapas que se sucedem, a temperatura desempenha um importante 

papel ao lado da influência de produtos químicos auxiliares (Tabela 1) da ação 

mecânica causada pela agitação do banho de tingimento e do substrato têxtil em 

processamento (CPRH, 2001). 

 
Tabela 1. Produtos químicos auxiliares utilizados no tingimento. 

Descrição Composição Função 
Sais Cloreto de Sódio 

Sulfato de Sódio 
Retardantes 

Ácidos Acéticos 
Sulfúricos 

Controle de pH 

Bases Hidróxido de Sódio 
Carbonato de Sódio 

Controle de pH 

Sequestrantes EDTA Sequestrantes 
Agentes Oxidantes Peróxido de Hidrogênio 

Nitrito de Sódio 
Insolubilizantes de corantes 

Agentes Redutores Hidrossulfito de Sódio 
Sulfeto de Sódio 

Remoção de corantes não reagidos; 
solubilizantes 

Fonte: TWARDOKUS, 2004 

 
Os processos de tingimento podem ser efetuados de diferentes maneiras, de 

acordo com a forma em que se encontra o substrato têxtil (em fios, tecidos planos ou 

malhas), além de poderem ser realizados em procedimentos contínuos ou em bateladas. 

Normalmente, os fios e malhas são tingidos em bateladas e os tecidos planos em 

processos contínuos (CPRH, 2001). 

A preparação da solução do corante a ser utilizado no tingimento ocorre a partir 

da metragem e do peso por metro quadrado, que permite calcular o peso total do tecido 
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a ser tingido. Em seguida, calcula-se a quantidade de corante a ser utilizado, de acordo 

com a porcentagem sobre o peso total do tecido. O corante é dissolvido e empastado 

com água fria e depois com água quente, e coando-o em seguida. A solução do corante, 

depois de preparada, é colocada na máquina de lavar (CPRH, 2001). 

 

3.3.3. Lavagem 

Depois de decorrido o tempo de fixação do corante a peça, o tecido é lavado 

com água fria, água quente e depois é ensaboado, sendo enxugado rigorosamente logo 

em seguida. A finalidade de enxaguar bem o tecido é retirar o corante hidrolizado sobre 

a fibra, evitando problemas de desbotamento. Para cores fortes, se preciso, usam-se 

fixadores (CPRH, 2001). 

Os processos de lavação, para artigos alvejados ou tingidos, requerem a 

utilização de vários produtos químicos auxiliares, como detergentes, sabões, 

sequestrantes, neutralizantes, dentre outros. Os procedimentos são realizados, 

normalmente, nos mesmos equipamentos onde ocorrem o alvejamento ou tingimento, 

ou, ainda, em equipamentos especialmente designados para essas tarefas (CPRH, 2001). 

Os efluentes provenientes dos processos de lavação, principalmente os primeiros 

banhos, apresentam elevada concentração de poluentes, corantes e produtos auxiliares, 

os quais devem, obrigatoriamente, serem enviados ao sistema de tratamento para 

depuração (CPRH, 2001). 

 
3.3.4. Centrifugação 

Os artigos têxteis, após serem devidamente tingidos ou alvejados, geralmente 

apresentam-se com excesso de água, devendo ser secados. Contudo, devido à grande 

quantidade de água, é necessária a sua extração por processo mecânico, o que é 

realizado em centrífugas (CPRH, 2001). 

Os efluentes desse processo, basicamente ·água limpa, geralmente são 

conduzidos aos sistemas de tratamento. Porém, em função da pequena presença de 

contaminantes, essas águas podem ser reaproveitadas em outros processos. Para isso, 

após serem segregadas das demais águas, elas devem ser reconduzidas aos pontos de 

consumo (CPRH, 2001). 

 

3.3.5. Secagem 
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A secagem de artigos têxteis tem por finalidade a remoção da umidade restante 

dos processos úmidos anteriores. A secagem é realizada em secadores, onde a fonte de 

calor é proveniente de vapor ou queima direta de gás, por exemplo (CPRH, 2001). 

Os resíduos dessa operação são as emissões gasosas, principalmente quando da 

queima de gás e, eventualmente, os amaciantes que volatilizam durante o processo 

térmico de secagem (CPRH, 2001). 

 

3.4. Corantes Têxteis 

Muitos dos velhos tecidos encontrados em múmias egípcias eram coloridos; o 

uso de corantes pelo homem tem mais de 4.000 anos. Mesmo nas cavernas, utilizavam-

se pigmentos para fazer inscrições rupestres. Eram, inicialmente, obtidos de fontes 

naturais e somente em 1856 iniciou-se o uso de corantes artificiais. Entretanto, muitos 

corantes naturais utilizados na antiguidade ainda são empregados, e em larga escala. 

Hoje, mais de 90% dos corantes empregados são sintéticos (REDQ\UFSC, 2001). 

A coloração tornou-se a parte mais importante das confecções, fazendo com que 

o consumidor aumentasse a aceitabilidade em relação às peças coloridas. 

(CHATTOPADHYAY et al., 2008).  

Os aditivos utilizados para conferir cor são denominados colorantes, podendo 

ser classificados como pigmentos ou corantes. Existe uma confusão quanto ao uso 

destes termos, sendo que em muitas situações são considerados sinônimos. A diferença 

básica entre pigmentos e corantes está no tamanho de partícula e na solubilidade no 

meio em que é inserido. Os pigmentos possuem, em geral, tamanho de partícula maior e 

são insolúveis, enquanto que corantes são moléculas solúveis (SARON et al., 2005). 

Os corantes são formados por um grupo de átomos responsável pela cor, 

chamados cromóforos, e também pelo grupo dos auxocromos que funcionam como 

doadores ou aceptores de elétrons que provocam ou intensificam a cor dos cromóforos, 

ou seja, são responsáveis pela fixação do corante à fibra (SANTOS et al., 2007). 

Atualmente, os corantes são classificados de acordo com sua aplicação e 

estrutura química. Quanto à sua estrutura, os corantes são subdivididos em orgânicos e 

inorgânicos (antraquinona, azo e etc.) (SARON et al., 2005). E de acordo com o modo 

de fixação, os corantes são classificados em corantes ácidos, corantes azóicos, corantes 

básicos, corantes a cuba, corantes diretos, corantes dispersos, corantes de enxofre, 

corantes reativos, corantes pré-fixados e corantes branqueadores (IMMICH, 2006). 
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Os corantes ácidos são compostos aniônicos com um ou mais grupos sulfônicos 

ou carboxílicos na estrutura molecular e são solúveis em água. A afinidade fibra/ 

corante é resultado das ligações iônicas entre a parte sulfônica ácida do corante e os 

grupos amino básicos presentes nas fibras, que são convertidos em grupos catiônicos 

pela adição de ácido no processo de tingimento (IMMICH, 2006). Sua aplicação é feita 

em fibras nitrogenadas como a lã, seda, couro e algumas fibras acrílicas. Não são 

recomendados para algodão, uma vez que não possuem afinidade com fibras 

celulósicas, sendo, entretanto, largamente empregados para o náilon. As cores são, 

geralmente, brilhantes e o material tingido apresenta resistência de boa a excelente 

(CPRH, 2001). Esta classe de corante inclui os metais: cromo, cobre, estanho e 

alumínio, e em função de problemas ambientais, seu uso vem decrescendo 

continuamente (IMMICH, 2006). 

Os corantes azóicos (naftóis) são constituídos de dois compostos quimicamente 

reativos, que são aplicados à fibra em dois estágios, produzindo pigmento insolúvel 

dentro da fibra. Produzem tonalidades brilhantes e escuras de amarelo, laranja, 

vermelho, marrom, preto e azul. O corante apresenta boa estabilidade à luz e resistência 

ao peróxido e outros alvejantes. No entanto, seu uso tem declinado nos últimos anos 

devido aos custos de aplicação e suspeitas quanto à possível presença de naftilaminas 

carcinogênicas no efluente (IMMICH, 2006). 

Corantes básicos (catiônicos) são corantes de baixa solubilidade em água e as 

ligações iônicas são formadas entre o cátion da molécula do corante, e os sítios 

aniônicos na fibra. São fortemente ligados e não migram facilmente. Produzem cores 

brilhantes e boa resistência (exceto em fibras naturais), e apresentam uma cartela de 

cores ilimitada (IMMICH, 2006). Suas aplicações são para a lã, seda, fibras acrílicas e 

acetato de celulose. Para aplicação em algodão é necessário o uso de um mordente. Os 

corantes básicos apresentam cores bastante vivas e alguns são mesmo fluorescentes. 

Entretanto, devido a sua pouca solidez (principalmente à luz) e também à existência de 

produtos no mercado com propriedades muito superiores, seu uso têxtil é bastante 

reduzido (CPRH, 2001). 

Os corantes a cuba são uma grande e importante classe de corantes baseada nos 

índigos, tioindigóides e antraquinóides. Eles são aplicados praticamente insolúveis em 

água, porém durante o processo de tinturaria eles são reduzidos com ditionito, em 

solução alcalina, transformando-se em um composto solúvel (forma leuco). 

Posteriormente, a subsequente oxidação pelo ar, peróxido de hidrogênio, etc., regenera a 
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forma original do corante sobre a fibra (GUARATANI E ZANONI, 1999). Este tipo de 

corante apresenta uma boa cartela de cores, mas as tonalidades, geralmente, são opacas. 

São utilizados, principalmente, no tingimento e estamparia de algodão e fibras 

celulósicas, ou em produtos que requeiram boa resistência a vários agentes (IMMICH, 

2006). 

Os corantes diretos caracterizam-se como compostos solúveis em água capazes 

de tingir fibras de celulose (algodão, viscose, etc.) e são constituídos, principalmente, 

por corantes contendo mais de um grupo azo (diazo, triazo e etc.) ou pré-transformados 

em complexos metálicos (GUARATANI E ZANONI, 1999). Os corantes diretos 

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 estrutura molecular dos corantes diretos é estreita e plana, 

permitindo que estas moléculas se alinhem com as fibrilas planas da celulose, sendo as 

moléculas de corante retidas por forças de van de Waals e pontes de hidrogênio. Os 

corantes são absorvidos dentro das fibras hidrofílicas na medida em que elas se 

expandem na solução aquosa (IMMICH, 2006). 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 (GUARATANI E ZANONI, 1999). 

Os corantes dispersos constituem uma classe de corantes insolúveis em água 

aplicados em fibras de celulose e outras fibras hidrofóbicas (partículas entre 1 a 4 

micra). Durante o processo de tintura, o corante sofre hidrólise e a forma originalmente 

insolúvel é lentamente precipitada na forma dispersa (GUARATANI E ZANONI, 

1999). São utilizados principalmente para tinturas de fibras sintéticas, tais como: 

acetato, celulose, nylon, polyester e poliacrilonitrila. As fibras de poliéster são tingidas 

quase exclusivamente com os corantes dispersos e são também utilizados para a 

obtenção de cores claras em poliamidas e acrílicos. Apresentam boa solidez a luz e 

resistência a transpiração e lavagens a úmido e a seco (IMMICH, 2006). 

Os corantes de enxofre são produtos insolúveis em água e a aplicação deve ser 

inicialmente reduzindo a forma solúvel, quando passam a ter afinidade com fibras 

celulósicas. Após o tingimento, são trazidos à sua forma original, insolúvel por 

oxidação. Possuem uma boa solidez à luz e lavagem, mas resistem muito pouco ao cloro 

(CPRH, 2001). Estes compostos têm sido utilizados principalmente no tingimento de 

fibras celulósicas, conferindo cores como preto, verde oliva, azul marinho, marrom, 
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apresentando boa fixação. O uso destes corantes tem diminuído devido aos resíduos 

tóxicos contendo sulfetos, gerados nos processos de tingimento (IMMICH, 2006). 

Os corantes reativos são do tipo azóico, caracterizados pela presença de, pelo 

menos, um grupamento azo (-N=N-) e que contém um grupo eletrofílico (reativo) capaz 

de formar ligações covalentes com grupos hidroxila das fibras celulósicas, com grupos 

amino, hidroxila e tióis das fibras protéicas e também com grupos amino das 

poliamidas. Existem numerosos tipos de corantes reativos, porém os principais contêm a 

função azo e antraquinona como grupos cromóforos e os grupos clorotriazinila e 

sulfatoestilsulfonila como grupos reativos. Nesse tipo de corantes, a reação química se 

processa diretamente através da substituição do grupo nucleofílico pelo grupo hidroxila 

da celulose (GUARATANI E ZANONI, 1999). 

Os corantes pré-metalizados são úteis principalmente para tingimento de fibras 

protéicas e poliamidas. Os corantes são caracterizados pela presença de um grupo 

hidroxila ou carboxila na posição orto em relação ao cromóforo azo, permitindo a 

formação de complexos com íons metálicos. Neste tipo de tingimento explora-se a 

capacidade de interação entre o metal e os agrupamentos funcional portadores de pares 

de elétrons livres, como aqueles presentes nas fibras protéicas. A desvantagem 

ecológica desse tipo de corantes está associada ao alto conteúdo de metal nas águas de 

rejeito (GUARATANI E ZANONI, 1999). 

Os corantes branqueadores são utilizados para diminuição da tonalidade 

amarelada das fibras têxteis no estado bruto, por serem compostas primariamente de 

materiais orgânicos, elas absorvem a luz particularmente na faixa de baixo comprimento 

de onda (GUARATANI E ZANONI, 1999). 

Das milhares de toneladas de corantes que são anualmente produzidos no 

mundo, as classes mais importantes são as azo (-N=N-) e antraquinônicos (contém 

quinonas na sua estrutura) (CHRISTIE, 2001).  

Os corantes azo são compostos orgânicos sintéticos e extremamente versáteis, 

amplamente utilizados no tingimento têxtil, constituindo cerca de 50% dos corantes 

produzidos no mundo (LOURENÇO et al., 2006). Os corantes do tipo azo são 

subdivididos em monoazo, diazo, â-naftol, naftol AS, azo toners, benzoimidazol, diazo 

de condensação, azo complexado com metais e isoindolinona/isoindolina. 

Aproximadamente 30% da quantidade inicial dos corantes azo aplicada nos 

processos de tingimento, devido à baixa eficiência no processo de coloração, 

permanecem sem fixação, tornando o efluente altamente poluidor (MANU et al., 2002). 
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Entre os corantes antraquinônicos tem-se o mais importante: o índigo. Este 

corante é comumente usado para a fabricação de denim. Denim é um tipo de tecido de 

algodão em que somente os fios do urdume (longitudinal) são tingidos com corante 

índigo, normalmente com ligamento sarja, sendo a matéria-prima para a fabricação do 

jeans (MANU et al., 2002). 

Pelo fato de os corantes antraquinônicos serem amplamente empregados em 

indústrias têxteis, eles podem estar presentes em uma ampla variedade e em altas 

concentrações nos esgotos gerados. Apesar disso, investigações sobre o tratamento 

físico-químico e biológico aplicado à remoção de cor desta classe de corante em esgotos 

não são tão frequentes em comparação com experimentos conduzidos com corantes azo 

(DOS SANTOS et al., 2007). 

Normalmente, para obter a cor desejada faz-se a mistura de corantes, por 

exemplo, vermelho, amarelo e azul, nos banhos empregados na etapa de tingimento. 

Corantes antraquinônicos dão uma ampla faixa de cores em quase todo o espectro 

visível, mas são mais comumente utilizados para as cores violeta, azul e verde 

(CHRISTIE, 2001). Os corantes tipo azo, por outro lado, são principalmente aplicados 

para as cores amarelo, laranja e vermelho (CHRISTIE, 2001). 

Para se ter uma idéia do tipo de corante utilizado no processo produtivo, quando 

da ausência desta informação, pode-se fazer uma varredura em diferentes comprimentos 

de ondas do espectro de luz e de acordo com os picos de absorbância determinar a cor e 

estimar o tipo de corante utilizado.  

O espectro eletromagnético pode ser dividido em três diferentes regiões: 

ultravioleta, luz visível e infravermelha (Tabela 2). Apesar de a luz visível ser 

considerada entre os comprimentos de ondas de 350 a 780 nm, o olho humano só pode, 

normalmente, detectar radiação entre as ondas de 380 e 720 nm (CHRISTIE, 2001). 
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Tabela 2. Regiões do espectro eletromagnético e a relação entre o comprimento de onda e a 

cor. 

Região Eletromagnética Comprimento de 

onda (nm) 

Percepção da cor (olho nu) 

Ultravioleta < 350 Nd* 

Luz visível 

350-400 Nd 

400-435 Violeta 

435-480 Azul 

480-490 Azul-esverdeado 

490-500 Verde-azulado 

500-560 Verde 

560-580 Amarelo-esverdeado 

580-595 Amarelo 

595-605 Laranja 

605-750 Vermelho 

750-780 Nd 

Infravermelho >780 Nd 

Fonte: CHRISTIE, 2001                                 *Nd não é detectado a olho nu 

 

3.5. Efluentes Têxteis 

A indústria têxtil requer altos volumes de água para produção de tecido e, 

consequentemente, gera elevados volumes de águas residuária. No agreste 

pernambucano, estima-se que cerca de 50 L de água são consumidos por quilo de tecido 

lavado. 

A literatura, entretanto, registra grande variação de consumo de água e das 

características dos efluentes gerados devido aos diversos produtos, processos e 

equipamentos empregados (DOS SANTOS et al., 2002). 

Por isso é fundamental a caracterização de seus efluentes para identificar as 

cargas poluidoras e estudar a melhor maneira de tratar e reutilizar a água visto que sua 

escassez é um grande problema para o agreste pernambucano no período de estiagem. 

O efluente das lavanderias industriais contém muitas impurezas (elementos 

físicos, químicos, biológicos) removidas das roupas e as substâncias adicionadas na 

lavagem da mesma. O sabão e outros detergentes presentes na água produzem uma 

suspensão mais ou menos permanente de terra, pedaços finos de fibras de tecidos, 
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gorduras, óleos e sólidos suspensos (NAVICH, 2002). Devido aos fatores descritos é 

que o efluente têxtil apresenta valores elevados no parâmetro turbidez, por volta de 400 

NTU. 

Uma das características mais marcantes do efluente têxtil é a cor, que ocorre 

devido à presença de corantes que não se fixam as fibras durante o processo de 

tingimento. Devido à sua própria natureza, os corantes são altamente detectáveis a olho 

nu, sendo visíveis em alguns casos mesmo em baixas concentrações. Este 

comportamento apresenta vantagens e desvantagens, pois uma pequena quantidade de 

corantes lançada em meios aquáticos pode causar uma acentuada mudança de coloração 

dos rios, mas pode também ser facilmente detectado pelo público e autoridades que 

controlam os assuntos ambientais (TWARDOKUS, 2004). 

Em relação ao teor de sólidos sedimentáveis em geral, os valores encontram-se 

abaixo de 50 mL/L e a sua presença depende de fatores como: tipo de processo de 

beneficiamento aplicado a fibra, ao tecido e ao tipo do tratamento utilizado (SILVA, 

2006). 

O efluente têxtil possui altos teores de compostos orgânicos, oriundo de 

produtos utilizados ou retirados das peças durante o processo produtivo como, por 

exemplo, amido, gomas, ácido acético, corantes, sabões e detergentes. Segundo Santos 

(2006), a DQO e a DBO para efluentes têxteis possui valor em torno de 1.135 mg O2/L 

e 380 mg O2/L, respectivamente. 

Compostos inorgânicos também são encontrados no efluente têxtil como 

hidróxido de sódio, carbonatos, sulfetos e cloretos, resultante das várias etapas do 

processo, sendo na maioria das vezes bastante complexos. 

A concentração de metais pesados (cobre, cádmio, cromo, níquel, chumbo e 

zinco) em efluentes têxteis diminuiu na última década, principalmente devido à redução 

de metais nos corantes. As fontes de metais no efluente podem ser provenientes das 

fibras, dos corantes e das impurezas químicas. Os corantes podem conter metais como 

zinco, níquel, cromo e cobalto, como parte funcional de suas moléculas. As 

concentrações de metais pesados em efluentes de banho de tintura, encontram-se na 

ordem de 1 a 10 mg/L (SILVA, 2006). 

A alta concentração de sais no efluente têxtil é muito comum, pois os sais são 

utilizados para melhorar a fixação do corante ao tecido. Concentrações salinas em 

efluentes gerados na tinturaria de algodão podem apresentar quantidades de 2.000 a 

3.000 mg/L (SILVA, 2006). 
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Na Tabela 3 encontram-se valores de alguns parâmetros de diferentes efluentes 

têxteis analisados por Gondim (2008) para indústrias do pólo de confecção do agreste 

pernambucano. 

 

Tabela 3. Características de efluentes das indústrias têxteis do pólo de confecção do agreste. 

Parâmetro Faixas de Valores 

pH 4,94 - 9,44 

Salinidade (‰) 1,40 - 5,00 

Turbidez (NTU) 16 – 807 

Cor Verdadeira (UH) 101 – 902 

Cloretos (mg/L Cl-) 17.894 – 272 

DBO (mg O2/L) 76 - 2.767 

TOG (mg/L) 2,3 - 143,1 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) Ausente – 37 

Nitrito (mg/L) Ausente - 0,07 

Nitrato (mg/L) Ausente - 0,70 

Alumínio (mg/L) 0,31 - 9,82 

Fonte: Adaptado de Gondim, 2008. 

 

3.6. Tratamento de Efluentes Têxteis 

A grande demanda de corantes na indústria têxtil é uma preocupação devido ao 

seu potencial de liberação no ambiente através de descargas de águas residuárias. 

Particularmente nas indústrias têxteis, além dos corantes, uma enorme variedade de 

produtos químicos é lançada através de seus esgotos. Alguns desses corantes e/ou 

produtos de degradação dos corantes são comprovadamente cancerígenos e 

mutagênicos. 

Além da deterioração estética dos corpos de água, os corantes também causam 

danos à flora e fauna no meio ambiente (MANU et al., 2002). Substâncias como os 

álcalis e fenóis etoxilatos (presentes em detergentes e umectantes) causam distúrbios na 

reprodução de espécies aquáticas, e agentes sequestrantes tais como os ácidos 

Etilenodiaminotetracético (EDTA) e Dietilenotriaminopentacético (DTPA), são capazes 

de formar complexos com metais, afetando, assim, a sua biodisponibilidade (DOS 

SANTOS et al., 2007). 
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Os corantes e os pigmentos são fabricados para serem resistentes à 

biodegradação aeróbia onde, sem tratamento adequado, podem persistir no meio-

ambiente por longos períodos de tempo. Por exemplo, o tempo médio de degradação do 

corante hidrolisado Reactive Blue 19 são cerca de 46 anos a pH 7 e temperatura de 25ºC 

(DOS SANTOS et al., 2007). 

Devido a esses e a outros impactos ambientais causados pelos efluentes têxteis é 

que as técnicas de tratamento para esse efluente precisam alcançar melhor eficiência e 

consequentemente minimização dos impactos causados ao meio ambiente. 

O desenvolvimento de tecnologia adequada para tratamento de efluentes tem 

sido objeto de grande interesse nos últimos tempos devido ao aumento da 

conscientização e rigidez das leis ambientais (TWARDOKUS, 2004). 

Os processos de tratamento de esgotos são tão numerosos quanto às 

características poluentes do esgoto a tratar. Os fatores decisivos na escolha dos 

tratamentos para construção das estações são variados, destacando-se o conhecimento 

da origem, caracterização e volume de efluente e, fundamentalmente, as metas 

delineadas para a qualidade final do efluente tratado. 

Até o presente, não há um único tipo de tratamento que seja eficiente e 

economicamente atraente para ser empregado nos processos de remoção de cor das 

Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) das indústrias têxteis. Entretanto, nos últimos 

anos, grandes progressos foram alcançados na área de biotecnologia ambiental aplicada 

à remoção de cor, tanto no entendimento maior da bioquímica do processo como no 

desenvolvimento tecnológico de reatores biológicos, com experimentos realizados com 

diferentes microrganismos como as bactérias aeróbias e anaeróbias, fungos e 

actinomicetos (DOS SANTOS et al., 2006). 

A remoção de cor pode ser alcançada em processos biológicos e não biológicos 

de tratamento de esgotos, sendo os primeiros mais atraentes sob o ponto de vista 

econômico. Os tratamentos mais utilizados são os físico-químicos para os efluentes 

bastante coloridos e pouco biodegradáveis; e os biológicos quando as matérias 

biodegradáveis estão dissolvidas. Podem ser usados desde processos mais simples até 

processos químicos avançados, biológicos ou térmicos para efluentes industriais (DOS 

SANTOS et al., 2006). 

A seguir, são apresentados os principais tipos de tratamento utilizados 

atualmente em águas residuárias de indústrias têxteis. 
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3.6.1. Tratamento físico-químico 

 

3.6.1.1. Coagulação e Floculação 

O tratamento físico-químico por coagulação de águas residuárias decorrentes 

dos processos industriais tem sido empregado, na maioria das vezes, precedendo 

tratamento biológico de depuração, objetivando reduzir a carga orgânica afluente, 

consequentemente, obtendo-se menores dimensões destas unidades. 

A floculação é responsável por promover a agregação de pequenas partículas em 

partículas maiores para melhorar sua remoção por sedimentação gravitacional 

(METCALF, 2003). 

A concepção básica deste tipo de tratamento consiste em transformar, em flocos, 

impurezas em estado coloidal, suspensões, etc. e, posteriormente, removê-los em 

decantadores. Para se obter a floculação, lança-se mão de coagulantes químicos, que 

reagem com a alcalinidade contida ou adicionada nas águas residuárias, formando 

hidróxidos que desestabilizam colóides, partículas em suspensão, pela redução do seu 

potencial zeta a valores próximos de zero, denominado ponto isoelétrico. 

Muitas substâncias têm sido usadas como precipitantes, sendo os mais comuns: 

cloreto férrico, sulfato ferrroso clorado líquido, sulfato férrico, sulfato de alumínio, 

policloreto de alumínio (PAC), polisulfato de alumínio (PAS) e coagulantes a base de 

Tanino.  

O grau de clarificação obtido depende da quantidade de composto químico 

usado e do cuidado com que o processo é controlado. É possível obter por precipitação 

química um efluente claro, substancialmente livre de matéria orgânica em suspensão ou 

em estado coloidal. De 80 a 90% da matéria suspensa total, 40 a 70% da DBO5, 30 a 

60% da DQO, e 80 a 90% das bactérias podem ser removidos pela precipitação química. 

Em comparação, quando somente a sedimentação é usada, somente 50 a 70% da matéria 

suspensa total e 30 a 40% da matéria orgânica sedimentam. 

O uso de coagulantes vegetais a base de tanino estão sendo muito utilizados de 

forma alternativa ao sulfato de alumínio, tradicionalmente utilizado no tratamento 

físico-químico de efluentes de lavanderias. Este coagulante vegetal extraído da casa da 

acácia negra tem-se mostrado efetivo em uma ampla faixa de pH, eliminando o uso de 

alcalinizantes (como soda ou cal) e, além disso, não acrescenta metais ao processo e 

proporciona uma redução no volume de lodo a ser descartado. A qualidade do tanino 

dependerá das características de cada tanino vegetal, que vai variar de acordo com a 
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origem, classificação, maneira de extração e tipo: hidrolisável, condensado, complexo 

ou florotanino (CRUZ et al.,2005). 

 

3.6.1.2. Sedimentação 

Sedimentação é a separação da água, por decantação gravitacional, de partículas 

suspensas que são mais pesadas que a água. É uma das operações unitárias mais usadas 

no tratamento de efluentes líquidos. Os termos sedimentação e decantação podem ser 

usados. 

A sedimentação é usada para remoção de areia, remoção de material particulado 

no tanque de sedimentação primária, para remoção de flocos biológicos no tanque de 

sedimentação de lodos ativados, e para remoção de flocos químicos quando o processo 

de floculação química é utilizado. Na maioria dos casos, o principal objetivo é produzir 

um efluente clarificado, mas é também necessário produzir um lodo como uma 

concentração de sólidos que pode ser facilmente manuseado e tratado ou disposto (. 

Os decantadores são dimensionados em função de taxas de escoamento, 

conforme o tipo e as características do efluente. As taxas empregadas para efluentes 

industriais são menores que as empregadas em tratamento de água para abastecimento 

público. 

Existem vários tipos de decantadores, entre eles encontram-se os mecanizados, 

em que o lodo é removido mecanicamente com raspadores de fundo, comumente usados 

em médias e grandes estações. 

Adicionalmente, outros tipos de tratamento físico-químico tem sido utilizados 

para adequar os efluentes têxteis ao padrão de emissão ou a produção de efluente 

adequado ao reúso industrial, como flotação, adsorção, tratamento com ozônio, 

tratamento oxidativos avançados (eletro-fenton, foto-oxidação catalítica, fotocatálise 

heterogênea), osmose reversa, micro e ultra filtração, dentre outros. De forma geral, 

essas tecnologias ainda não têm sido absorvidas de forma maciça em decorrência dos 

custos mais elevados de implantação e manutenção quando comparados com outras 

tecnologias de tratamento. 
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3.6.2. Tratamento Biológico 

 

3.6.1.1. Tratamento Anaeróbio 

Os sistemas de tratamento anaeróbio de águas residuárias de indústrias têxtil têm 

sido explorados como alternativas para alcançar a descoloração redutiva de efluentes 

têxteis, já que os corantes azóicos podem ser facilmente reduzidos em condições 

anaeróbias. A bioremediação anaeróbia permite também a descoloração de outros tipos 

de corantes. A descoloração anaeróbia envolve reação de oxidação e redução com 

hidrogênio ao invés de oxigênio molecular livre como em sistemas aeróbios 

(YOCUPICIO et al., 2006). 

Geralmente, o procedimento da biodegradação do corante azo acontece em duas 

fases. A primeira fase envolve a clivagem das ligações do corante azo, resultando na 

formação de aminas aromáticas, geralmente incolor, mas potencialmente perigosos 

(VAN DER ZEE et al., 2005). A clivagem do azo envolve a transferência de quatro 

elétrons (redução equivalente), que prossegue através de duas etapas na ligação azo. Em 

cada etapa dois elétrons são transferidos para o corante azo, que age como um aceptor 

de elétrons (DOS SANTOS, 2007). 

Esta redução pode envolver diferentes mecanismos, tais como enzimas, 

mediadores redox com baixo peso molecular, redução química por biogênicos redutores 

como sulfeto, ou uma combinação destes (Figura 5). Além disso, a localização das 

reações pode ser intracelular ou extracelular (PANDEY et al., 2006). 

Figura 5. Representação esquemática dos diferentes mecanismos de redução anaeróbia. 

Legenda: ED: doadores de elétrons; RM: Mediadores Redox; b: bactérias (enzimas)  

Fonte: PANDEY et al., 2006 

 

A segunda etapa envolve degradação das aminas aromáticas que são compostos 

mutagênicos. A redução do corante azo normalmente requer condições anaeróbias, 

enquanto que a biodegradação das aminas aromáticas é quase exclusivamente um 
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processo aeróbio (VAN DER ZEE et al., 2005). Na Figura 6 pode-se observar o 

processo de degradação do corante azo durante o tratamento anaeróbio /aeróbio. 

 

 

Figura 6. Visão geral do destino dos corantes azóicos e aminas aromáticas durante o 

tratamento anaeróbio /aeróbio. 

Fonte: VAN DER ZEE et al., 2005 

 

A conversão das aminas aromáticas geralmente requer enriquecimento de 

bactérias aeróbias especializadas, especialmente, as aminas aromáticas sulfonadas e 

muitos dos constituintes das aminas aromáticas solúveis em água oriundas de corantes 

azóicos que são de difícil degradação. Esta baixa biodegradabilidade é devida à natureza 

hidrofílica do grupo sulfonato, que impede o transporte pela membrana (VAN DER 

ZEE et al., 2005). 

No metabolismo aeróbio, a reação inicial envolve a substituição dos grupos 

funcionais do anel aromático por grupos hidroxila, seguido por clivagem, integrando 

dois átomos de oxigênio. Estas reações são catalisadas por hidroxilas e oxigenases. Sob 

condição anóxica, a desaromatização é alcançada através da redução do anel e inclui 

também outras reações como: a carboxilação, deshidroxilação redutiva e reações 

acionais, que estão ausentes no metabolismo aeróbio (PANDEY et al., 2006). 

Outra transformação que as aminas aromáticas podem ser submetidas ao serem 

expostas ao oxigênio é a auto-oxidação. A grande fração das aminas aromáticas 

oriundas de corantes azóicos é suscetível à auto-oxidação. No entanto, a auto-oxidação 
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nem sempre implica em um elevado grau de polimerização, mas pode ser limitante para 

a dimerização (formação de uma molécula a partir de duas menores). A auto-oxidação 

pode também fazer apenas uma pequena modificação oxidativa da estrutura molecular 

tornando-se estável e solúvel em água (PINHEIRO et al.,2003).  

A degradação anaeróbia de compostos orgânicos complexos exige a participação 

coordenada de diferentes grupos de bactérias, incluindo acidogênicas, acetogênicas e 

bactérias metanogênicas. A descoloração de corantes sob estas condições requer uma 

fonte de energia ou doadores de elétrons. Simples substratos como glicose, amido, 

acetato, etanol e mais complexos, como soro e tapioca, tem sido utilizados para a 

descoloração metanogênica (PANDEY et al., 2006). O doador de elétrons mais 

utilizados na degradação de corantes tipo azo é o hidrogênio (DOS SANTOS et al., 

2007). 

A presença de um doador de elétrons é um requisito prévio para redução do 

corante azo. Segundo Costa et al. (2008), experimentos em batelada mostraram que a 

escolha do doador de elétrons é essencial na promoção de boas taxas de remoção de cor. 

Entretanto, são raros na literatura experimentos em fluxo contínuo que indiquem que 

relações entre doador de elétrons e corantes podem ser estabelecidas para que o 

processo não diminua a eficiência.  

Na redução dos corantes azo, o corante atua como um aceptor de elétrons, sendo 

que a presença de um aceptor de elétrons alternativo pode competir com o corante azo 

na redução, como por exemplo, a presença de nitrato, um componente normal das águas 

residuárias da industria têxtil, diminui a descoloração. Em contraste, a presença de 

sulfato não afeta de forma significativa a descoloração desse tipo de corantes 

(PANSWAD e LUANGDILOK, 2000). 

Uma forma de acelerar a transferência de elétrons do doador para o aceptor de 

elétrons é através da inserção de mediadores redox, o que faz aumentar a taxa da reação 

por várias ordens de grandeza (DOS SANTOS et al., 2007). 

Por exemplo, a eficiência de remoção de cor superior a 90 % pode ser atingida 

em diferentes reatores anaeróbios operados com TDH menor que 2 horas, considerando 

que maiores taxas de descoloração ocorrem na presença de mediadores redox como, por 

exemplo, o antraquinona-2,6-dissulfonato (AQDS). Compostos quinônicos podem 

funcionar como mediadores redox durante a transferência de elétrons em reações 

químicas e microbiológicas em condições anaeróbias. Por isso, vários experimentos 
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estão sendo realizados introduzindo quinonas durante o tratamento contínuo de corantes 

azo (VAN DER ZEE et al., 2005). 

Em teoria, mediadores redox como a quinona e a riboflavina são muito efetivos 

na redução do corante azo devido a natureza do cromóforo azo –N=N–, o qual é instável 

eletronicamente e tem a capacidade de receber elétrons da forma reduzida do mediador 

redox. Entretanto, os corantes antraquinônicos são estáveis eletronicamente e, como 

resultado, a forma reduzida do supracitado mediador será menos efetivo em transferir 

elétrons para o corante (DOS SANTOS, 2005). 

A eficiência do mediador redox é extremamente dependente da habilidade da 

comunidade microbiana presente em transferir elétrons para possibilitar a redução do 

mediador redox, para então este composto reduzido transferir os elétrons para o corante 

(COSTA et al., 2008). Os mediadores redox tem-se mostrados eficazes não somente 

para a descoloração redutiva, mas também na transformação de muitos contaminantes 

indesejáveis, como por exemplo, ferro (VAN DER ZEE et al., 2005). 

O efeito do mediador redox difere muito entre os diferentes corantes e os 

potenciais explorados. Por exemplo, mediadores com potencial redox abaixo 2200 mV, 

como alizarina, estimulam fortemente a redução do amaranto, que suas propriedades 

catalíticas foram observadas para os mediadores redox com um potencial superior 250 

mV (VAN DER ZEE et al., 2005). 

Em relação aos corantes do tipo antraquinônicos, pouco se conhece sobre a real 

contribuição química e biológica nos processos de remoção de cor desses corantes 

(DOS SANTOS, 2007). 

Vários estudos relatados na literatura têm mostrado resultados promissores com 

diferentes configurações de biorreatores anaeróbios tratando corantes distintos. No 

entanto, as principais limitações enfrentadas na aplicação de sistemas de tratamento 

anaeróbio de águas residuais para remoção de cor são os seguintes: 1) a toxicidade de 

certos corantes, que leva, em alguns casos, ao colapso dos reatores ou a um mau 

desempenho, 2) o longo tempo de detenção hidráulica (TDH) exigidos, para os corantes 

recalcitrantes, para permitir a remoção aceitável de cor. Sendo que, a utilização de 

mediadores redox tem-se mostrado como uma boa estratégia para superar os 

inconvenientes acima mencionados (YOCUPICIO et al., 2006). 

Outra forma de tratamento de efluente têxtil é o tratamento aeróbio porém, de 

forma isolada, esse tipo de tratamento não é eficiente na redução de cor, cujas 

eficiências variam de 10 a 30%, principalmente devido à adsorção do corante à 
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biomassa. Porém, o tratamento aeróbio, através do sistema de lodos ativados com 

aeração prolongada, é extremamente eficiente na remoção de matéria orgânica. A 

ineficiência de remoção na cor dá-se pelo motivo de que o oxigênio funciona 

preferencialmente como aceptor de elétrons do que os corantes (DOS SANTOS et al., 

2007)  

Várias bactérias que podem aerobicamente descolorir os corantes azóicos foram 

isoladas durante os últimos anos. Muitas dessas bactérias requerem outras fontes de 

carbono orgânico, já que eles não podem utilizar corante como substrato. Existem muito 

poucas bactérias que são capazes de crescer em azo compostos como a única fonte de 

carbono. Estas bactérias clivam a ligação do azo (–N=N–), reduzindo para aminas e as 

utilizam como fonte de carbono e energia para o seu crescimento. Exemplos dessas 

bactérias são Xenophilus azovorans KF 46 e Pigmentiphaga kullae K24 mon, que 

podem crescer aerobiamente nos corantes carboxi-laranja I e carboxi-laranja II, 

respectivamente (PANDEY et al.,2006). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Características gerais da indústria de estudo 

O efluente têxtil utilizado no experimento era coletado em uma indústria têxtil 

(lavanderia) de médio porte, localizada na cidade de Caruaru/PE, que lava, em média, 

três mil peças (jeans) por mês e produz um total de oitenta mil litros de efluente por dia. 

Essa lavanderia possui um sistema produtivo representativo da maioria das lavanderias 

do agreste pernambucano, baseado em desengomagem, tingimento, lavagem, 

centrifugação e secagem. Os produtos utilizados no processamento das peças na 

indústria estudada são: corantes, permanganato de potássio, metabissulfito de sódio, 

enzimas (neutra e ácida), sabão, cloreto de sódio e aditivos. 

A lavanderia trata seus efluentes líquidos por processo físico-químico, composto 

pelas etapas de coagulação, floculação, sedimentação e filtração. Um esquema 

ilustrativo do sistema de tratamento da lavanderia pode ser visualizado na Figura 7. 

 

Figura 7. Esquema do sistema de tratamento físico-químico da lavanderia estudada 

 

O efluente da indústria é armazenado no tanque de equalização (Figura 8a), que 

possui capacidade para oitenta mil litros de efluente. Este tanque recebe o resíduo de 

todas as etapas do processo produtivo, que é homogeneizado e posteriormente 

encaminhado para o tanque de coagulação/floculação/sedimentação dotado de um 

misturador (Figura 8b), com capacidade de vinte mil litros, onde o coagulante é 

adicionado. Posteriormente, o efluente sedimentado é encaminhado aos filtros de areia, 
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com o objetivo de remover os flocos formados na etapa anterior e que não 

sedimentaram (Figura 8c). O lodo depositado no fundo do tanque de 

coagulação/floculação/sedimentação é removido para os leitos de secagem (Figura 8d) e 

depois é disposto em aterro sanitário. Finalmente, o efluente tratado é descartado em um 

córrego afluente do Rio Ipojuca (Figura 8e). 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Figura 8. Ilustração das etapas do sistema de tratamento de efluentes da lavanderia de estudo: 
(a) tanque de equalização, (b) tanque de coagulação/floculação/sedimentação, (c) filtros de 
areia, (d) leito de secagem do lodo, (e) destino final do efluente tratado da lavanderia. 



31 

 

 

4.2. Coleta de efluentes na lavanderia 

Para realização dos experimentos da presente pesquisa os efluentes foram 

coletados no tanque de equalização. Nos experimentos em jar test, as coletas foram 

realizadas duas vezes por semana durante 6 meses (fevereiro a julho de 2008) para que 

pudesse ser feito uma avaliação considerando a variabilidade qualitativa destes 

efluentes. Já para o experimento com os reatores em batelada, foram feitas oito coletas 

no período de março a julho de 2008. 

O transporte do efluente coletado até o laboratório foi feito em recipientes 

plástico (bombonas) sem refrigeração, uma vez que se despendia 5 minutos no percurso 

entre a lavanderia e o laboratório. No laboratório era feita uma caracterização préliminar 

do efluente coletado utilizado nos reatores em batelada, sendo este armazenado sobre 

refrigeração, segundo recomendações do Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (1998). Na Tabela 4 são apresentados os parâmetros e os 

métodos utilizados na caracterização.  

 

Tabela 4. Análises e metodologias utilizadas na caracterização dos efluentes coletados na 

lavanderia. 

Parâmetro Método Standard Methods 
Seção/Página 

Temperatura* Termométrico 2550 – B (2-60) 
Potencial hidrogeniônico (pH) Potenciométrico 4500H+ - B (4-86) 
Cor Aparente Espectrofotômetrico 2120 –B (2-2) 
Cor Verdadeira Espectrofotômetrico 2120 –B (2-2) 
Turbidez Nefelométrico 2130 - B (2-9) 
Alcalinidade Titulométrico Dillalo e Albertson (1961)** 
Acidez Titulométrico Dillalo e Albertson (1961)** 
Salinidade Potenciométrico 2520 –B (2520) 
Condutividade Potenciométrico 2520 –B (2520) 
Demanda Química de 
Oxigênio (DQO) 

Refluxo fechado- 
titulométrico 

5220 - C (5-15) 

* Parâmetro medido in loco 

**Análises realizadas de acordo com metodologias não descritas no Standard Methods. 

4.3. Tratamento físico-químico 

Para a realização dos ensaios de tratabilidade físico-química, com o objetivo de 

obter os melhores pares de valores de dosagem de coagulante e pH de coagulação, foi 

avaliada a eficiência dos quatro coagulantes comerciais mais utilizados pelas 

lavanderias do agreste pernambucano. Os coagulantes avaliados foram: sulfato de 
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alumínio comercial (Al3(SO4)3 x 14,3 H2O), NEOFLOC-T (tanino), NEOFLOC-SP 

(polisulfato de alumínio) e PAC (policloreto de alumínio). 

Foram realizados experimentos em jar test (Figura 9) com cinco diferentes 

quantidades dos produtos químicos em relação à Quantidade Recomendada (QR) pelos 

fabricantes (50%, 75%, 100%, 125% e 150%). As quantidades testadas dos coagulantes 

encontram-se na Tabela 5. 

 

 
Figura 9. Jar test utilizado no experimento. 

 

Tabela 5. Quantidade dos coagulantes utilizados no experimento com jar test. 

Coagulantes 50 % QR* 
(L/10.000L) 

75% QR 
(L/10.000L) 

QR 
(L/10.000L) 

125 % QR 
(L/10.000L) 

150 % QR 
(L/10.000L) 

Sulfato de 
Alumínio 

3,50 5,25 7,00 8,75 10,50 

NEOFLOC-T 2,25 3,38 4,50 10,94 6,75 
NEOFLOC-SP 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 
PAC 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

  * QR – Quantidade recomendada pelo fabricante do produto comercial 

 

Não se teve acesso à fórmula química destes coagulantes, o que impossibilitou a 

obtenção das dosagens em mg/L. Todos os coagulantes utilizados foram obtidos em 

lavanderias de Caruaru, que utilizam esses produtos em seus sistemas de tratamento. 

Os jarros do jar test foram preenchidos com 2 litros de amostra, tendo o pH sido 

corrigido para 7,0 em todos os experimentos, de acordo com recomendação dos 

fabricantes dos produtos químicos. O tempo e gradiente de mistura rápida foram iguais 

a 2 minutos e 125 s-1, respectivamente. O tempo e gradiente de mistura lenta foram 

iguais a 5 minutos e 20 s-1, respectivamente. A velocidade de sedimentação foi de 0,464 

m/h. 
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Cor verdadeira, turbidez e a quantidade de matéria orgânica, determinada pela 

demanda química de oxigênio (DQO), foram os parâmetros analisados nos 

experimentos de bancada (jar test). As análises foram realizadas em duplicata de 

amostras e durante o período experimental foram realizadas 48 amostras. 

4.4. Tratamento Anaeróbio 

4.4.1. Inóculo 

A escolha do lodo de inóculo dos reatores em batelada foi feita através do teste 

de atividade metanogênica específica (AME) e feito de acordo com Field et al. (1998) e 

Florêncio (1994). Dois lodos anaeróbios, provenientes de reatores UASB em escala 

real, de duas diferentes estações de tratamento de esgoto doméstico foram testados. As 

estações de tratamento de esgoto foram a ETE Mangueira e a ETE Praia Grande, ambas 

localizadas em Recife/PE, já que não existe nenhuma unidade de tratamento anaeróbio 

em Caruaru/PE. 

As concentrações dos dois lodos testados foram de 3 gSSV/L, e 5 gSSV/L, 

sendo a concentração do substrato padronizada de 4 g DQO/L. A composição da 

solução substrato utilizada encontra-se na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Composição da solução substrato AVG. 

Ácidos g\L DQO em g\L 
Acético (C2) 100 106,7 
Propiônico (C3) 100 151,3 
Butírico (C4) 100 181,8 
C2+C3+C4 300 439,8 

 

As concentrações dos reagentes utilizados nas soluções de macronutrientes e 

micronutrientes podem ser observadas na Tabela 7. Em cada litro da solução de 

macronutrientes foi adicionado 1 mL da solução de micronutrientes. 
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Tabela 7. Concentração dos reagentes nas soluções de macro e micronutrientes. 

Solução Reagente Concentração (g\L) 
Macronutrientes NH4Cl 0,280 

K2HPO4 0,252 
MgSO4.7 H2O 0,100 

CaCl2 0,007 
NaHCO3 0,400 

Extrato de levedura 0,100 
Micronutrientes FeCl2.4H2O 2,000 

ZnCl2 0,050 
MnCl2.4H2O 0,500 
NiCl2.6H2O 0,142 
NaSeO3.5H2O 0,164 

H3BO3 0,050 
CuCl2.2H2O 0,038 
CoCl2.6H2O 2,000 
AlCl3.6H2O 0,090 

(NH4)6.Mo7O24.4H2O 0,050 
EDTA 1,000 

Resazurina 0,200 
HCl 1,000 (mL\L) 

Fonte: Florêncio, 1994 

 

Na medição de gás foi utilizado o método volumétrico baseado no deslocamento 

de líquido, em solução de NaOH preparada a 3% m/v, com o indicador azul de 

bromotimol para visualização de alteração do pH. 

O teste de AME foi realizado em sala climatizada a 30º C, para favorecer o 

crescimento de microrganismos metanogênicos mesofílicos (MADIGAN E 

MARTINKO, 2006). 

 

4.4.2. Substrato sintético 

O substrato sintético utilizado tinha composição similar ao de esgotos sanitários 

e era preparado diariamente utilizando-se água de abastecimento, extrato de carne, 

amido, celulose, sacarose, óleo, detergente e solução de sais.  

Essa composição de substrato sintético tem sido utilizada, em laboratório, no 

estudo de sistemas de tratamento de esgotos sanitários (TORRES, 1996). A composição 

e as características deste substrato sintético estão apresentadas na Tabela 8. 
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Tabela 8. Composição do substrato sintético. 

Composto %DQO Fonte 
Concentração para DQO 

de 500mg/L 

Proteínas 50% Extrato de carne, 50% 208 mg/L 

Carboidratos 40% 

Sacarose, 20% 

Amido, 60% 

Celulose, 20% 

35 mg/L 

114 mg/L 

34 mg/L 

Lipídios 10% 

Óleo de soja, 10% 

(emulsionado com 3 gotas de 

detergente /L 

51 (0,056mL) 

Sais minerais - 

Solução de NaCl com 50g/L 

Solução de MgCl2 . 6H2O com 

1,4g/L 

Solução de CaCl2 . 6H2O com 

0,9g/L 

5,0mL/L 

5,0mL/L 

5,0mL/L 

Fonte: DEL NERY, 2001. 

 

4.4.3. Experimentos com reatores anaeróbios em batelada 

A pesquisa foi realizada em escala de laboratório com três reatores (RI, RII e 

RIII) de 4L (Figura 10). Os reatores foram preenchidos com 1,5 L de lodo anaeróbio, 

2,0 L de esgoto, sendo de 0,5 L o head-space (Figura 11). As garrafas eram dotadas de 

dispositivos para a introdução e retirada de líquido, que permitiam a alimentação dos 

reatores. 

 

 

Figura 10. Fotografia ilustrativa dos reatores em operação. 
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Figura 11. Esquema ilustrativo dos reatores. 

Fonte: Pedroza, 2008 

 

O afluente dos reatores RI e RIII foi uma mistura de efluente têxtil (ET) e esgoto 

doméstico sintético (EDS) em proporções que resultaram em seis fases experimentais 

(Tabela 9). A mudança de fase era realizada quando a eficiência de remoção da DQO 

filtrada apresentava-se estável (estado de equilíbrio aparente). Adicionalmente, o RIII 

também foi alimentado com 10 mL/L da solução de micronutrientes, com concentrações 

de reagentes iguais à utilizada no teste de AME (Tabela 7). 

 

Tabela 9. Duração das fases do experimento com reatores em batelada. 

Fases Duração das fases (dias) EDS ET 

I 23 100 0 

II 49 90 10 

III 16 70 30 

IV 26 50 50 

V 20 30 70 

VI 10 0 100 

Total 144 - - 
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O reator RII não recebeu efluente industrial em nenhuma das fases 

experimentais, funcionando como controle para avaliação da influência do efluente 

industrial sobre o desempenho dos demais reatores. Entretanto, o RII também foi 

alimentado com a solução de micronutrientes (10 mL/L). Em todos os reatores, foi 

adicionado, a partir do 15o dia do experimento, bicarbonato de sódio na concentração de 

300 mg/L, visando à manutenção do pH nos reatores durante a realização da pesquisa. O 

esquema das diferentes fontes de alimentação dos três reatores encontra-se apresentado 

na Figura 12. 

 

 
Figura 12. Composição do afluente nos reatores. 
Fonte: Pedroza, 2008 

 

Os reatores foram mantidos a temperatura ambiente (média de 23º C), com 

agitação manual diária. A temperatura da sala era observada através de um termômetro 

de parede simples instalado na sala de operação dos reatores. 

A alimentação dos reatores era constituída de quatro etapas: alimentação com o 

auxílio de um funil (5 min.), agitação manual do reator (30 seg.), sedimentação para 

coleta do afluente para as análises (10 min.) e tempo de reação, após o qual era feita a 

retirada do efluente com o auxílio de uma seringa. Em seguida, novo ciclo era iniciado. 

O tempo de reação até o 51o dia do experimento foi de 24h e a partir deste dia, 

devido à baixa eficiência de remoção nos parâmetros analisados, o tempo de reação 

passou a ser de 48h. Em decorrência do fato de os tempos de alimentação e descarte 

serem pequenos quando comparados com o tempo de reação, o tempo de ciclo 

considerado foi igual ao tempo de reação. 
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Os parâmetros analisados do afluente e efluente dos três reatores a cada ciclo de 

batelada foram: DQO filtrada, temperatura, pH, turbidez, cor aparente, cor verdadeira, 

alcalinidade e ácidos voláteis. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Características do efluente da indústria têxtil de estudo 

Na Tabela 10 são apresentados os resultados da caracterização feita no efluente 

do tanque de equalização da indústria estudada ao longo do período de experimento. 

 
Tabela 10. Resultados das análises do efluente equalizado da lavanderia estudada. 
Parâmetros Coletas Média Desvio 

Padrão 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

TEMP (ºC) 33 33 30 31 24 26 28 27 29 3,30 

pH 4,86 5,99 5,20 5,89 5,42 5,23 5,46 6,23 4,86 -6,23 - 

OD (mg/L) 1,40 0,10 1,00 0,10 0,90 1,40 2,10 2,30 1,16 0,81 

Condutividade 
(mS/cm) 

4,64 2,21 3,50 4,03 2,95 3,00 2,56 1,37 3,03 1,03 

Salinidade (‰) 2,40 1,10 2,00 2,20 1,40 1,50 1,50 1,50 1,70 0,45 

Turbidez 
(NTU) 

396 102 106 205 250 206 179 140 198 95,16 

Cor Aparente 
(Hz) 

368 308 286 461 559 461 451 449 418 90,85 

Cor Verdadeira 
(Hz) 

319 223 211 264 313 212 337 337 277 56,00 

ALC Parcial 
(mg CaCO3/L) 

0,00 55,94 0,00 40,75 2,07 6,96 9,60 11,83 15,89 20,89 

ALC Total 
(mg CaCO3/L) 

24,48 132,15 77,07 99,92 32,73 36,37 36,17 37,06 59,49 39,18 

Acidez 
(mg H-Ac/L) 

49,50 84,63 90,62 56,88 42,59 51,49 32,93 30,93 54,95 22,08 

DQO bruta 
(mg O2/L) 

561,70 580,22 416,06 451,03 520,28 464,38 428,57 432,86 481,89 63,64 

DQO filtrada 
(mg O2/L) 

310,64 448,35 359,12 393,10 268,53 234,25 261,43 334,29 326,21 72,47 

 
De acordo com os parâmetros analisados pode-se observar que, apesar da grande 

variabilidade de produtos e tipos de lavados utilizados pela lavanderia, as variações das 

características não foram significativas. 

A temperatura do efluente equalizado no período da caracterização não foi 

superior a 33º C o que é admissível para o tratamento biológico. No entanto, destaca-se 

que esse valor não representa a temperatura que o efluente sai das máquinas do processo 

produtivo e sim a temperatura no tanque de equalização, onde o efluente naturalmente 

sofreu o processo de resfriamento. 

O pH esteve inferior a 7,0, representando uma faixa ácida, provavelmente em 

decorrências do uso de enzimas ácidas no processo produtivo. 

Em relação à condutividade e a salinidade, os valores médios foram de 3,03 

mS/cm e 1,70 ‰, respectivamente. Uma característica relevante do efluente têxtil é o 

alto teor de cloretos e salinidade presentes nos efluentes têxtil, o que pode ser explicado 
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pelo fato da indústria utilizar produtos químicos como auxiliares no processo de 

tingimento, sendo cloreto de sódio o mais utilizado. 

Vale ressaltar que a salinidade encontrada caracteriza o efluente desta indústria 

como água salobra, de acordo com a resolução no 357/05 do CONAMA, onde são 

consideradas águas doces aquelas com salinidade igual ou inferior a 0,5‰. Esta 

consideração é importante, pois a salinidade não é removida no processo de tratamento 

utilizado pela lavanderia e leva a produção de efluente tratado que não atende ao padrão 

de emissão. 

Segundo Gondim (2008), em caracterização feita em indústrias têxteis do pólo 

de confecção do agreste, a salinidade média do efluente equalizado foi de 2,7‰ e 

2,35‰ para o efluente tratado por processos físico-químico, verificando que a 

salinidade atualmente não é removida pelos sistemas de tratamento adotados. 

A turbidez do efluente apresentou valor médio de 198,07 NTU, enquanto a 

turbidez da água bruta usada pela indústria é da ordem de 19,28 NTU (GONDIM, 

2008). Desta forma, pode-se dizer que a turbidez do efluente é proveniente do processo 

produtivo devido ao desprendimento de alguns materiais utilizados no tingimento e da 

segregação do próprio tecido. 

A cor é uma característica bastante representativa do efluente têxtil e ocorre 

devido à adição de corantes no processo de tingimento ou do desprendimento dos 

corantes do jeans no processo de lavagem. Os valores médios da cor aparente e da cor 

verdadeira foram de 417,56 Hz e 276,81 Hz, respectivamente. Segundo Gondim (2008), 

o principal aditivo do processo de beneficiamento das lavanderias do pólo de confecção 

do agreste pernambucano são os corantes responsáveis pelos altos níveis de cor nos 

efluentes têxteis. 

A matéria orgânica contida no efluente têxtil é oriunda dos diversos aditivos 

utilizados no processo produtivo. Segundo Santos (2006), que caracterizou efluentes 

têxteis do pólo de confecção do agreste pernambucano, o valor médio da DQO para esse 

tipo de efluentes é de 1.135 mg O2/L. Em relação à DQO, o efluente apresentou valor 

médio de 481,89 mg O2/L para DQO bruta e 326,21 mg O2/L para DQO filtrada. Os 

valores de DQO obtidos para esta indústria são relativamente baixos quando 

comparados com a de outros efluentes da região, o que dificulta o tratamento por 

processos biológicos, em decorrência da característica de difícil biodegradabilidade 

destes efluentes. 



41 

 

Foi feita uma varredura (Figura 13) em todos os comprimentos de onda de luz 

visível (400 a 750 nm) no efluente da lavanderia de estudo, na tentativa de estimar o 

tipo de corante utilizado pela indústria, já que não foi possível obter essa informação do 

fabricante. 

Vale salientar que a amostra absorveu luz em todos os comprimentos de onda. 

Entretanto, pode-se observar no gráfico um pico na absorbância para o comprimento de 

onda de aproximadamente 500 nm, que representa, segundo Christie (2001), a cor verde 

-azulado justamente a cor visualmente predominante do esgoto da lavanderia. Ainda 

segundo Christie (2001), os corantes antranquinônicos dão uma ampla faixa de cores em 

quase todo o espectro visível, mas são mais comumente utilizados para as cores violeta, 

azul e verde.  

Entretanto, também se observa no gráfico outro pico para o comprimento de 

onda de aproximadamente 700 nm, que representa a cor vermelha. Segundo Christie 

(2001), os corantes tipo azo são principalmente aplicados para as cores amarelo, laranja 

e vermelho. Os resultados de espectroscopia no UV visível não foram suficientes para 

estimar o tipo de corante utilizado. 
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Figura 13. Gráfico dos resultados da varredura nos comprimentos de luz visível para o efluente 

da indústria em estudo. 

 

De acordo com os resultados da caracterização feita neste trabalho e em 

comparação com outras caracterizações feitas nas indústrias do pólo de confecção 
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pernambucano, é possível concluir, de forma geral, que a lavanderia estudada apresenta 

um efluente bastante representativo da região, fazendo com que os resultados obtidos no 

tratamento físico-químico e biológico dessa lavanderia possam ser estendidos as demais 

indústrias têxteis. 

5.2. Tratamento físico-químico 

O tratamento físico-químico realizado em jar test resultou na redução dos 

valores de turbidez, cor verdadeira e DQO. 

Em relação à turbidez (Figura 14), os coagulantes utilizados se mostram 

eficientes em todas as concentrações testadas, conseguindo produzir efluente em 

conformidade com a resolução brasileira nº 357/2005 do CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente), que estabelece o limite de turbidez para rios classe 2 de 

100 NTU. 

Ainda de acordo com a Figura 14, observa-se que quantidades inferiores a 50% 

da QR poderiam ser investigadas para todos os coagulantes, com exceção do 

NEOFLOC T, que já apresenta valor médio igual ao estabelecido pela legislação para 

QR igual 50% da recomendada. Desta forma, caso os sistemas de tratamento das 

lavanderias sejam bem operados, redução de 50% nas quantidades dos produtos 

químicos em relação às recomendadas pelos fabricantes podem ser adotada sem 

prejuízo para remoção de turbidez. 

De fato, o tratamento físico-químico é utilizado com eficiência na remoção de 

partículas em suspensão, responsáveis pela turbidez, por meio de agregação das 

partículas que são removidas por sedimentação. 
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Figura 14. Gráfico dos resultados das análises de turbidez. 

 

Para a cor verdadeira, os coagulantes também se mostraram eficientes com 

quantidades até 50 % da QR, exceto, novamente, para o NEOFLOC-T (Figura 15), que 

se mostrou eficiente somente a partir da quantidade indicada pelo fabricante. Os 

melhores resultados foram obtidos para a quantidade 25 % superior a QR. No entanto, 

para a quantidade de 150 % a cor voltou a aumentar para 48 Hz (Figura 15), o que pode 

ter sido decorrente do fenômeno de reversão de cargas ou do próprio acréscimo de cor 

proveniente do coagulante que apresentava coloração amarronzada. 

De todos os coagulantes utilizados, o sulfato de alumínio foi o único que 

apresentou um padrão de comportamento no que diz respeito à cor verdadeira. 

Entretanto, observou que quanto maior a quantidade do coagulante adicionado, maior 

foi a cor verdadeira, o que indica que a melhor quantidade de sulfato de alumínio deve 

ser ainda inferior aos 50 % da QR. 

Para os demais coagulantes observa-se que a melhor quantidade para remoção 

de cor esteve em torno de 100 % da QR. Entretanto, na quantidade 50% inferior a QR, 

os outros coagulantes também apresentoram-se dentro do limite do CONAMA Desta 

forma, em relação à cor verdadeira o uso de todos os coagulantes, com exceção do 

NEOFLOC-T, com quantidade 50 % inferior a QR, pode ser utilizada sem causar 

prejuízo à qualidade final do efluente. 
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No entanto, há que se considerar a ocorrência de zonas mortas e caminhos 

preferenciais geralmente observados em unidades de tratamento em escala real. Estes 

desvios devem ser considerados quando do aumento de escala para parâmetros e 

dosagens obtidos em laboratório. Pádua et al. (2006) desenvolveram metodologia para 

aumento de escala em bases racionais. 

 

 

Figura 15. Gráfico dos resultados das análises de cor verdadeira. 

 

Quanto à DQO, o padrão de remoção considerado não foi a Resolução nº 

357/2005 do CONAMA, já que esta não estabelece valores para o padrão de DQO no 

lançamento de efluentes. A legislação que se seguiu como referência foi a Norma 

Técnica N 2.001 (Controle de Carga Orgânica em Efluentes Líquidos Industriais) da 

Agência Pernambucana de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), na qual, para 

tratamento de efluente de indústria têxtil, 80% da carga orgânica afluente deve ser 

removida. 

Todos os coagulantes em todas as concentrações tiveram baixa eficiência de 

remoção de DQO (Figura 16). Como esperado, o tratamento físico-químico se mostrou 

ineficiente na remoção da DQO, uma vez que grande parte da DQO provém de material 

dissolvido que, em geral, não é removido por meio da técnica de tratamento avaliada. 

Portanto, o uso de uma unidade adicional é importante para promover a remoção da 

matéria orgânica e adequar o efluente tratado ao padrão de emissão. 
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Figura 16. Gráfico dos resultados das eficiências de remoção de DQO. 

 

O coagulante sulfato de alumínio apresentou um comportamento padrão na 

remoção de turbidez e cor verdadeira, o quê possibilitou a elaboração de curvas 

características para esses parâmetros. De posse dessas curvas, foi possível a obtenção 

das equações que regem a cor ou a turbidez remanescente em relação à quantidade de 

sulfato de alumínio que deverá ser adicionada ao sistema de tratamento, com o objetivo 

de atender os aspectos legais e aos aspectos econômicos do tratamento físico-químico. 

Para turbidez, a curva do sulfato de alumínio (Figura 17) apresentou equação y 

= 8,911 x-0,81, onde y é a turbidez remanescente e x é a porcentagem da quantidade 

recomendada do fabricante do sulfato de alumínio que deverá ser utilizado no 

tratamento. A Resolução nº 357/2005 do CONAMA estabelece o limite de 100 NTU 

para rios classes 2, portanto pela equação tem-se que a quantidade teórica a ser acionada 

do sulfato de alumínio para obtenção desse limite é aproximadamente igual a 5% da 

QR. 
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Figura 17. Curva característica do sulfato de alumínio para remoção de turbidez. 

 

Já para cor verdadeira, a curva do sulfato de alumínio (Figura 18) apresentou 

equação y = 13,33 x-0,76, onde y é a cor verdadeira remanescente e x é a porcentagem da 

quantidade recomendada do fabricante do sulfato de alumínio. Para esse parâmetro, a 

Resolução nº 357/2005 do CONAMA estabelece o limite de 75 Hz para rios classes 2, e 

calculando-se pela equação a quantidade teórica a ser acionada do sulfato de alumínio 

tem-se que esta é igual a aproximadamente 10% da QR. 
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Figura 18. Curva característica do sulfato de alumínio para remoção de cor verdadeira. 
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Diante das curvas acima, conclui-se que para o atendimento de ambos os 

parâmetros, seria necessário a utilização de somente 10% da quantidade recomendada 

do fabricante. Essa redução impactaria profundamente no custo de manutenção das 

unidades de tratamento físico-químico, já que reduziria o custo com o coagulante. 

Esta redução de custo tornaria possível a implantação de um pós-tratamento. Já 

que foi visto que o tratamento físico-químico não é eficiente na remoção de DQO, 

mesmo que a quantidade de coagulante seja aumentada em 50% da quantidade 

recomendada pelo fabricante do sulfato de alumínio. 

5.3. Tratamento Anaeróbio 

5.3.1. Seleção do Lodo de Inóculo 

Foram testados dois lodos provenientes de reatores UASB, sendo os dois 

utilizados no tratamento de esgoto doméstico. Na Figura 19, são apresentados os 

resultados da produção de metano para o lodo da ETE Mangueira com 4 gDQO/L  e 

teor de sólidos suspensos voláteis de 3 e 5 g SSV/L, utilizando os ácidos propiônico, 

butírico e acético como substrato. Já a Figura 20 apresenta os resultados obtidos para o 

lodo proveniente da ETE Praia Grande nas mesmas condições do lodo da ETE 

Mangueira. 

 

  
(a) (b) 

Figura 19. Produção de metano para o lodo proveniente de reator UASB da ETE Mangueira: 
(a) concentração de lodo 3 gSSV/L, (b) concentração de lodo 5 gSSV/L. 
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(a) (b) 

Figura 20. Produção de metano para o lodo proveniente de reator UASB da ETE Praia 

Grande: (a) concentração de lodo 3 gSSV/L, (b) concentração de lodo 5 gSSV/L. 

 

O valor da atividade metanogênica específica máxima (AME) foi obtido para 

os trechos dos gráficos de maior inclinação em relação ao eixo horizontal, conforme 

indicado por meio de setas na Figura 19 e na Figura 20. 

Nos testes de AME o lodo da ETE Mangueira apresentou desempenho superior 

em 32 % e 48 % em relação ao da ETE Praia Grande, para as concentrações de lodo de 

3 gSSV/L e 5 gSSV/L, respectivamente (Tabela 11). Portanto, o lodo da ETE 

Mangueira foi o lodo utilizado no experimento com reatores anaeróbios em batelada. 

 

Tabela 11. Resultados dos testes de AME obtidos para os lodos provenientes de reatores tipo 

UASB das ETEs Mangueira e Praia Grande. 

Lodo ETE 

Mangueira 

ETE 

Mangueira 

ETE Praia 

Grande 

ETE Praia 

Grande 

Conc. de lodo (g SSV /L) 3,0 5,0 3,0 5,0 

AME (g DQO/g SSV.d) 0,150 0,161 0,102 0,083 

 

5.3.2. Experimentos com reatores anaeróbios em batelada 

A temperatura do afluente e efluente dos reatores manteve-se entre 21ºC e 

29ºC, condizente com média da temperatura registrada na cidade de Caruaru/PE no 

período do experimento, uma vez que não houve controle de temperatura na sala onde 

os reatores foram mantidos. Essa faixa é considerada adequada para a degradação 

anaeróbia, porém não ideal. Na faixa de temperatura entre 20ºC e 25º C a velocidade 

específica de utilização do substrato assume valores inferiores à metade da obtida com a 

temperatura a 35º C. 
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Vale ressaltar, que a medição da temperatura era feita por volta das nove horas 

da manhã quando os reatores eram alimentados. Entretanto, a temperatura ambiente 

durante a noite na época do experimento (março a julho) esteve em torno de 19º C 

(INPE, 2008). 

Panswad e Luangdilok (2000) realizaram experimentos com reatores em 

batelada tratando diferentes efluentes têxteis para verificação do efeito da temperatura 

sobre a remoção de DQO e verificou que, quando os reatores estavam à temperatura 

ambiente (20º C a 28º C), a remoção de DQO era 50% inferior à obtida quando os 

reatores eram operados a 40º C. 

Os resultados dos parâmetros de monitoramento pH, alcalinidade parcial, 

alcalinidade total e ácidos voláteis, presentes no afluente e efluente dos três reatores, 

encontram-se resumidos na Tabela 12. O pH dos reatores, tanto afluente quanto 

efluente, manteve-se na faixa satisfatória para processos anaeróbios (6,5 a 8,2). Isto 

indica que a alcalinidade a bicarbonato adicionada junto ao substrato foi suficiente para 

o tamponamento dos reatores. Foi observada produção de alcalinidade do afluente para 

o efluente dos reatores, o que deve estar relacionado com a ocorrência da degradação 

anaeróbia da matéria orgânica e processos de amonificação (CYBIS e PESCADOR 

al.,2000). 

Nenhum desses parâmetros apresentou variação significativa ao longo do 

período de operação dos três reatores, exceto nos primeiros 14 dias do experimento 

onde a complementação com bicarbonato de sódio (300 mg/L) ainda não estava sendo 

feita. Nestes primeiros dias de operação a alcalinidade parcial do efluente chegou a 

28,98 mg/L CaCO3 e a acidez a 13,53 mg H-Ac/L. 
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Tabela 12. Resultados obtidos no monitoramento dos reatores para os parâmetros pH, 

alcalinidade e acidez. 

Parâmetro RI RII RIII 

Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo 

pH af. 6,72 6,99 7,56 6,72 6,96 6,72 6,58 6,94 7,46 

pH ef. 5,93 6,59 6,94 5,91 6,56 5,91 5,96 6,60 7,00 

ALC PARCIAL 
af 
(mg/L CaCO3) 

127,25 222,44 315,63 124,65 221,26 124,65 120,86 212,18 331,29 

ALC PARCIAL 
ef 
(mg/L CaCO3) 

28,98 264,03 394,26 49,43 251,30 49,43 51,68 251,01 352,63 

ALC TOTAL af 
(mg/L CaCO3) 

162,96 278,53 384,93 190,27 274,53 190,27 151,37 266,95 391,83 

ALC TOTAL ef 
(MG/L CaCO3) 

108,07 329,43 460,72 132,56 289,01 132,56 123,57 311,43 391,82 

ACIDEZ af 
(mg H-Ac/L) 

18,56 35,91 61,37 21,06 32,62 21,06 15,97 35,81 64,74 

ACIDEZ ef 
(mg H-Ac/L) 

13,53 36,49 95,03 16,57 38,51 16,57 16,96 36,14 170,76 

  

As remoções de turbidez, cor aparente e cor verdadeira para RI (Tabela 13), 

RII (Tabela 14) e RIII (Tabela 15) não foram eficientes. A eficiência de remoção de 

turbidez foi em média de -19,66%, -34,77%, -16,98% para os RI, RII, e RIII, 

respectivamente. Já para a cor aparente os valores médios de remoção foram de 12,74%, 

5,52%, -9,7% para os RI, RII, e RIII, respectivamente. E para a cor verdadeira a 

eficiência foi em média de -4,2%, -14,58%, 0,54% para os RI, RII, e RIII, 

respectivamente. Na maior parte do tempo de operação dos reatores a turbidez do 

efluente foi superior a do afluente dos reatores. Isto decorreu da significativa perda de 

sólidos ocorrida durante a retirada do efluente dos reatores. Embora não tenha sido feita 

a quantificação dos sólidos no efluente, o parâmetro turbidez refletiu essa ocorrência. 

 

Tabela 13. Valores médios de turbidez, cor aparente e cor verdadeira para o RI. 

Parâmetro Reator I 

FI* FII εεεε** 
(%) 

FIII εεεε 
(%) 

FIV εεεε (%) FV εεεε (%) FVI εεεε 
(%) 

TUR af 
(NTU) 

X 41±17 

-72 

44±15 

22,4 

110±17 

13,2 

88±31 

-19,0 

106±26 

-42,9 
TUR ef 
(NTU) 

X 71±33 54±25 95±37 104±55 152±51 

COR AP 
af (Hz) 

X 161±33 

-0,6 

192±38 

7,9 

285±34 

30,4 

238±35 

6,4 

395±94 

19,6 
COR AP 
ef (Hz) 

X 160±22 176±25 198±39 223±35 317±72 

COR 
VERD af 
(Hz) 

X 100±24 

-10,5 

164±18 

6,1 

130±29 

-18,9 

148±27 

-16,1 

273±84 

18,4 
COR 
VERD ef 
(Hz) 

X 111±26 138±29 154±29 172±25 223±47 
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* análises não realizadas na FI, ** Eficiência. 

 

Tabela 14. Valores médios de turbidez, cor aparente e cor verdadeira para o RII. 

Parâmetro Reator II 

FI* FII εεεε** 
(%) 

FIII εεεε (%) FIV εεεε (%) FV εεεε (%) FVI εεεε (%) 

TUR af 
(NTU) 

X 38±13 

-0,9 

41±7 

5,8 

31±9 

-4,4 

21±4 

-109,3 

17±5 

-99,8 
TUR ef 
(NTU) 

X 38±8 38±11 38±5 43±11 35±3 

COR AP af 
(Hz) 

X 224±41 

20,0 

175±20 

22,0 

175±59 

22,0 

112±20 

-38,5 

119±22 

2,1 
COR AP ef 
(Hz) 

X 179±29 137±26 137±24 155±18 117±14 

COR VERD 
af (Hz) 

X 143±40 

13,2 

95±12 

-5,1 

95±26 

-5,1 

75±28 

-58,8 

71±11 

-17,1 
COR VERD 
ef (Hz) 

X 124±21 100±11 100±19 119±29 84±22 

*análises não realizadas na FI, ** Eficiência 

 

Tabela 15. Valores médios de turbidez, cor aparente e cor verdadeira para o RIII. 

Parâmetro Reator III 

FI* FII εεεε** 
(%) 

FIII εεεε (%) FIV εεεε (%) FV εεεε (%) FVI εεεε (%) 

TUR af 
(NTU) 

X 31±10 

-41,9 

41±9 

-23,6 

71±38 

14,5 

75±27 

-13,2 

98±32 

-20,7 
TUR ef 
(NTU) 

X 43±14 51±20 61±24 85±35 118±29 

COR AP 
af (Hz) 

X 180±84 

-104,6 

224±40 

14,0 

259±65 

16,0 

261±37 

2,6 

431±89 

23,5 
COR AP 
ef (Hz) 

X 368±26 193±30 217±24 254±34 330±94 

COR 
VERD af 
(Hz) 

X 188±26 

29,0 

127±14 

-0,7 

128±21 

-29,3 

165±34 

-17,1 

283±84 

20,8 
COR 
VERD ef 
(Hz) 

X 134±24 128±26 165±18 194±36 224±59 

*análises não realizadas na FI, ** Eficiência 

 

Cybis e Pescador (2000) observaram, operando reatores anaeróbios em 

batelada, alimentados com esgoto doméstico sintético, que, quando o controlador de 

temperatura da sala climatizada parou de funcionar, houve perda significativa de 

sólidos, sendo que a remoção de sólidos totais caiu de 99% para 50%. Esse declínio foi 

atribuído às variações diárias da temperatura ambiente. 

Em Caruaru, na época de operação dos reatores, as variações diárias da 

temperatura chegaram a 10º C, segundo INPE. Essa variação faz com que haja variação 

da viscosidade do fluido no reator, diminuindo a velocidade de sedimentação e, 

consequentemente, provocando perda de biomassa durante o descarte do efluente. 
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Foi também observado que a turbidez no afluente do reator RIII era sempre 

ligeiramente inferior à do afluente do reator RI. Como RIII recebeu solução de 

micronutrientes, que continha sais de alumínio e ferro, era observado visualmente, 

durante o preparo do substrato deste reator, sedimentação de material em suspensão. 

Esse material sedimentado não era introduzido no reator. 

A cor aparente no afluente dos reatores RI e RIII aumentou cerca de 60% entre 

as fases II e VI, em decorrência da introdução do efluente industrial a partir da fase II. 

Contudo, a eficiência de remoção de cor verdadeira foi muito baixa (máximo de 30%) 

em todos os reatores e, algumas vezes, negativa. Em 76, 40 e 71 % das amostras 

analisadas, a cor verdadeira no efluente foi superior à do afluente, para RI, RII e RIII, 

respectivamente. 

Panswad e Luangdilok (2000), que operou reatores anaeróbios em batelada 

tratando efluente têxtil sintético com tempo de ciclo de 24 horas também observaram 

aumento de cor durante o monitoramento de seus reatores para o corante oxazina. Os 

autores não souberam a que atribuir esse aumento de cor; entretanto, a remoção da cor 

foi visualmente observada e no momento da filtração para a medição de cor a mesma 

reaparecia. 

No caso da presente pesquisa, poderia se levar em consideração o fato 

observado por estes autores. No entanto, o aumento da cor do afluente para o efluente 

também foi observado em RII, que recebeu somente esgoto doméstico. Diante disso, 

acredita-se que o aumento de cor deve-se à solubilização de compostos liberados com a 

desagregação do lodo, discutida anteriormente. É possível que alguns desses compostos 

também absorvessem luz no comprimento de onda do método de quantificação da cor 

(580 nm). 

Os resultados obtidos para DQO filtrada (Figura 21) mostraram que a 

eficiência média de remoção obtida em todos os reatores esteve em torno de 50% e não 

sofreu grandes variações durante as mudanças de fases (Figura 22). A exceção foi a 

última fase (FVI) com eficiência média foi de 30% para os reatores RI e RIII, quando 

estes passaram a receber 100% de efluente industrial. Isso deve ter ocorrido devido ao 

aumento no teor das substâncias de difícil degradação presentes no efluente têxtil, como 

os corantes. Santos (2006), operando reatores anaeróbios sequenciais em batelada, 

alimentados com efluente equalizado de uma indústria têxtil do agreste pernambucano, com 

tempo de batelada de 48 horas obteve uma eficiência média de 55% de remoção de DQO. 
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Figura 21. Gráficos de DQO filtrada afluente e efluente dos reatores durante as fases 
experimentais. 
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Figura 22. Gráfico dos resultados da eficiência média de remoção de DQO em cada fase. 

 

A suplementação nutricional em RIII não teve influência positiva sobre o 

desempenho do reator, para nenhum dos parâmetros avaliados. É possível que o próprio 

efluente têxtil, que em geral apresenta grande diversidade de substâncias, já 

apresentasse alguns elementos que podem ter funcionado como micronutrientes, ou 

reagido com os micronutrientes adicionados, tornando-os indisponíveis. 

Os nutrientes são adicionados com o intuito de estimular o metabolismo 

microbiano pela disponibilização no meio destes elementos, que funcionam como co-

fatores, aumentando a velocidade das reações (MADIGAN E MARTINKO, 2006). No 

entanto, não foi possível quantificar os elementos químicos, principalmente os metais, 

presentes no efluente industrial utilizado na presente pesquisa. Diante disso, não se teve 

acesso a esse tipo de informação. 

Santos (2006) quantificou alguns desses elementos (Tabela 16) em efluente de 

lavanderias de Toritama-PE, cidade que compõe o pólo de confecções do agreste 

pernambucano, junto com a cidade de Caruaru. Portanto, em decorrência das 

características semelhantes das indústrias dessa região é possível que o efluente da 

lavanderia de estudo apresente alguns metais, como os encontrados por Santos (2006). 

Por este motivo, é possível que as quantidades de metais adicionadas na presente 

pesquisa não tenham sido suficientes para promover estímulo ao metabolismo 

microbiano. 

Em caráter comparativo, na Tabela 16 também se encontram apresentadas as 

quantidades de metais utilizadas por Gavazza (2003) e Pedroza (2008). Gavazza (2003) 
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utilizando quantidades tradicionalmente recomendadas em literatura de microbiologia 

(ZINDER et al,1984) observou que a introdução de quantidades de metais próximas as 

utilizadas na presente pesquisa promoveu alteração da rota metabólica no processo de 

desnitrificação. Isto indica que as quantidades utilizadas por Gavazza (2003) tiveram 

influência sobre o processo em estudo pela autora. Já Pedroza (2008) utilizou 

quantidades de metais muito superiores às demais e observou que a adição de metais 

influenciou de forma positiva no processo de remoção de BTEX, tendo aumentado a 

remoção de DQO em cerca de 33% em relação ao experimento controle que não 

recebeu micronutrientes. Portanto, é possível ainda que na presente pesquisa a 

quantidade de metais adicionada tenha sido pequena para promover diferença. 

 

Tabela 16. Quantidades de micronutrientes adicionadas no reator em comparação com 

outros trabalhos encontrados na literatura operando reatores em batelada. 

Elemento 

químico 

QAR* (mg/L) 

presente pesquisa 

QEE** (mg/L) 

(Santos, 2006) 

QAR (mg/L) 

(Gavazza, 2003) 

QAR (mg/L) 

(Pedroza, 2008) 

Fe 2,39 1,44 1,18 91,05 

Zn 0,23 0,07 0,47 8,74 

Mn 1,31 1,35 0,26 49,78 

Ni 0,34 0,03 0,29 12,92 

Cu 0,14 0,08 0,09 5,32 

Al 0,9 4,86 - 3,76 

*QAR- Quantidade adicionada ao reator 

**QEE- Quantidade no efluente equalizado – Lavanderias de Toritama – PE 
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6. CONCLUSÕES 
 

• Os estudos de tratabilidade do efluente têxtil, em jar test, realizados com os 

coagulantes comerciais NEOFLOC-T, NEOFLOC-SP, PAC e sulfato de 

alumínio comercial, indicaram que dosagens de coagulantes 50% inferiores às 

recomendadas pelos fornecedores foram suficientes para produzir efluente de 

acordo com a resolução brasileira (CONAMA 357/05) para os parâmetros cor 

verdadeira e turbidez. A exceção se deu para o coagulante Neofloc-T. No 

entanto, as dosagens utilizadas não foram satisfatórias para atender as resoluções 

ambientais vigentes no que diz respeito à DQO. 

• Os resultados de avaliação da biodegradabilidade mostraram que o efluente 

têxtil pode ser degradado anaerobiamente, entretanto a eficiência de remoção de 

DQO esteve em torno de 50% quando os reatores foram alimentados com uma 

mistura de esgoto doméstico sintético e efluente têxtil até a proporção de 70% de 

efluente têxtil. Quando 100% de efluente têxtil foi utilizado para alimentar os 

reatores, a eficiência de remoção de DQO foi reduzida para 30%. Portanto, 

isoladamente o tratamento anaeróbio em batelada não produziu um efluente que 

atendesse a Resolução nº 357/2005 do CONAMA para despejos de efluentes em 

cursos de água. 

• A suplementação nutricional com micronutrientes não influenciou positivamente 

o processo anaeróbio de remoção de cor e matéria orgânica de efluente de 

indústria têxtil. É provável que as quantidades de nutrientes adicionadas tenham 

sido insuficientes para promover melhora no desempenho do processo biológico 

ou que o próprio efluente têxtil utilizado já apresentasse em sua composição 

elementos químicos que funcionaram como micronutrientes no reator controle. 
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7. SUGESTÕES 
 

• Ampliação dos parâmetros operacionais obtidos em jar test para o tratamento em 

escala real. 

• Aplicação de técnicas microbiológicas para a identificação dos microrganismos 

presentes na degradação de corantes. 

• O estudo da inserção de mediadores redox no processo anaeróbio de degradação 

de corantes. 

• Operação de reatores anaeróbio com fluxo contínuo com pós-tratamento aeróbio 

para a degradação dos subprodutos da degradação anaeróbia. 

• Recomenda-se que uma combinação de processos físico-químicos e biológicos 

seja estudada, de forma que unidades biológicas anaeróbias sejam incluídas no 

tratamento das indústrias têxteis, sempre visando a produção de efluente para 

reúso industrial. 
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