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TÉCNICAS APLICADAS AO TRATAMENTO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS 
DE UMA INDÚSTRIA TÊXTIL DO ESTADO DE SERGIPE 

Djolse Nascimento Dantas¹; Frederico Fábio Mauad² & José Augusto Machado³ 

RESUMO – Os recursos hídricos vêm sofrendo graves conseqüências devido à falta de controle 
sobre fatores que provocam a sua poluição. E, as indústrias, por serem umas das grandes 
responsáveis, têm modificado seus processos para o controle do descarte de seus resíduos a fim de 
reduzir os impactos causados ao meio ambiente, produzindo despejos com a qualidade necessária a 
cumprir os princípios exigidos pela legislação. Por isso, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar os procedimentos de controle no descarte dos efluentes líquidos de uma indústria têxtil, 
localizada no estado de Sergipe, a fim de verificar sua eficiência e estudar as técnicas de controle 
utilizadas pela mesma. Tendo em sua etapa final uma estação de tratamento de efluentes, a indústria 
utiliza métodos aeróbios de controle de parâmetros físicos e químicos envolvidos no processo. Para 
sua análise foram utilizadas algumas técnicas de análises através de testes de DBO, DQO, 
eficiência, temperatura, pH e outras variáveis necessárias para garantir a qualidade de qualquer 
despejo. Foi verificado que todos os parâmetros analisados estão dentro do que estabelece a 
resolução do CONAMA e, através dados coletados, foram obtidas eficiências que variaram de 80 a 
95%, confirmando a boa qualidade dos despejos resultantes desse processo industrial. 

ABSTRACT – Water resources are suffering severe consequences due to lack of control over 
factors that cause it pollution. Being one of the main responsible for this, the industries have 
changed their processes to control of the disposal of their waste to reduce the impacts caused to the 
environment, producing evictions with the quality needed to meet the principles required by laws. 
Therefore, this paper aims to present the procedures to control the disposal of liquid effluents from 
a textile industry located in the state of Sergipe to verify their efficiency and to study the techniques 
used to such control. On its final stage a sewage treatment station the industry uses aerobic methods 
of controlling physical and chemical parameters involved in the process. For its analysis several 
techniques were used for analysis by testing for DBO, DQO, efficiency, temperature, pH and other 
variables necessary to ensure the quality of any effluent. It was verified that all parameters are 
analyzed according to the resolution established by CONAMA and from data collected were 
obtained efficiencies between 80 and 95%, which confirms the good quality of evictions resulting 
from this industrial process. 

Palavras-chave: Efluentes industriais, tratamento, legislação.
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1 - INTRODUÇÃO 

A preocupação com o meio ambiente tem se tornado cada vez maior pela sociedade que 

induzem às empresas a reavaliarem e reconsiderarem seus processos operacionais. Tais cuidados 

levam-nas a agir com o propósito de garantir a obtenção de produtos ambientalmente positivos, ou 

seja, que não afetem, ou que minimizem as agressões ao meio ambiente. Para tanto, utilizam-se das 

tecnologias ambientalmente saudáveis.  

A construção de lagoas de estabilização e/ou lodos ativados, para o tratamento de despejos 

industriais, é um exemplo adequado a um desses tipos de tecnologias. Ele se enquadra corretamente 

nas tecnologias chamadas de “etapa final”, pois, como aponta Santana (2003), somente depois de 

todos os diversos processos desenvolvidos pela indústria, para obtenção de seu produto, é que todos 

os efluentes gerados são coletados e encaminhados para o sistema de tratamento de efluentes. 

 Um dos maiores problemas da sociedade moderna é a poluição das águas naturais. Kunz et 

al. (2002) afirma que a economia de água, principalmente em processos produtivos, vem ganhando 

atenção especial devido ao valor agregado que tem sido atribuído a este bem. Dessa forma, torna-se 

essencial que os processos industriais e os sistemas de tratamento dos efluentes sejam otimizados 

e/ou que sejam desenvolvidas novas concepções a fim de diminuir as quantidades de efluentes a 

serem tratados, aumentando assim a eficiência dos tratamentos.  

O tratamento de efluentes envolve a combinação de diversos métodos de tratamento com o 

objetivo de remover os contaminantes existentes antes que o efluente seja jogado num corpo 

hídrico, principalmente no caso específico das indústrias têxteis, pois as operações de limpeza, 

tingimento e acabamento, dão origem a uma grande quantidade de despejo e, conseqüentemente, 

um aumento da complexidade e dificuldade para seu tratamento. 

Existe uma variedade de técnicas que envolvem métodos físicos, químicos e biológicos, e a 

escolha do melhor ou dos melhores métodos deve ser feita levando-se em conta os objetivos do 

processo.  Para isto, devem ser considerados e controlados diversos parâmetros de acordo com a 

resolução nº 357, de 17 de março de 2005 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), 

observando-os de maneira a manter e preservar a vida dos microorganismos para que acelerem o 

processo e o rendimento da degradação da matéria orgânica. 

Vários aspectos devem ser levados em consideração, pois o lançamento de efluentes líquidos, 

em um curso d’água, pode implicar em variações de suas características, tais como pH, temperatura, 

composição e concentração do componente, podendo assim comprometer à preservação dos seres 

que dependem desse ambiente, que podem sofrer as conseqüências destas variações onde ocorrerá o 

lançamento de despejos. 

Com base nisto, e sabendo que o setor industrial é um dos principais responsáveis pela 

geração de efluentes, pesquisas científicas têm sido feitas para que se encontre um meio pelo qual 
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os efluentes industriais sejam tratados de um modo mais eficiente possível. Como descrito em 

Schmidell et al. (2001) toda essa preocupação deu início devido aos princípios recentemente 

incorporados na legislação brasileira, que impõe esse tratamento antes que o efluente retorne ao 

meio ambiente. 

Dentro desse contexto, de acordo com Kunz et al. (2002), o setor têxtil apresenta um especial 

destaque devido a seu grande parque industrial instalado gerar grandes volumes de efluentes, que 

quando não corretamente tratados podem causar sérios problemas de poluição ambiental. Por isso, 

foi proposta uma avaliação de uma estação de tratamento de efluentes (ETE) de uma indústria têxtil 

responsável pelo de acabamento de tecidos.  

Localizada na cidade de Estância, pertencente ao estado de Sergipe, a indústria faz parte de 

um grande sistema empresarial que vem promovendo significativas alterações estruturais com a 

aquisição de equipamentos modernos. Conseqüência disto foi à ampliação do parque fabril que 

possibilitou atingir altos índices de produção e eficiência sendo comparada com as mais modernas 

fábricas têxteis do mundo, tornando seus produtos cada vez mais atraentes tanto no mercado 

nacional como no internacional.  

Baseado nisto, este trabalho tem como objetivo principal acompanhar todo o funcionamento 

desta estação de tratamento de efluentes, verificando o desempenho e a qualidade dos despejos que 

a empresa oferece, através da realização de análise de alguns parâmetros de controle essenciais para 

que uma ETE tenha melhores condições de funcionamento e um menor efeito no descarte de seus 

despejos em um corpo receptor, isto é, no rio onde são lançados seus resíduos líquidos. 

 

2 - OS DESPEJOS INDUSTRIAIS E O TRATAMENTO DE EFLUENTES 

Os despejos industriais são o resultado de todo o processo de uma indústria quando se utiliza 

também a água como matéria-prima ou até mesmo quando é utilizada de maneira mais simples 

como meio de transporte, ou como agente de limpeza de diversos sistemas.  

Por ser um dos principais poluentes de ecossistemas aquáticos, torna-se cada vez mais 

essencial o seu tratamento antes de ser jogado em um corpo receptor. Estes tratamentos variam de 

acordo com cada tipo de indústria, verificando seus produtos e processos e o tipo de efluente 

produzido por ela. Por isso, existem várias técnicas de tratamento, podendo ser feitos através de 

métodos físicos, por métodos químicos ou físico-químicos e/ou por métodos biológicos.  

Para os métodos físicos utilizam-se geralmente grades, peneiras simples ou rotativas, caixas 

de areia ou tanques de remoção de óleos e graxas, decantadores, dentre outros, pois abrangem a 

remoção de sólidos flutuantes relativamente grandes, de sólidos em suspensão, areias, óleos e 

gorduras. 
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Para os métodos químicos, como descrito em Braile e Cavalcanti (1993), podem ser utilizados 

para remover material coloidal, cor, turbidez, odor, ácidos, álcalis, metais pesados e óleos. Para isto, 

a neutralização dos despejos industriais pode ser necessária, tanto para evitar o lançamento de águas 

ácidas ou alcalinas no corpo d’água, como medida necessária para proteção de tratamento de 

jusante, tal como a depuração por métodos biológicos.  

Os processos biológicos dividem-se em anaeróbios e aeróbios. Nos processos anaeróbios a 

decomposição da matéria orgânica e/ou inorgânica é conseguida na ausência de oxigênio, onde os 

microorganismos atuantes são os facultativos e anaeróbios. Segundo Braile e Cavalcanti (1993), nos 

processos aeróbios, o tratamento pode ser feito por lodos ativados, filtro biológico e lagoa de 

estabilização aeróbia, com seus tanques de aeração onde as bactérias são os mais importantes 

microorganismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica dos efluentes.  

Qualquer planejamento de tratamento de efluentes industriais baseia-se em informações 

obtidas por caracterização. Todas as decisões com relação ao projeto se apóiam nesta fase. Desta 

forma, torna-se necessário que o programa de caracterização do efluente seja realizado 

criteriosamente, com os cuidados requeridos em cada caso. 

Os métodos de tratamento baseiam-se no controle de diversos parâmetros, tais como pH, 

temperatura, DBO, DQO, sólidos sedimentáveis, óleos e graxas, oxigênio dissolvido, eficiência, 

volume de lodo, dentre outros, para que não ultrapassem os valores permitidos pela legislação e, 

desta forma, não agridam o meio-ambiente. 

 

2.1 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

Como descrito por Di Bernardo e Dantas (2005), este parâmetro na medida de oxigênio 

consumido, após cinco dias, pelos microorganismos na estabilização bioquímica da matéria 

orgânica. Sob uma temperatura de 20ºC, a DBO está associada à fração biodegradável dos 

componentes orgânicos carbonáceos, é uma indicação indireta do carbono orgânico presente. 

Segundo Van Haandel e Marais (1999), este teste tem grande utilidade na determinação do 

grau de poluição de cursos d’águas, no estudo de cargas poluidoras e na avaliação da eficiência dos 

sistemas de tratamento. 

Existem muitas vantagens na obtenção desse parâmetro que estão geralmente ligadas a 

limitações de aplicação de cada método. Como escrito em Van Sperling (1996) as principais 

vantagens a serem consideradas são a indicação aproximada da fração biodegradável do despejo, da 

taxa de degradação do despejo e da taxa de consumo de oxigênio em função do tempo e, a 

determinação aproximada da quantidade de oxigênio requerida para a estabilização biológica da 

matéria orgânica presente. 



XVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS                5

A mesma referência apresenta as limitações contidas nesse teste. Dentre elas, está o fato de 

que os microrganismos podem ser inibidos ou destruídos por metais pesados e outras substâncias 

tóxicas, se os microorganismos responsáveis pela decomposição não estiverem adaptados ao 

despejo, pode-se encontrar baixos valores de DBO5, e, ainda, o teste demora no mínimo cinco dias 

não sendo útil para efeito de controle operacional de uma estação de tratamento de esgoto. 

 

2.2 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A DQO está associada à indicação indireta do teor de matéria orgânica presente. Segundo 

Santos e Santaella (2002), é uma medida do oxigênio consumido durante a oxidação química da 

matéria orgânica. Tem algumas vantagens por ser um teste muito mais simples que o teste de DBO, 

pois se gastam apenas de duas a três horas para serem realizados e representa a quantidade de 

oxigênio requerida para estabilizar quimicamente a matéria orgânica carbonácea. 

Em um despejo, a DQO é muito mais alta que a DBO, pelo fato de ser muito mais fácil oxidar 

o grande número de composto por via química do que por via biológica. Porém, Van Sperling 

(1996) aponta a desvantagem de não oferecer informações sobre a taxa de consumo da matéria 

orgânica ao longo do tempo, além do que, os constituintes inorgânicos podem, com uma grande 

possibilidade, interferir nos resultados. 

Segundo Braile e Cavalcanti (1993), um dos métodos para verificar a biodegradabilidade dos 

despejos consiste em se utilizar a relação DBO/DQO do efluente tratado, classificando-os em três 

grupos, conforme ilustrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 – Quadro de classificação da biodegradabilidade dos despejos, pela relação 

DBO/DQO. 

Relação DBO/DQO Classificação 

≥ 0,6 Há degradação, sem aclimatação ou indução dos microorganismos; 

≥ 0,2 Há degradação, com aclimatação ou indução dos microorganismos; 

≈ 0,0 
Não é possível a degradação biológica, mas há possibilidade de aumentar a 

biodegradabilidade com aclimatação ou indução de microorganismos. 

 

2.3   Temperatura e pH 

A temperatura exerce um papel fundamental quando se refere ao tratamento de efluentes e, 

conseqüentemente, a seu efeito na vida aquática. Segundo a resolução CONAMA n° 357 de 

17/03/2005, ao ser lançado no curso d’água, o efluente deve estar a uma temperatura inferior a 
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40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C na zona de 

mistura. 

Em países de clima quente, como é o caso do Brasil, normalmente não se requer aquecimento 

adicional do efluente ou do reator, o que é altamente recomendável em países de clima frio. Mas em 

determinados locais, onde a temperatura ambiente é bastante elevada e em indústrias que utilizam 

alguns produtos que influenciam para sua elevação, torna-se indispensável um tratamento 

direcionado à implantação de sistemas auxiliares de resfriamento. 

Toda essa preocupação é decorrente de diversos fatores, e o que mais se destaca é o fato de 

que um aumento súbito de temperatura pode resultar em uma alta taxa de mortalidade na vida 

aquática. Além disso, a temperaturas elevadas o processo torna-se instável, pois, como descrito em 

Braile e Cavalcanti (1993), estimula as atividades biológicas, resultando em um maior consumo de 

oxigênio e fazendo com que a água passe a conter uma menor quantidade deste elemento. 

Existem muitas outras conseqüências, apresentadas em Van Sperling (1996), pois além de ter 

uma grande influência no metabolismo microbiano, quando em altas temperaturas, a solubilidade do 

oxigênio é reduzida no meio líquido e acelera os processos de absorção do oxigênio, afetando as 

taxas de estabilização da matéria orgânica. 

O potencial hidrogeniônico (pH) é também um importante parâmetro de qualidade de 

despejos industriais. Este parâmetro está relacionado com a quantidade livre de íons hidrogênio em 

solução aquosa. Indica que quanto maior a quantidade de íons hidrogênio em solução, menor o pH e 

vice-versa. Bernardo e Dantas (2005) descreve que quanto mais ácida (com o pH mais próximo de 

zero) ou mais alcalina a solução (pH mais próximo de 14), menor a diversidade de organismos 

existente no meio. 

A faixa de concentração adequada é muito estreita e crítica, segundo a resolução nº 357 de 17 

de março de 2005, do CONAMA, esse parâmetro deve estar num valor entre 5 (cinco) e 9 (nove), 

pois com uma concentração inadequada de íons hidrogênio, os microorganismos existentes nos 

despejos ficam impossibilitados de degradar a matéria orgânica ali presente, fazendo com que os 

rejeitos fiquem impossibilitados de serem tratados pelos métodos biológicos. 

 

2.4 Sólidos Sedimentáveis e Volume de Lodo 

Todos os contaminantes da água, com exceção dos gases dissolvidos, contribuem para a carga 

dos sólidos, que podem ser classificados de acordo com suas diversas características. 

Quando classificados quanto à decantabilidade, Schmidell et al. (2001) afirma que estes 

podem ser sedimentáveis ou não, sendo que os sedimentáveis são tidos como tal quando são 

capazes de sedimentar no meio em um período de 1(uma) hora. 
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Tanto este como os outros tipos de sólidos podem ser provenientes da erosão dos solos ou 

mesmo das atividades industriais. Estas substâncias diminuem a transparência da água e, 

conseqüentemente, a atividade fotossintética. Como descrito pela última referência, podem ainda 

causar danos às guelras e brânquias dos organismos aquáticos e perturbar os locais de desova e 

refúgio destes. 

Com relação à resolução do CONAMA, a quantidade de sólidos sedimentáveis não pode 

ultrapassar de 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. E, acrescenta ainda que para o 

lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais 

sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes.  

Já o lodo de sistemas de lodo ativado, segundo Van Haandel e Marais (1999), o é a parte 

constituída pelos sólidos em suspensão no reator biológico. E o seu volume pode ser determinado 

também pela utilização do cone Imhoff.  

É um parâmetro de importância considerável, pois estão presentes microorganismos de 

diversas espécies, que são fundamentais na estação de tratamento de efluentes por serem os 

responsáveis pela degradação da matéria orgânica existente nesse meio. Não existe uma quantidade 

tolerável determinada pela resolução do CONAMA para o volume de lodo, ficando a critério da 

indústria a determinação da faixa de controle de volume de lodo de sua ETE. 

 

2.5 Oxigênio Dissolvido (OD) 

O oxigênio dissolvido é um parâmetro necessário para a respiração de microorganismos 

aeróbios bem como outras formas aeróbicas de vida. Indica a quantidade de oxigênio que pode estar 

presente na água e é influenciado por inúmeros fatores, tais como: a solubilidade do gás, a 

temperatura, a salinidade, os sólidos em suspensão, dentre outros. Além disto, é desejável por 

prevenir a formação de substâncias mal cheirosas no ambiente aquático. 

Os teores de oxigênio dissolvido a serem mantidos nos corpos hídricos são determinados 

através da legislação, e variam em função da classe em que o corpo d’água está classificado 

segundo a resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005. Mas, para controle em uma 

estação de tratamento de efluentes, não há valores determinados pela resolução, então a indústria se 

torna responsável na verificação do teor mínimo necessário de oxigênio em seus efluentes para 

manter a vida de seus microorganismos e garantir a qualidade de seus despejos. 

 

2.6 Óleos e Graxas 

Os óleos e graxas podem ser de origem mineral, vegetal ou animal. São raramente 

encontrados em águas naturais, e quando encontrados, normalmente são provenientes de despejos e 
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resíduos industriais, esgotos domésticos, efluentes de oficinas mecânicas, postos de gasolina, 

estradas e vias públicas.  

Com escrito por Schmidell et al. (2001), por ter uma baixa solubilidade, os óleos e graxas 

apresentam um fator negativo no que se refere à sua degradação em unidades de despejos por 

processos biológicos.  Isto mostra a grande importância de sua separação do efluente desde o início 

do tratamento, pois acabam atrapalhando na proliferação dos microorganismos, provocando uma 

conseqüente elevação da DBO e da DQO e, uma redução da concentração de oxigênio dissolvido. 

A quantidade de óleos e graxas permitidas no efluente está definida na resolução n° 357 do 

CONAMA, que indica a sua quantidade máxima permissível neste meio. Tem-se a máxima 

concentração os provenientes de óleos minerais, que é de até 20mg/L e de óleos vegetais e gorduras 

animais, de até 50mg/L. 

Quanto às influências no corpo receptor, caso não esteja em quantidade permitida pela norma, 

sua presença provoca a formação de uma película gordurosa na superfície da água, diminuindo a 

área de contato entre esta e o ar atmosférico, o que impede a transferência do oxigênio da atmosfera 

para água podendo causar a mortandade de organismos aquáticos. 

 

2.7 Eficiência do Tratamento 

O tratamento de efluentes deve ser concebido de forma a propiciar a maior eficiência de 

remoção dos constituintes indesejáveis a um custo baixo. Muitas empresas misturam o efluente do 

processo com os efluentes provenientes do esgoto sanitário na intenção de aumentar a concentração 

de microorganismos e assim melhorar a decomposição da matéria orgânica ali existente. Mas isso 

só é possível quando a composição química do efluente não compromete a eficiência do tratamento 

biológico. 

Para Dacach (1991) essa eficiência do tratamento é tida como a porcentagem removida de um 

determinado parâmetro do esgoto, e é comumente representada pelos sólidos em suspensão, pela 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO) ou pelos microorganismos coliformes. A sua determinação 

pode ser feita de maneira simples, baseando-se apenas na relação entre um desses parâmetros mais 

comumente empregados antes e depois do tratamento.  

 

3 - DESCRIÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

Todos os efluentes gerados no processo industrial da indústria têxtil estudada chegam à sua 

ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) onde recebem também os rejeitos provenientes da de 

outra indústria (farmacêutica), pertencente ao mesmo sistema empresarial. Na figura 1 pode ser 

observado o fluxograma desta ETE. 
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Figura 1 – Fluxograma simplificado da Estação de Tratamento de Efluentes da indústria têxtil 

estudada. 

 

Para que esses despejos sejam tratados com maior eficiência, a indústria utiliza métodos 

aeróbios nos quais, primeiramente, o efluente é canalizado para um tanque de separação de óleos, 

que irá permitir a remoção da maior parte de óleo e graxas existentes neste meio.  

Junto a este tanque está instalada uma torre de resfriamento que funciona promovendo uma 

circulação da água, a fim de resfriar os efluentes e, assim, ajudar no controle de temperatura, 

facilitando a separação de óleo no tanque destinado a este fim. A figura 2 mostra a torre de 

resfriamento e o tanque de separação de óleo. 

 
Figura 2 – Torre de resfriamento e tanque de separação de óleos. 

 

Em seguida, o efluente é direcionado para o tanque de equalização, que tem como tarefa 

diminuir as oscilações de qualidade e vazão das águas residuárias. Neste tanque existem duas 

estruturas de vertedouros cascatas que recebem o efluente recirculado.  
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O tanque de equalização é também responsável pelo controle do pH, através da adição do 

ácido sulfúrico, por causa no NaOH (hidróxido de sódio) presente nos resíduos, e pelo controle da 

temperatura do efluente industrial que chega aí a aproximadamente 42°C, e é corrigida a uma faixa 

de 35 a 37°C. Braga et al. (2005) explica que a correção é necessária para que se tenha um ambiente 

propício à proliferação de microorganismos, pois os mesmos não resistem a temperaturas tão 

elevadas. 

Deste, o efluente é então levado para um tanque de passagem, onde é adicionado CO2 por 

uma tubulação que dá acesso ao tanque, para obter uma melhor correção de pH possibilitando que 

os microorganismos se adaptem ao meio. Logo em seguida, todo o efluente é direcionado aos 

tanques de aeração ou reatores biológicos, sendo adicionada certa quantidade de inibidor de espuma 

para melhorar a oxigenação e baixar a quantidade de espuma resultante dos detergentes, usados 

durante o processo industrial da empresa. 

O efluente então chega ao primeiro tanque de aeração, onde irá receber os tratamentos 

complementares para ser descartado para o rio pelo tanque três. Nesta etapa, a matéria orgânica é 

metabolizada pelas bactérias presentes no lodo, sendo parcialmente oxidada para produtos 

inorgânicos e estáveis (CO2 e H2O).  A figura 3 mostra os tanques de aeração da ETE. 

 
Figura 3 – Tanques de aeração ou reatores biológicos da ETE 

 

Nestes tanques, a massa de microorganismos é mantida em suspensão através de agitação 

provocada pelos aeradores que trabalham alternadamente de acordo com as necessidades de 

decantação. Essa agitação é feita para que haja um contato íntimo do lodo com o material orgânico 

na água resultante do efluente. 

Esses tanques biológicos também funcionam com decantadores ajudando a separar o lodo do 

efluente, clarificando-os e então melhorando a sua qualidade antes de ser jogado no corpo receptor.  

O lodo que foi separado fica no fundo desses tanques, por isso é chamado de “lodo de fundo”, 

e quando se tem uma quantidade considerável deste, é então bombeado para os adensadores e daí 

levados, também por bombeamento, à prensa desaguadora.  

Nesta última passagem é adicionado um polímero, que é misturado à água em tanques de 

mistura, para aumentar a espessura do lodo e deixar o composto mais homogêneo a fim de facilitar 
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a separação da água pela prensa. A água é direcionada para o tanque de equalização voltando a 

fazer parte do processo, e o lodo é então encaminhado para ser utilizado como adubo. Na figura 4, 

pode ser observado o lodo sendo separado na prensa desaguadora.  

 
Figura 4 – Lodo sendo separado da água e retirado da prensa desaguadora. 

 

4 - METODOLOGIA DE ANÁLISES 

O estudo foi realizado no período de outubro de 2006 à janeiro de 2007, na própria indústria, 

em seu laboratório de meio ambiente, onde a maior parte das análises são realizadas através de 

metodologias padrões para obtenção dos parâmetros de controle. 

 

4.1 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

Inicialmente são coletadas e separadas as amostras do efluente na entrada da estação de 

tratamento (efluente bruto), as amostras do efluente de saída da estação (efluente tratado) e, do lodo. 

O volume de cada uma destas amostras é determinado através da determinação da faixa de 

trabalho que foram definidas pelo fabricante do reator de DBO estão descritas na tabela 2, onde são 

apresentados os seus respectivos volumes. 

Tabela 2 – Volume de amostra a ser analisada de acordo com a faixa de DBO escolhida. 

DBO (mg/L de O2) Volume de amostra (mL) 

0 - 35 420 

0 - 70 355 

0 - 350 160 

0 - 700 95 

 

A faixa de trabalho utilizada para as amostras coletadas na indústria estudada é de 0 a 350 

mg/L de oxigênio, então, a quantidade de oxigênio necessária para oxidar biologicamente a matéria 

orgânica é analisada em um volume de 160 mL de cada amostra. 
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Para o efluente bruto utiliza-se uma amostra de efluente bruto composto, o qual consiste de 

várias amostras retiradas da entrada do efluente. Estas amostras são coletadas geralmente com o 

mesmo volume de hora em hora, durante 5 horas e depois são então homogeneizadas. 

Depois disso, é feita a diluição da amostra bruta tomando-se 45 mL do efluente bruto com 5 

mL do esgoto sanitário (lodo), responsável pela obtenção do inoculo. A inoculação é necessária 

para aumentar a quantidade de bactérias e permitir a degradação da matéria orgânica. Esta amostra é 

então diluída 4 (quatro) vezes, sendo completada com água destilada em um balão volumétrico de 

200mL. Da amostra diluída, toma-se uma alíquota de 160 mL, transferindo-a para uma garrafa 

âmbar de DBO.  

Em seguida, coloca-se as barras magnéticas para agitar a solução de óxido de Lítio (LiOH), 

que é adicionado para retirar todo o CO2 presente no meio. Depois disso a garrafa, bem vedada, é 

conectada a mangueiras do reator de DBO a uma temperatura de 20°C. A partir daí segue-se o 

procedimento operacional do aparelho, programando-o para 5 dias, à temperatura de 20°C e com a 

faixa de trabalho escolhida (0 a 350°C). 

As análises de efluente tratado e do lodo são feitas de maneira similar, sendo que em 

nenhuma das duas precisa-se fazer o inoculo.  Também não se torna necessário diluir o efluente 

tratado, pois sua concentração de oxigênio encontra-se dentro da escala de trabalho, apenas 

separam-se os 160 mL do mesmo, e o esgoto sanitário é diluído 5 (cinco) vezes, pois seu valor de 

DBO é muito alto.  

Esse procedimento é realizado pelo menos uma vez por semana no laboratório de meio 

ambiente da empresa. 

 

4.2 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

Para esta análise, são coletadas e separadas as amostras do efluente bruto e do efluente tratado 

e o procedimento é realizado em um reator de DQO e as análises são feitas segundo as instruções do 

fabricante do aparelho.  

Separam-se três tubos com reagente de DQO. Em um deles são adicionados 2 mL do branco 

(preparado com água destilada), em outro, 2 mL do efluente bruto diluído (4 vezes) e, no último, 

uma amostra de 2 mL do efluente tratado (sem diluir).  

Os tubos são levados ao reator (já pré-aquecido a 150º C), deixando-os reagir por 2 horas, 

passado este tempo, o reator é então desligado esperando até que chegue a 120°C para, em seguida, 

deixá-los esfriar a temperatura ambiente. 

Depois disso, o colorímetro é programado a uma faixa de 0 a 1500 mg/L para obter a leitura 

de O2 em mg/L. Limpam-se bem os tubos, e, iniciando com o branco (para zerar o colorímetro), são 
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feitas as leituras de DQO de cada uma das amostras. Os resultados são então anotados e faz-se o 

cálculo de diluição para o efluente bruto. 

Essa operação é realizada pelo menos uma vez por mês também no laboratório de meio 

ambiente da indústria. 

 

4.3 pH e Temperatura 

São coletadas amostras do efluente bruto e do efluente tratado e com auxílio de um aparelho 

para leitura de pH (modelo pH-meter CG 701) e de um termômetro de álcool (escala -10 a 150Cº) 

ou um de mercúrio (escala -10 a 250Cº) são medidos, respectivamente, o pH e a temperatura das 

amostras. As análises são feitas todos os dias e o intervalo de tempo para cada análise é de 2 horas.  

 

4.4 Sólidos Sedimentáveis e Volume de Lodo 

Este parâmetro é medido em cone Imhoff, coletando-se 1 litro do efluente tratado e 

transferindo-o para este cone. É deixado em repouso por uma hora para verificar o quanto de 

sólidos é capaz de sedimentar neste tempo. Logo em seguida faz-se a leitura e parte para a 

determinação do volume de Lodo que é feito da mesma maneira, só que ao invés do efluente 

permanecer em repouso por 1 hora, são necessários apenas 30 minutos, e após esse tempo, faz-se 

então a leitura do volume de lodo existente naquela amostra. 

Tanto os sólidos sedimentáveis como o volume de lodo são determinados diariamente num 

intervalo de tempo de 3 horas para cada análise. 

 

4.5 Oxigênio Dissolvido (OD) 

Verifica-se a quantidade de oxigênio dissolvido existente no efluente tratado, com um 

aparelho medidor de oxigênio – modelo Quimis Qi408P – através da leitura por suas membranas. 

Estas membranas são colocadas em cada um dos três tanques de aeração e as leituras são feitas duas 

vezes em cada tanque e em cada lado.  

Esse procedimento é realizado de 3 (três) em 3 (três) horas, tendo assim um total de 48 

(quarenta e oito) determinações por dia. Através de uma média desses dados obtidos faz-se médias 

diárias, e destas é feita uma média mensal para obtenção dos dados a cada mês. 

 

4.6 Óleos e graxas 

Os óleos e graxas não são determinados no laboratório de meio-ambiente da empresa. As 

amostras são coletadas e então encaminhadas para um laboratório de análises químicas em São 
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Paulo para que sejam realizadas as determinações desse parâmetro. Este processo dura cerca de 1 

(um) a 2 (dois) meses até que a empresa receba os resultados. 

 

4.7 Eficiência 

A eficiência dessa estação de tratamento de efluentes é determinada através da relação dos 

valores obtidos no teste de DBO dos efluentes bruto e tratado. É realizada de maneira simples de 

modo a obter a percentagem removida deste parâmetro. Para isto, emprega-se a seguinte equação: 

1001 x
EB
ETEficiência ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=          (1) 

Onde ET é a demanda bioquímica de oxigênio do efluente tratado e EB a demanda 

bioquímica de oxigênio existente no efluente bruto. 

 

5 - RESULTADOS 

A tabela 3 apresenta os valores de alguns dos parâmetros analisados, durante o período de 

estudo. Devido às alternâncias de período de maior e de menor produção da indústria, percebe-se, 

pela mesma tabela, que nos três primeiros meses os valores de vazão permaneceram na mesma 

faixa, caindo consideravelmente em janeiro de 2007.  

Como pode ser observada, esta queda, ocasionada por um mês de baixa produção e férias 

coletivas dos funcionários, provocou alterações nos valores de DBO, DQO, óleos e graxas e 

oxigênio dissolvido, mas que não alterou a boa eficiência em seu tratamento, que atingiu um valor 

de 91,27%.  Isto pode ser explicado, pois neste período chega uma menor quantidade de efluentes a 

esta estação de tratamento sem diminuir o volume de lodo necessário para manter as suas boas 

condições.   

Tabela 3 – Valores de Vazão, DBO, DQO, eficiência e pH obtidos durante o período de estudo  

DBO (mg/L) DQO (mg/L) 
Mês 

Vazão 

(m³/h) Bruto Tratado Bruto Tratado

Eficiência

(%) 

Óleos e 

Graxas (mg/L) 

OD 

(mg/L) 

Out/06 37,55 835,83 120,00 2645,33 949,33 85,47 29,00 2,23 

Nov/06 38,54 838,75 116,75 2896,67 829,67 86,19 55,00 2,17 

dez/06 32,83 867,27 50,50 3084,00 702,00 94,20 94,00 2,24 

jan/07 14,54 434,00 34,67 1028,00 245,00 91,27 12,00 3,10 

 

Para se obter uma melhor conclusão da eficiência desta ETE, foram construídos gráficos com 

as médias mensais das análises obtidas dos parâmetros analisados durante o período de estudo. 

A DBO é tida como um parâmetro essencial de controle num processo de melhoria da 

qualidade dos despejos de uma indústria, principalmente quando este é tratado por métodos 
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biológicos. A figura 5 representa graficamente os valores de DBO obtidos na entrada e na saída do 

efluente, mostrando uma redução bastante considerável nas concentrações de DBO do efluente 

bruto para as concentrações de oxigênio do mesmo efluente depois de ter recebido o tratamento. 
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Figura 5 – Gráfico da variação dos índices de DBO do efluente bruto e tratado. 

 

Além da demanda bioquímica de oxigênio, é verificada também, na figura 6, a redução da 

quantidade consumida de oxigênio que oxida quimicamente a matéria orgânica (DQO ou demanda 

química de oxigênio) antes e depois do tratamento.  
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Figura 6 – Gráfico da variação dos índices de DQO do efluente bruto e tratado. 

 

Como estudado na seção 2.2, um efluente líquido de uma indústria é muito mais fácil de ser 

oxidado por vias químicas que por métodos biológicos. Essa informação pode ser confirmada ao 

observar os gráficos das figuras 5 e 6. De setembro de 2006 à janeiro de 2007, a DQO inicial 

apresentou um valor médio de 2413,5 mg/L reduzindo a aproximadamente 681,5 mg/L, enquanto 
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que a DBO variou em uma média de 744 mg/L na entrada para cerca de 80,5 mg/L na saída dos 

tanques de aeração. 

Outro aspecto interessante é a relação DBO/DQO, para o efluente tratado, que varia de 0,07 a 

0,14, que conforme Braile e Cavalcanti (1993) ficam na faixa onde pode ocorrer degradação 

biológica, sem a necessidade de aclimatação ou indução dos microrganismos. 

Atendendo às especificações do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, a 

temperatura do efluente tratado encontra-se dentro dos valores estabelecidos na resolução de n° 357 

de 17/03/2005 do CONAMA, pois são lançados no corpo receptor a uma temperatura inferior a 

40°C (verificada pelo gráfico apresentado na figura 7) que ocasiona uma variação muito inferior a 

3°C na temperatura do rio que recebe tais despejos (dados confirmados pelas variações obtidas 

durante o ano de 2006 através da diferença entre as temperaturas antes e depois do lançamento 

descritas na tabela 4). 
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Figura 7 – Gráfico das temperaturas com a temperatura máxima de saída permitida pelo CONAMA 
 

Tabela 4 – Temperaturas do rio antes e depois do lançamento dos efluentes, e variações desses 

dados no ano de 2006. 

TEMPERATURA DO RIO PIAUITINGA (°C) 
MÊS 

ANTES DEPOIS VARIAÇÃO 

Jan/06 27,20 27,80 0,60 

Fev/06 29,60 30,50 0,90 

Mar/06 28,50 28,80 0,30 

Abr/06 25,30 25,30 0,00 

Mai/06 26,00 26,30 0,30 

Jun/06 24,20 24,30 0,10 

Jul/06 - - - 

Ago/06 24,00 24,00 0,00 
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Set/06 24,30 24,40 0,10 

Out/06 24,70 24,70 0,00 

Nov/06 25,90 26,20 0,30 

Dez/06 27,00 27,00 0,00 

 

  Não existem dados para o mês de julho, pois neste período foram dadas férias coletivas aos 

funcionários da empresa. 

 Outro parâmetro bem controlado e que cumpre o que exige a resolução do CONAMA é o pH 

(potencial hidrogeniônico) que, como descrito na seção 2.4, deve estar numa faixa de 5 a 9.  

O elevado pH dos efluentes na entrada de sua ETE deve-se principalmente à presença de 

hidróxido de sódio presente no processo de desengomagem dos tecidos e na merceirizadeira, onde 

ocorre um processo físico-químico que implanta brilho pronunciado e permanente, inchamento e 

retração, maior resistência ao poder de absorção ao algodão e às demais fibras celulósicas.  

O pH é reduzido para cerca de 8,5, devido a adição de ácido sulfúrico no tanque de 

equalização e de CO2 na saída do mesmo tanque, como demonstrado no gráfico da figura 8. 
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Figura 8 – Gráfico de pH relacionado aos valores máximos e mínimos permitidos na saída 

pelo CONAMA 

 

Com relação aos sólidos capazes de sedimentar no período de uma hora, mais conhecidos 

como sólidos sedimentáveis, pode-se verificar, pela figura 9, que essa ETE encontra-se em um 

patamar bastante adequado, muito abaixo do que estabelece a resolução n° 357 do CONAMA que é 

de no máximo 1,00 mL/L. 
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Figura 9 – Representação gráfica dos valores dos sólidos sedimentáveis no efluente de saída da ETE 

pelas médias mensais, com o valor máximo permitido. 

 

Pelo gráfico das concentrações de oxigênio dissolvido (figura 10) verifica-se o bom 

controle desta ETE. Tais valores apresentam-se normalmente entre 2,00 a 3,00 mg/L, estando na 

faixa determinada pela própria indústria por conseguir obter um efluente de boa qualidade neste 

nível de controle. 
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Figura 10 – Gráfico das concentrações de oxigênio dissolvido presente no efluente tratado no 

período de outubro de 2006 a janeiro de 2007  

 

Com relação às concentrações de óleos e graxas, pela figura 11, nota-se que não há uma 

instabilidade nos valores encontrados nos meses de estudo. Percebe-se uma elevação brusca na 

concentração de óleos e graxas no mês de dezembro de 2006, chegando a 94 mg/L, quando a 

resolução do CONAMA determina que o valor máximo permitido seja de 50 mg/L. Esse parâmetro 

voltou a se estabilizar no mês seguinte, tornando-o compatível ao determinado pela legislação. 

Apesar dessa instabilidade, não houve alteração e nem apresentou influências nos parâmetros 
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ligados aos óleos e graxas, como é o caso do oxigênio dissolvido que, como verificado na figura 

anterior, se manteve estável nesses meses.  
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Figura 11 – Gráfico das concentrações de óleos e graxas presentes nos efluentes da ETE com dados 

relacionados ao valor máximo permitido pelo CONAMA 

 

Por fim, a figura 12 apresenta o gráfico da eficiência da ETE, obtida através dos valores 

encontrados nas análises de DBO.  Com estes dados, foi confirmada a boa eficiência dessa estação 

de tratamento de efluentes, também com algumas quedas decorridas das oscilações na produção 

desta indústria como já discutidas nos gráficos anteriores. 
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Figura 12 – Representação gráfica da eficiência da estação de tratamento de efluentes 

 

6 - CONCLUSÕES 

Este trabalho permitiu caracterizar o efluente industrial e avaliar o desempenho de uma ETE 

em uma indústria têxtil do estado de Sergipe. Além disso, foi possível realizar um acompanhamento 

do comportamento de propriedades existentes num despejo industrial, apresentando os valores 
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permitidos pela legislação, a fim de mostrar que é possível obter uma boa eficiência em uma 

estação de tratamento de efluentes através de um correto controle dos seus parâmetros de qualidade.  

Assim, a partir dos estudos realizados, análises e pelos dados obtidos pôde-se perceber a boa 

eficiência da estação de tratamento de efluentes na indústria em que o estudo foi realizado. Foram 

percebidas algumas oscilações nos valores de alguns parâmetros envolvidos em seu processo, que 

se deram pela queda de produção desta indústria, mas que não alteraram e nem afetaram na 

qualidade dos despejos em questão, garantindo um menor efeito do descarte no corpo hídrico 

receptor. 
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