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DESEMPENHO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE TÊXTIL
ATRAVÉS DE ANALISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (ACP)

Catia Cirlene Felipi Ganske 1 & Cladir Teresinha Zanotelli 2

RESUMO Objetivou-se com este estudo analisar o desempenho da estação de tratamento de
efluente têxtil e a caracterização do lodo. O estudo se realizou em duas etapas, a caracterização do
efluente líquido com as análises do período de 2002 a 2007 e a caracterização do lodo com análises
de 2004 a 2007. Os parâmetros do efluente líquido analisados foram: demanda bioquímica de
oxigênio (DBO), demanda quimica de oxigênio(DQO), fósforo total (PT), nitrogênio amoniacal
(NAm), oxigênio dissolvido (OD), potencial hidrogeniônico (pH) , sólidos sedimentáveis (SSed),
sólidos suspensos (SSus), sólidos totais dissolvidos (ST) temperatura (Temp), turbidez (Turb) e cor.
Uma análise dos componentes principais (ACP) foi realizada para identificar as correlações entre as
variáveis do estudo.

ABSTRACT The objective of this study is to analyze the performance of a textile effluent
treatment station and characterization of the sludge. The study was conducted in two stages, the
characterization of the liquid effluent with the analyses performed from 2002 to 2007 and the
characterization of the sludge, with the analyses from 2004 to 2007. The liquid effluent parameters
analyzed were: biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), total
phosphorus (TP), ammoniac nitrogen (AmN), dissolved oxygen (DO), hydrogenionic potential
(Hp), sedimented solids (SedS), suspended solids (SusS), total dissolved solids (TS) temperature
(Temp), turbidity (Turb) and pigment. An analysis of the principal components (PCA) was
performed to identify the correlations between the variables of the study.
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1 – INTRODUÇÃO
A indústria têxtil tem papel de grande importância na maioria dos países, sendo um dos

segmentos industriais de maior tradição. Dentre todos os segmentos, é responsável por grande parte

da economia dos países desenvolvidos, sendo o carro-chefe nos países emergentes. No Brasil, a sua

importância não é menor, tendo desempenhado um papel de grande relevância no processo de

desenvolvimento do país.

Joinville é a maior cidade do Estado de Santa Catarina com uma população estimada em

496.051 habitantes (IBGE, 2006), está situada na região nordeste do Estado, a economia

predominante é embasada na indústria metal-mecânica, têxtil e plástico. Essa industrialização

garantiu que o município obtivesse o terceiro maior Produto Interno Bruto do País.

Do ponto de vista ambiental, a indústria têxtil apresenta grande potencial de poluição, dado

o elevado consumo de corantes durante a etapa de tingimento e ao consumo de aditivos (ligantes,

fixadores, antiespumantes, espessantes, amaciantes, resinas, antiestáticos, antichamas e antifungos)

durante as etapas de pré-tingimento e armazenagem. Portanto, os efluentes têxteis apresentam

elevados níveis de coloração, demanda química de oxigênio e sólidos suspensos.

Os efluentes gerados nas indústrias normalmente são tratados por processos físico-quimicos

e biológicos convencionais, os quais apresentam bons resultados de redução carbonácea, mas têm

como inconveniente à alta produção de lodo e a necessidade de disponibilização de grandes áreas

para implantação do processo de tratamento e de aterros sanitários industriais para disposição

correta deste lodo.

A extrema diversidade de matéria-prima e esquemas de produção empregados pela indústria

dificulta a determinação das características dos efluentes. É necessário o entendimento do processo,

das operações e das características de seus efluentes individuais para identificar a principal origem

de poluição, propor uma estratégia de redução de poluição e avaliar a necessidade de sistema de

tratamento de águas residuárias (FREITAS, 2002).

Os efluentes têxteis são altamente coloridos, devido à presença de corantes que não se fixam

na fibra durante o processo de tingimento. A poluição dos corpos d’água com estes compostos

provocam, além da poluição visual, alterações em ciclos biológicos afetando principalmente

processos de fotossíntese. Além desse fato, estudos têm mostrado que algumas classes de corantes,

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

(KUNZ et al., 2002).

A remoção dos poluentes no tratamento, de forma a adequar o lançamento a uma qualidade

desejada ou ao padrão de qualidade vigente está associada aos conceitos de nível de tratamento e

eficiência de tratamento (SPERLING, 1996).
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Os efluentes das estações de tratamento normalmente são lançados nos recursos hídricos, e

para isso, devem ter as concentrações dos parâmetros condizentes com a legislação ambiental

vigente e específica para cada país, estado ou município.

Objetivou-se com este estudo analisar o desempenho da estação de tratamento de efluente

têxtil.

2 – MATERIAIS E MÉTODOS

Neste estudo foi avaliada a eficiência de remoção do potencial poluente da estação de

tratamento de efluentes da indústria têxtil que é composta pelos tratamentos biológico e físico-

químico.

A ETE é composta por processo de tratamento biológico seguido de tratamento físico-

químico. É formada por um tanque de equalização, uma calha Parshall, três tanques de

homogeneização, um tanque de mistura, três tanques de aeração, um decantador, um flotador, um

condicionador de lodo e um filtro prensa.

As etapas dos sistema de tratamento podem ser visualizadas nas figuras de 1 a 6:

Figura 1. Calha Parshal Figura 2. Tanque de Homogeneização
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Figura 3. Tanque de Mistura Figura 4. Tanques de Aeração I, II e III

Figura 5.Decantador Figura 6. Flotadoras

As dimensões dos reator es estão apresentadas na tabela 1 .
Tabela 1. Dimensões dos rea tores

Reatores Compri mento(m) Largura(m) Altura(m) Vol ume(m3 )

Equal ização 21 9 4 798

Homogeneização - - - 2700

Mistura - - - 329,68

Aeração I 25 16,53 4,70 1942,27

Aeração II 25 16,64 4,70 1955,20

Aeração III 54 18,60 5 4152,37

Decantador - - 3,4 1300

Para a caracterização da eficiência de remoção da ETE e do lodo foram considerados os

dados obtidos no período de 2002 a 2007. As análises do efluente líquido da ETE são realizadas no

laboratório da empresa, para o afluente e o efluente foram considerados os seguintes parâmetros e

respectivas periodicidades:

Análises diárias: temperatura (Temp), oxigênio dissolvido (OD), potencial hidrogênico

(pH), turbidez (Turb) e cor.

Análises semanais: fósforo total (PT), nitrogênio amoniacal (N Am), sólidos suspensos

(Ssus), demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda química de oxigênio (DQO), sólidos

sedimentáveis (SSed) e sólidos totais dissolvidos (ST).

Foi realizada a análise de componentes principais (ACP) para identificar as correlações entre

as variáveis do estudo.
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os processos de tratamento a serem adotados, as suas formas construtivas e os materiais a

serem empregados são considerados a partir dos seguintes fatores: a legislação ambiental regional;

o clima; a cultura local; os custos de investimento; os custos operacionais; a quantidade e a

qualidade do lodo gerado na estação de tratamento de efluentes industriais; a qualidade do efluente

tratado; a segurança operacional relativa aos vazamentos de produtos químicos utilizados ou dos

efluentes; explosões; geração de odor; a interação com a vizinhança; confiabilidade para

atendimento à legislação ambiental; possibilidade de reuso dos efluentes tratados

(GIORDANO,2003).

Um fator importante que determina o grau de controle da poluição por efluentes líquidos é a

localização da indústria. Podemos citar como exemplo o caso de uma indústria que esteja localizada

em uma bacia hidrográfica de classe especial, que não poderá lançar nesta nem mesmo os efluentes

tratados. Nestes casos é necessário além do tratamento, que seja feito uma transposição dos

efluentes tratados para outra bacia, logicamente com maiores custos. Além de atender aos requisitos

específicos para o lançamento de efluentes, as características dos efluentes tratados devem ser

compatíveis com a qualidade do corpo receptor.

3.1 Análises e Discussões do Desempenho da ETE

As concentrações do afluente e efluente da ETE no período de 2002 a 2007, o cálculo das

eficiências de remoção, valores médios anuais e desvio padrão estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 2– Valores médios anuais, desvios padrão e eficiência de remoção (%) no período de 2002 a 2007
(n= 54).

Anos

Parâmetro 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Afl 477,96±16,66 489,12±45,05 435,10 ± 31,36 397,42±55,09 289,18±84,53 363,04±94,68
DBO5
(mg/L) Efl 24,54±2,13 28,35±4,18 27,93 ±4,71 19,49±3,36 22,28±2,97 18,72±6,81

(%) 95 94 94 95 92 95

Afl 1735,03±18,62 1662±139 1516,8± 48,28 1433,94±97,90 1132,16±269,42 1231,0±199,42
DQO

(mg/L) Efl 108,74±4,34 106,17±10,8 105,8 ± 14,45 90,31±10,52 102,25±10,76 84,78±16,48

(%) 94 94 94 94 91 93

Afl 3,18±1,16 2,89±1,17 2,63± 0,99 5,49±1,53 4,48±1,25 8,77±6,60
PT

(mg/L) Efl 0,57±0,02 0,63±0,08 0,51± 0,07 0,62±0,11 0,38±0,14 0,64±0,20

(%) 82 78 80 89 92 93

Afl 4,23±0,12 9,81±4,95 13,42± 5,78 14,78±4,62 11,28±2,36 12,57±6,20
N Am
(mg/L) Efl 2,40±0,16 8,14±5,44 11,07± 5,96 7,57±1,65 5,59±1,06 7,54±0,88

(%) 43 17 18 49 50 40

Afl 3,83±0,32 3,38±0,36 2,89 ± 0,71 3,25±0,82 3,38±0,44 3,58±0,66
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OD
(mg/L) Efl 4,35±0,22 4,4±0,73 5,64 ± 0,27 6,38±0,27 5,61±0,37 5,60±0,91

Afl 9,48±0,31 9,54±0,45 9,69 ± 0,36 9,71±0,39 9,74±0,50 10±0,36
pH Efl 6,91±0,13 6,77±0,13 6,72 ± 0,09 6,49±0,09 6,46±0,11 6,60±0,14

Afl 0,05±0,02 0,28±0,09 0,19± 0,06 0,77±0,63 1,26±0,42 0,78±0,33
SSed

(mL/L) Efl 0,02±0,006 0,11±0,06 0,09± 0,03 0,10±0,05 0,12±0,03 0,19±0,09

(%) 60 61 53 87 90 76

Afl 904,61±38,60 728,06±148,69 706,29 ± 203,11 634,80±197,69 961,68±277,12 791,86±393
SSus

(mg/L) Efl 199,54±14,83 156,87±24,05 189,06± 19,37 170,82±26,56 188,47±30,15 142,08±72,82
(%) 78 79 73 73 80 82

Afl 1189,53±102,2 1122,94±265,71 1288,18±341,24 1313,72±140,7 1442,17±182,91 1378,28±266,44
ST

(mg/L) Efl 1155,7±23,90 1194,37±426,52 1267,26± 57,47 1180,72±91,05 1356,4±136,14 1321,65±156,80

(%) 3 -6 2 10 6 4

Afl 36,52±0,02 38,78±2,66 38,88± 1,68 41,60±2,20 40,96±1,97 40,93±3,04
T

(0 C) Efl 28,97±0,49 30,91±1,84 31,6 ± 2,32 32,10±2,73 33,11±1,82 34,79±1,74

Afl 491,49±43,18 508,72±28,69 516,34± 20,63 500,19±20,71 500 ±32,55 474,88±35,85
Turb

( NTu ) Efl 21,04±0,069 25,76±8,06
28,8 ± 1,95

20,39±9,25 16,75±1,75 22,95±6,79
(%) 96 95 95 96 97 95

Afl 2593,42±185,67 2728,00±145,68 2776,74±107,51 2657,13±98,28 2708,19±198,84 2563,31±210,85
Cor

(PTCO) Efl 115±0,74 148,27±22,59 153,63± 13,01 110,79±44,06 74,92±4,31 74,86±1,77

(%) 95 95
94

96 97 97

As concentrações médias anuais dos efluentes, conforme Tabela 2 foram de: 18,72 a 28,35

(mg/L) para DBO5; 84,78 a 108,74 (mg/L) para DQO; 0,38 a 0,64 (mg/L) para PT; 2,40 a 11,07

(mg/L) para NAm; 0,02 a 0,19 (mL/L) para SSed; 142,08 a 199,54 (mg/L) para SSus; 1155,7 a

1356,4 (mg/L) para ST; 16,75 a 28,8 (NTu) para turbidez e 74,86 a 153,63 (PTCo) para cor, com

condições médias de pH de 9,48 a 10 no afluente e 6,46 a 6,91no efluente e temperatura de 36,42 a

41,60 ºC no afluente e 28,97 a 34,79 ºC no efluente.

A ETE apresentou para o período de estudo eficiências de remoção anuais de: 92 a 95% para

a DBO5, 91 a 94% para DQO, 78 a 93% para fósforo total, 53 a 90% para sólidos sedimentáveis, 17

a 50% para nitrogênio amoniacal, 73 a 82% para sólidos suspensos, -6 a 10% para sólidos totais

dissolvidos, 95 a 97% para turbidez e 94 a 97% para cor.

As maiores variabilidades, calculadas pelo coeficiente de variação, foram dos sólidos

sedimentáveis (89,5%), fósforo total (70%), com menores variações ficaram o nitrogênio amoniacal

(44%), sólidos suspensos (33%), DBO5 (23%), oxigênio dissolvido (19,4%), sólidos totais

dissolvidos (18,6%) e DQO (18%). A temperatura (6,5%), cor (6,11%), turbidez (6%) e pH (4,3%)

apresentaram pouca variabilidade.

As maiores variabilidades, calculadas pelo coeficiente de variação, foram dos sólidos

sedimentáveis (89,5%), fósforo total (70%), com menores variações ficaram o nitrogênio amoniacal

(44%), sólidos suspensos (33%), DBO5 (23%), oxigênio dissolvido (19,4%), sólidos totais
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dissolvidos (18,6%) e DQO (18%). A temperatura (6,5%), cor (6,11%), turbidez (6%) e pH (4,3%)

apresentaram pouca variabilidade.

As maiores variações no efluente foram dos parâmetros sólidos sedimentáveis (80,2%) e

nitrogênio amoniacal (59%) enquanto que a variação da turbidez foi de 35%, da cor 33,23%, da

DBO5 25%, do PT 24%, dos sólidos suspensos 21,5%, dos sólidos totais dissolvidos 16,4%, da

DQO 15,5%, do oxigênio dissolvido 15%, da temperatura 7,4% e a menor variação foi do pH com

2,5%.

Na busca de uma melhor interpretação dos processos que ocorrem com o efluente líquido ao

passar por esses processos optou-se pela ACP que é uma análise multivariada que possibilita avaliar

as inter-relações entre os doze parâmetros analisados através das covariâncias ou dos coeficientes

de correlação entre estes.

A correlação entre as variáveis do estudo pode ser observada no diagrama de dispersão

plotando os fatores 1 e 2 (Figura 1)
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Figura 1 - Dispersão dos parâmetros pelas componentes principais 1 e 2.

O fator 1, com autovalor 3,62 explica 30,2% da variância dos parâmetros, designado como

fator corante por apresentar maior grau de correlação com a cor (-0,89), e mantém correlação

positiva com os parâmetros de OD, SSed, ST, SSus, e uma correlação negativa com os parâmetros

de DBO5, DQO, PT, NAm, pH, Temp, e Turb.

O fator 2 com autovalor 1,90 explica 15,9% da variância dos parâmetros. Com o maior grau

de correlação com o OD (0,66), sendo representado pelo fator aerobicidade do processo, e apresenta
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correlação positiva com os parâmetros de NAm, SSed, SSus, ST e Temp, enquanto que com os

parâmetros de DQO, DBO5, PT, pH, Turb, e cor apresenta correlação negativa.

O resumo das variâncias dos 4 fatores artificiais obtidos na ACP está na Figura 2.

30

16

14

9

Corante Aerobicidde Temperatura Concentração de material orgânico

Figura 2 - Variâncias dos quatro fatores artificiais

A predominância do fator corante está relacionada com a dificuldade de remoção da cor na

ETE, e pela composição que os corantes apresentam, necessitando de adição de produtos químicos

durante o processo de tratamento para melhorar sua remoção. O fator aerobicidade, relacionado ao

saldo positivo do OD está relacionada a aeração dos tanques I, II e III, necessária para a remoção

dos nutrientes e aceleração dos processos biológicos. A temperatura é um parâmetro influenciado

pelo processo de aeração, que é necessário, pois o efluente sai do processo de produção com a

temperatura elevada (~ 40ºC). O fator concentração de material orgânico pode ser explicado pela

presença de fibras de algodão e do amido, que é adicionado na etapa de engomagem, no efluente da

produção.

4 - CONCLUSÕES

A ETE apresentou para o período de estudo eficiências de remoção anuais de: 92 a 95% para a

DBO5, 91 a 94% para DQO, 78 a 93% para fósforo total, 53 a 90% para sólidos sedimentáveis, 17 a

50% para nitrogênio amoniacal, 73 a 82% para sólidos suspensos, -6 a 10% para sólidos totais

dissolvidos, 95 a 97% para turbidez e 94 a 97% para cor.
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