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RESUMO 

 

Com a escassez dos recursos naturais, leis ambientais mais rígidas e o 
constante aumento dos custos de produção, o setor da indústria têxtil vem buscando 
estabelecer novas alternativas e tecnologias que possam reduzir tais efeitos 
econômicos e minimizar os impactos ambientais. Devido a longas estiagens e 
racionamentos de água o setor têxtil tem procurado meios para diminuir o consumo 
de recursos hídricos em seus processos produtivos. Sendo a água um insumo de 
elevado consumo nas lavanderias industriais, este estudo tem o propósito de aplicar 
a metodologia do Diagrama de Fontes de Água (DFA), como um importante 
instrumento para avaliar oportunidades de minimização de vazão hídrica. O DFA é 
um procedimento algorítmico heurístico, de fácil aplicação, com cálculos manuais e 
sem modificações substanciais do processo, o que facilita a sistematização da 
prática de reúso. Como estudo de caso, foi escolhida uma Lavanderia Industrial de 
jeans, de porte médio, localizada na Região Noroeste do Paraná. O alcance de 
resultado foi possibilitado pelos cálculos realizados nos intervalos de concentrações 
na corrente do processo através da avaliação conjunta de três contaminantes-chave 
e tendo como referência o contaminante carbono orgânico total (COT). Após a 
aplicação da metodologia, os resultados alcançados apresentaram uma redução no 
consumo de água primária de 24 t/dia para 17,38 t/dia, o que representa uma 
economia do consumo hídrico operacional na ordem de 27,58%. A análise 
econômica realizada com base nos dados de vazão de entrada, no período de três 
meses, mostrou uma redução no custo mensal no valor de R$ 975,48/mês. O 
cenário aqui proposto mostrou o quanto o uso do DFA é versátil e eficaz para avaliar 
a possibilidade de reaproveitamento de correntes de água na indústria visando 
sistemas mais eficientes e com menores custos. 

 

Palavras-chave: Reúso de água, Diagrama de Fontes de Água, Indústria Têxtil.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

With the scarcity of natural resources, stricter environmental laws and the 
constant increase on production costs, the textile sector has been trying to establish 
new alternative and technologies that might reduce such economic effects and 
minimize environmental impacts. Due to lengthy droughts and water shortages the 
textile sector has been looking for ways to reduce the consumption of water 
resources in its production processes. The water, being a high input consumption in 
industrial laundries, this study intends to apply the methodology of the Diagram of 
Water Supply (DFA), as an important tool to evaluate opportunities for minimizing 
water flow. DFA is a heuristic algorithmic procedure, easy to apply, with manual 
calculus and without substantial modifications of the process, which makes it easier 
in the systematization of the practice of reuse. As a case of study, it was chosen a 
Jeans Industrial Laundry, medium size, located in the Northwest of Paraná. The 
result was made possible with calculus performed in the ranges of concentrations in 
the current process through an evaluation of three key contaminants together and 
having as a reference the contaminant the total organic carbon (TOC). After the 
usage of the methodology, the results showed a reduction in the consumption of 
primary water from 24 t/d to 17.38 t/day, which represents saving of water 
consumption of 27.58%. The economic analysis carried out based on the input flow, 
within three months, showed a reduction cost of R$975.48/month. The scenario 
proposed here showed how much the use of DFA is versatile and effective to 
evaluate the possibility of reuse of water flow in the industry aiming more efficient 
systems and with lower costs. 
 
Key-words: Water Reuse; Diagram of Water Supply, Textile Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Do montante hídrico mundial, 97,5% da água correspondem à massa líquida 

dos oceanos, mares e lagos salgados, portanto sendo imprópria para consumo. Do 

restante 2,5% correspondente às águas doces, 90% estão nos mananciais 

subterrâneos e apenas 10% na superfície. Do total de água disponível para o 

consumo mundial, em torno de 70% são utilizados na agricultura, 22% na indústria, 

restando apenas 8% para o uso doméstico (TOLEDO, 2014). 

Mesmo países que dispõem de recursos hídricos abundantes estão sujeitos 

a sérios problemas de escassez. No Brasil a disponibilidade de água varia muito de 

uma região para outra e dentre as principais causas da diminuição da água potável 

temos: o crescente aumento do consumo, o desperdício e a poluição das águas 

superficiais e subterrâneas por esgotos domésticos e resíduos tóxicos provenientes 

da indústria e da agricultura (MMA, 2010). 

Na indústria têxtil utilizam-se elevados volumes de água para o 

beneficiamento de tecidos, ocasionando uma enorme geração de efluentes líquidos 

e um alto consumo hídrico (BALAN, 1999). O volume de água varia 

demasiadamente em virtude da especificidade de cada tipo de processamento, 

estando em uma faixa de 20 a 350m³ de água por dia (SCHOEBERL, et al., 2004).  

Barcelos e Ferreira (2009) afirmam que o consumo excessivo de água em 

lavanderias justifica-se pela necessidade de desgaste dos tecidos jeans durante a 

estonagem, dentre outros processos. A contaminação das águas tem sido um grave 

problema para a sociedade, principalmente nos grandes centros. E o setor têxtil 

mais uma vez se destaca nesse processo contaminante, devido a suas instalações 

industriais serem geradoras de imensas quantidades de efluentes (ZAMORA; KUNZ, 

2002). 

Nesse contexto, a gestão dos recursos hídricos assume um importante 

papel quanto à necessidade de se criar e implantar medidas estratégicas para 

minimizar o consumo. Sendo, portanto, o uso racional da água uma das mais 

importantes medidas de um programa de gerenciamento dos recursos hídricos 

(MIERZWA, 2002). 

As regulamentações ambientais vêm ficando mais severas ao longo dos 

anos, através da implementação de uma série de medidas, tais como: cobrança pelo 

uso da água e pelo descarte de efluentes; padrões de emissão e de corpo receptor 
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mais restritivo; crescentes aumentos nos custos para tratamento e disposição de 

resíduos sólidos e criação de novas leis que incentivam a minimização hídrica e de 

resíduos. Estes fatores fazem das tecnologias de produção mais limpas e do reúso 

da água industrial os grandes filões do mercado ambiental para os próximos anos, 

em detrimento do tratamento dos resíduos gerados. 

A água é um recurso natural limitado e reconhecidamente um bem 

econômico por meio da Lei nº 9.433/97, artigo 1.º, incisos I e II. Os instrumentos de 

gestão desta lei são: plano de recursos hídricos; outorga de direito de usos das 

águas; cobrança pelo uso da água; enquadramento dos corpos d’água e sistemas 

de informações sobre recursos hídricos. Como o custo da água industrial é 

relativamente alto, tal lei acaba motivando a um mecanismo de reutilização como 

forma de se alcançar a redução de custo.  

Para atender às necessidades das indústrias e ao meio ambiente, faz-se 

necessária a otimização do processo de produção e do processo de tratamento dos 

resíduos, gerados pela atividade industrial, sempre procurando observar as 

legislações vigentes.  A Agência Nacional de Águas (ANA) foi criada em julho de 

2000 com o objetivo de pôr em execução este sistema nacional de recursos hídricos. 

Neste contexto, a redução do consumo de água e da geração de efluente 

pode ser alcançada através da análise dos processos envolvidos, onde se aplicam 

os procedimentos algorítmicos do Diagrama de Fontes de Água (DFA). A meta do 

menor consumo de água e consequente geração de efluentes, por meio de máximo 

reúso, esteve no centro das atenções no desenvolvimento do presente estudo.  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, as atividades industriais respondem por aproximadamente 20% do 

consumo de água, sendo que pelo menos 10% são extraídos diretamente de corpos 

d’água e mais da metade é tratada de forma inadequada após o uso ou não recebe 

nenhuma forma de tratamento (ANA 2014). 

A água é um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico 

de seres vivos, como meio de vida das espécies de vegetais e animais, bem como 

também insumo de produção de vários bens de consumo final e intermediário 

(MOSS, 2008).  
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Quando se refere ao uso de recursos ambientais, a conservação dos corpos 

hídricos está entre as principais apreensões, pela necessidade do controle 

quantitativo e qualitativo da água, para propiciar melhor qualidade de vida às 

gerações atuais e futuras (MEDEIROS; SOUZA; RIBEIRO, 2011). 

Na atualidade muitas indústrias vêm utilizando o chamado Marketing Verde 

para conquistar a confiança de seus consumidores, assim como novos mercados. 

Para tal conquista buscam racionalizar o uso de água das mais diversas formas, 

reutilizando efluentes tratados para fins menos nobres como resfriamento de 

máquinas e equipamentos, lavagem de chaminés, pisos, irrigação de jardins e para 

fins de combate a incêndios. De forma a garantir os critérios mínimos de qualidade 

da água exigidos para cada tipo de aplicação é necessário fazer o tratamento e 

controle adequados antes de sua reutilização (TOMAZELA, 2008).  

No Brasil a escassez da água, a preocupação com o exagero no consumo e 

o seu desperdício têm levado a realização de cobrança de sua captação, no intuito 

de forçar o seu uso racional, sustentável e o seu reúso, buscando assim gerar 

recursos para financiar os programas do plano de recursos hídricos nas bacias 

hidrográficas. As indústrias, setores do agronegócio e o consumidor doméstico que 

já pagavam pelo tratamento e distribuição da água, agora são tarifados também pela 

sua captação, utilização e disposição dos resíduos liberados na forma de efluentes 

líquidos. Esta cobrança é um dos instrumentos da Lei nº 9.433/97. 

No que tange ao desenvolvimento sustentável, o desafio é assegurar que 

este contribua para uma melhor qualidade de vida hoje sem comprometer a 

qualidade de vida das gerações futuras. Apesar de a indústria muitas vezes ser vista 

como fonte de degradação ambiental, esta é parte essencial para o desenvolvimento 

econômico. Portanto, como relevante fator social, a indústria deve desempenhar um 

papel importante na criação de um futuro sustentável (AZAPAGIC; PERDAN, 2000). 

Na Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (World 

Business Council for Sustainable Development – WBCSD) em Johannesburgo, o 

relatório do Instituto Internacional do Desenvolvimento Sustentável identificou uma 

série de benefícios empresariais na abordagem do desenvolvimento sustentável 

(WBCSD, 2002): 
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• Redução de custos com os métodos de produção mais limpa e inovações – 

inovação e tecnologia podem aumentar a eficiência dos materiais, energia e do 

produto; 

 

 • Redução dos custos de saúde e segurança – um ambiente seguro e saudável 

para os trabalhadores e comunidade melhora o bem-estar, que se traduz em alta 

produtividade, reduz a compensação por danos, reduz os custos de serviços sociais 

e medicação;  

 

• Redução dos custos salariais e soluções inovadoras – o fornecimento de boas 

condições de trabalho pode aumentar a motivação e a produtividade, reduzir os 

custos com absentismo ou rotatividade;  

 

• Fácil acesso a instituições de crédito e seguros – baixo risco alcançado pela 

implementação de uma estratégia de desenvolvimento sustentável pode levar a 

menores taxas nos empréstimos e custos de seguros; 

 

 • Melhores práticas influenciam na regulamentação – empresas que seguem as 

melhores práticas são mais bem colocadas do que seus concorrentes e influenciam 

como as normas são definidas e a direção das alterações na regulamentação;  

 

• Melhor reputação da empresa – o compromisso com o desenvolvimento 

sustentável pode melhorar a reputação e garantir a licença social para operar, além 

de ajudar a atrair as melhores pessoas para se juntar à empresa; 

 

 • Vantagem de mercado – o avanço da gestão integrada da cadeia de suprimentos 

pode permitir a construção de relacionamentos duradouros com clientes e captar 

mais valor pelo fornecimento de serviços em vez de somente vender produtos;  

 

 • Investidores éticos – a rápida expansão da ética e do investimento socialmente 

responsável representa um novo desafio para as empresas na busca de 

investidores, principalmente aquelas com desempenho social e ambiental 

inaceitável.  
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O tema referente à redução do consumo de água aliada ao desenvolvimento 

sustentável torna-se cada vez mais importante e estudado, com o objetivo não 

apenas de conservar os ecossistemas, mas também visa alcançar a meta do menor 

consumo hídrico e consequentemente menor geração de efluentes no setor 

industrial. Deste modo, justifica-se a possibilidade de permitir a redução da captação 

de água primária da indústria têxtil e consequentemente a geração de efluentes 

enviadas para a estação de tratamento em que se desenvolve esse presente estudo. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral aplicar o procedimento do 

Diagrama de Fontes de Água (DFA) para minimização do consumo de água no 

processo produtivo em uma Lavanderia Industrial de jeans, de médio porte, 

localizada na cidade de Maringá/PR. Foi proposto cenário com procedimento 

algorítmico heurístico1 para atingir o mínimo consumo de água através do processo 

de máximo reúso, buscando alcançar economia hídrica. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

São objetivos específicos da pesquisa:  

 Descrever o processo produtivo e de tratamento dos efluentes 

líquidos na lavanderia industrial de jeans; 

 Efetuar o levantamento da legislação; 

 Aplicar o DFA por meio de máximo reúso e averiguar a possibilidade 

de minimização do consumo hídrico no processo produtivo; 

                                                 
1
 Heurístico: método científico baseado na experiência e na observação que leva a novas 

descobertas. Estas descobertas são feitas de forma intuitiva e baseadas nas circunstâncias, gerando 
um novo conhecimento. Os métodos heurísticos englobam estratégias, procedimentos, métodos de 
aproximação tentativa/erro, sempre na procura da melhor forma de chegar a um determinado fim. 
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 Avaliar a taxa percentual de redução do consumo de água e verificar 

a estimativa de ganho econômico mensal após aplicação do DFA 

para máximo reúso. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho divide-se em 6 capítulos. No primeiro, são apresentados a 

introdução e a sua justificativa, bem como os objetivos do trabalho desenvolvido. 

O capítulo 2 reúne a revisão da literatura sobre os assuntos abordados 

neste trabalho, com destaques aos contrapontos e as análises de diversos autores. 

 O capítulo 3 está relacionado ao processo metodológico; neste capítulo são 

apresentados os passos que compõem a metodologia do Diagrama de Fontes de 

Água para múltiplos contaminantes no processo de máximo reúso.  

No capítulo 4 aborda-se a indústria têxtil, onde são feitas as descrições das 

atividades do processo produtivo e do processo de tratamento do efluente líquido na 

ETE. 

 No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos na indústria têxtil 

com a aplicação da metodologia do capítulo 3. 

 Por fim no último capítulo apresentam-se as conclusões desta dissertação e 

as sugestões para trabalhos futuros. 
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2   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

A indústria têxtil brasileira é um setor de grande relevância no processo de 

desenvolvimento econômico e social (TEXTILIA, 2012). O Brasil está ocupando a 

quarta posição no ranking mundial do setor têxtil, sendo o quinto maior produtor 

mundial, e tendo o quinto maior parque industrial têxtil. Possui em torno de 33.148 

empresas que oferecem 1,62 milhões de empregos diretos, sendo o único país das 

Américas a manter toda a cadeia ativa. Hoje, o investimento total do parque 

industrial têxtil brasileiro com equipamentos e maquinário é na faixa de R$ 215 

bilhões (FIEMG, 2014). 

O caráter industrial das atividades têxteis ocorreu no Brasil somente após a 

proclamação da independência em 1822. Inicialmente, mesmo apresentando 

aspectos meramente artesanais, já se previa a evolução econômica desta atividade, 

a qual estava ligada diretamente às culturas de fibras naturais como algodão, lã, 

rami, linho, seda, sisal, entre outros (OLIVEIRA, 2013).  

A indústria têxtil se modernizou com máquinas e equipamentos e atualmente 

encontra-se entre as oito maiores atividades industriais, desempenhando um 

importante papel no aspecto socioeconômico do país (DONADIO, 2011). 

A maioria das empresas do setor têxtil é de pequeno e médio porte, embora 

80 a 90% do faturamento e a maior parcela da produção do setor seja devido às 

atividades das indústrias de grande porte. O investimento realizado nesses 

empreendimentos provém basicamente do capital nacional, sendo que a região 

sudeste concentra a maioria dessas indústrias, seguida das regiões sul e nordeste 

do país (MEDEIROS, 2011).  

As regiões sul e sudeste conforme o SINDVEST (2014) são as que possuem 

o maior índice de consumo, sendo responsáveis por 78% do que é produzido nesse 

setor. O Paraná, em volume, é o quinto maior produtor do setor do vestuário do 

Brasil chegando a atingir, em 2012, o patamar de 541,6 milhões de peças o que 

correspondeu a 8,8% da produção nacional.  

A principal característica da indústria têxtil confeccionista paranaense é a 

alta produtividade superando as demais regiões do país. Sua produtividade na 

indústria do vestuário está em 7,1 mil peças por funcionários ao ano, enquanto no 
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restante do país o índice é de 5 mil peças (SINDVEST, 2014). O jeans é o carro-

chefe do polo que reúne as cidades de Londrina, Apucarana, Maringá e Cianorte, 

que formam o chamado “CORREDOR DA MODA” (UNIETHOS, 2013).  

A figura 1 identifica as principais cidades do Paraná com indústrias têxteis e 

confeccionistas. 

  

FIGURA 1 - SETORES DE CONFECÇÕES NO ESTADO DO PARANÁ  

 
FONTE: IPARDES, (2006). 

. 

2.1.1 A indústria têxtil e de confecção em Maringá 

 

 O município de Maringá localiza-se ao Noroeste do estado do Paraná 

(Figura 2). Foi fundado em 10 de maio de 1947, pela Companhia Melhoramentos 

Norte do Paraná, obedecendo a um plano urbanístico previamente estabelecido 

considerando, ao máximo, as características topográficas. Atualmente é a terceira 

maior cidade do estado. O município tem uma população de 357.117 (IBGE 2010), 

sendo um centro regional de comércio, serviços, indústrias e universidades 

(SINDVEST, 2014). 
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 Dados do cadastro das indústrias da FIEP constatam que as atividades de 

fabricação de produtos têxteis e de confecção de artigos e acessórios de vestuário 

atingem o número de 6.059 unidades fabris no estado. Destas, cerca de 3 mil estão 

localizadas no entorno da região de Maringá (SINDVEST, 2015).  

  

FIGURA 2 - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

 
FONTE: Barbosa, (2013). 

 

 A cidade de Maringá apresenta uma variedade enorme de marcas de 

diversos segmentos da moda. A confecção é o carro chefe da economia industrial da 

cidade, com mais de 600 grifes conhecidas em todo o Brasil por sua excelente 

qualidade. O comércio dos produtos está baseado em vendas por atacado e conta 

com shoppings, atacadistas que recebem clientes de todos os estados do país. Os 

shoppings além de uma ótima localização, contam com o conforto e organização 

que os lojistas procuram no momento de realizar suas compras (MODA MARINGÁ, 

2016).  
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 De acordo com o SINDVEST (2015) o município de Maringá é considerado 

pela ABIT o segundo maior polo confeccionista do país, concentrando cerca de 

2.197 indústrias de confecção que juntas geram mais de 80 mil postos de trabalho, 

direta e indiretamente. Todo este parque fabril produz aproximadamente oito milhões 

de peças por mês, com vendas na casa de R$ 2 bilhões ao ano. Parte desta 

produção é comercializada pelos shoppings atacadistas presentes na cidade, que 

juntos somam 546 lojas.  

 A indústria têxtil e de confecção do município está quase toda situada dentro 

do perímetro urbano, criando um grande mutualismo entre a indústria, a população, 

a infraestrutura urbana e o meio ambiente. Os resíduos de origem industrial não são 

apenas um problema do empresário, mas de toda a cidade, especialmente do poder 

público, que passa a alterar as políticas públicas para controlar tais problemas 

(RAMOS, 2009). 

 

 

2.2 PROCESSO PRODUTIVO TÊXTIL 

 

 De acordo com Immich (2006), o estudo do processo produtivo e das 

operações industriais é essencialmente um fator de grande importância para se 

prever a origem, quantidade e características dos poluentes industriais. O processo 

produtivo da cadeia têxtil inicia-se com as fibras indo para a fiação, seguindo para a 

tecelagem plana e, por último, para o acabamento.  

 A cadeia têxtil é composta por vários segmentos que se diferem em 

estrutura física, mão-de-obra empregada, tecnologia e capital envolvido. Todo artigo 

tem início com a obtenção da matéria-prima (fibras naturais ou artificiais), seguindo 

para fiação, tecelagem ou malharia, tinturaria, confecção e acabamento (lavanderia 

e/ou estamparia e/ou bordado). Cada uma dessas etapas é concretizada de forma 

descontínua, agregando ao produto características próprias, e pode acontecer sem 

obedecer a uma sequência sistemática (SALEM; DE MARCHI; MENEZES, 2005). 

 A fibra têxtil pode ser definida como qualquer material ou produto que pode 

ser transformado em um substrato têxtil, seja ele, na forma de fio, tecido de malha, 

ou outros (SALEM; DE MARCHI; MENEZES, 2005). 
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Essa diversidade de materiais que podem ser transformados em artigos 

têxteis gera uma grande variedade de artigos finais, os quais, de acordo com a fibra 

utilizada, exigirão produtos químicos diferentes para o seu beneficiamento. 

 Na Figura 3 podem ser observadas a origem e as principais substâncias 

presentes no efluente gerado em cada etapa de um processo têxtil, representadas 

pela linha tracejada no fluxograma. 

 

FIGURA 3 - FLUXOGRAMA REPRESENTATIVO DO PROCESSO TÊXTIL  

.  

FONTE: Medeiros (2011).  
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No processo de fiação, a matéria-prima (fibra têxtil) é processada nos abridores, 

batedores, cardas, passadores, maçaroqueiras, filatórios, retorcedeiras e 

conicaleiras. Nesta etapa, não há geração de efluentes líquidos, devido a todas 

estas operações ocorrerem na ausência de água. Na etapa de tecelagem ou 

malharia, os fios tintos ou crus são transformados em tecidos ou malhas nos teares. 

Esta etapa também é um processo que ocorre a seco, não ocorrendo geração de 

efluentes líquidos (BRAILE; CAVALCANTI, 1993). 

 Segundo Immich (2006) as fibras têxteis podem ser de origens naturais 

(animal e vegetal) ou manufaturadas (sintéticas ou artificiais). Dentre as fibras de 

origem natural, destacam-se o algodão e a lã. As fibras manufaturadas podem ser 

produzidas a partir da celulose regenerada (viscose ou acetato) ou totalmente 

sintéticas (poliéster ou poliamida). As fibras celulósicas são constituídas 

essencialmente de celulose acompanhada de outros componentes como proteínas, 

ceras, graxas e gorduras saponificáveis, materiais minerais, açúcares e pigmentos 

(BELTRAME, 2000). Os pigmentos, as gorduras e as impurezas nitrogenadas são 

responsáveis pela coloração natural da fibra, que varia de acordo com sua 

procedência e forma de cultivo. O algodão egípcio, por exemplo, apresenta uma 

coloração que varia de amarelo a azul; o turco é avermelhado; já o algodão indiano 

é ligeiramente escuro (BARCELLOS et al., 2002). A Figura 4 mostra a classificação 

das fibras têxteis e alguns exemplos de fibras:  

 

FIGURA 4 - CLASSIFICAÇÃO DAS FIBRAS TÊXTEIS 

 
FONTE: Adaptado de Leão et al. (2002).
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 O beneficiamento têxtil consiste em um conjunto de processos aplicados aos 

materiais têxteis objetivando transformá-los, a partir do estado cru, em artigos 

brancos, tingidos, estampados e acabados (ANDRADE FILHO; SANTOS, 1987). 

 Esta etapa, conforme Araújo e Castro (1984) é dividida em:  

 Tratamento prévio ou preparação: elimina-se a impureza das fibras e 

melhora-se a estrutura do substrato têxtil para prepará-lo para as operações de 

tingimento, estamparia e acabamento; 

 Tingimento: nesta etapa, os substratos têxteis são coloridos; 

 Estamparia: é aplicado um desenho colorido sobre o substrato têxtil já 

tratado; 

 Acabamento: são operações que conferem as características desejáveis ao 

substrato têxtil como brilho, toque, caimento, estabilidade dimensional e outros 

acabamentos ditos especiais como antirruga, impermeável e antichama. 

 As etapas de tratamento prévio ou preparação do tecido são: 

 Engomagem: este processo tem como característica a aplicação de uma 

goma sobre os fios de urdume com o objetivo de aumentar a sua resistência 

mecânica, de forma a resistirem aos esforços nos teares durante o processo de 

tecelagem. Em sua maioria, são utilizados dois tipos de goma: goma de fécula de 

mandioca e gomas sintéticas, a base de poli-acrilato, carboximetilcelulose e álcool 

polivinílico (PVA). As gomas naturais produzem um efluente biodegradável e são, 

por este motivo, preferidas às sintéticas (TRALLI, 2000). 

 Desengomagem: é o tratamento destinado a eliminar a goma e os demais 

produtos usados na engomagem dos fios de urdume. A desengomagem consiste no 

tratamento do material têxtil com um produto que torne a goma solúvel em água, 

facilitando a sua remoção do tecido por meio de lavagens. A remoção da goma torna 

o material mais absorvente, proporcionando melhores condições para os 

tratamentos a úmido subsequentes (ANDRADE FILHO; SANTOS, 1987). 

 Purga: tem como objetivo remover as impurezas dos substratos têxteis com 

óleo, ceras e gorduras oriundas da natureza da fibra ou do seu processo de 

fabricação. Este processo pode ser realizado tanto em fibras sintéticas quanto em 

fibras naturais, e geralmente é aplicado um detergente e um emulgador em meio 

alcalino (KUNZ; PERALTA-ZAMORA; MORAES, 2002). 
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 Pré-alvejamento: processo em meio aquoso alcalino que consiste em um 

tratamento oxidativo, no qual a cor natural da fibra é eliminada pela ação oxidante de 

agentes específicos. Este processo também confere ao material têxtil o 

melhoramento da hidrofilidade, que é muito importante para as etapas subsequentes 

na cadeia têxtil (TEXTILIA, 2012). 

 Alvejamento: tratamento do material têxtil com produtos químicos, 

objetivando conferir-lhes brancura, preparando o substrato têxtil para tratamentos 

subsequentes como o tingimento ou estampagem. Com o processo de alvejamento, 

elimina-se a coloração amarelada do material têxtil, possibilitando chegar ao branco 

total ou a tingimentos claros e limpos. Os alvejantes químicos mais comuns são o 

hipoclorito de sódio, o peróxido de hidrogênio e o clorito de sódio. A seleção do 

alvejante depende do tipo de tecido e do equipamento disponível para o processo 

(ANDRADE FILHO; SANTOS, 1987).  Na Figura 5 pode-se verificar como é o 

processo de tratamento químico para obter o alvejamento no material têxtil. 

 

FIGURA 5 - PROCESSO DE ALVEJAMENTO 

 
FONTE: Andrade Filho e Santos (1987). 

 

 O tingimento é o processo no qual são aplicados corantes ao material têxtil e 

é uma das etapas determinantes do sucesso comercial dos produtos. 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 afinidade, 

uniformidade na coloração, resistência aos agentes desencadeadores do 
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desbotamento e ainda serem economicamente viáveis (ANDRADE FILHO; 

SANTOS, 1987). 

 Existem diversos tipos de corantes que podem ser utilizados no tingimento 

das diferentes fibras, cada um com características químicas próprias e 

comportamentos tintoriais distintos, bem como níveis diferenciados de solidez. Esses 

corantes não são capazes de autonomamente colorir e manter a cor no substrato 

têxtil, precisando da ajuda de alguns outros produtos químicos que irão agir no 

banho proporcionando boas condições para a ligação com a fibra, condição 

indispensável para que o grau de qualidade exigido pelo mercado seja alcançado 

(SALEM; DE MARCHI; MENEZES, 2005).  

 Segundo Guaratini e Zanoni (2000), devido à grande exigência do mercado, 

milhões de compostos químicos coloridos têm sido sintetizados nos últimos 100 

anos, dos quais cerca de 10.000 são produzidos em escala industrial. Entretanto, 

estima-se que atualmente 2.000 tipos de corantes estão disponíveis para a indústria 

têxtil. Este grande número de corantes é justificado pela diversidade de fibras 

existentes, uma vez que cada tipo de fibra a ser colorida requer corantes com 

características próprias e bem definidas, e principalmente devido à grande demanda 

de novas cores e de corantes com maior capacidade de fixação e especificidade às 

fibras. 

 

 

2.3 LAVANDERIA INDUSTRIAL TÊXTIL 

 

 As lavanderias vêm agregar valor através da lavagem, que pode transformar 

o aspecto do tecido, e consiste em um dos principais processos de beneficiamento 

pelo qual o jeans passa durante a produção. Das mais simples, para apenas 

amaciar e desengomar, às mais sofisticadas e modernas técnicas, físicas e 

químicas, as lavanderias desempenham um papel importantíssimo na finalização do 

produto que chega às mãos do cliente (FERNANDES, 2010).  

Dessa forma, as lavanderias hoje em dia não são mais apenas prestadoras 

de serviços. Segundo Gorini (2000) elas são consideradas uma importante fonte de 

inovação e desenvolvimento de produto. As mudanças vividas por elas refletem na 

indústria química e de equipamentos, as quais, diante da inovação dos processos de 
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lavagem do jeans, adaptam seus equipamentos e produtos para atender as 

necessidades do mercado, conforme pode ser observado no Quadro 1. 

 

QUADRO 1 - EVOLUÇÃO DAS LAVANDERIAS INDUSTRIAIS NO BRASIL 

ANO PROCESSO REALIZADO 

1976 Jeans amaciado do avesso e ácido acético em caixas de molho. 

1978 Primeira lavagem em máquina industrial, a Délavé, feito a cloro acidulado e ácido acético, 
enxaguado e amaciado. 

1980 Primeiras lavagens com pedras pomes trazidas da Itália. O metabissulfito de sódio é 
adotado para neutralização do cloro. Surgiram neste ano: Stone Washed, Stone Clear e 
amaciado. 

1981 Adotada a desengomagem. Junto com as pedras, usa-se metassilicato ou soda (NaOH) para 
aumentar o envelhecimento. A pedra de argila expandida (Cinasita) é adotada. O 
envelhecimento exigido pelo mercado é cada vez mais acentuado. 

1982 Surge o Stone Color. 

1984 Iniciam-se as primeiras aplicações de alvejamento final com detergentes alcalinos e 
branqueador ótico. 

1985 O alvejamento final passa a ter peróxido, metassilicato, soda, detergente, e branco ótico 
em sua formulação. Passa a ser adotado as acidulações com metabissulfito antes do 
amaciamento. Os umectantes e os deslizantes de fibras começam a ser usados. A 
desengomagem oxidativa mostra o seu valor. Surgem os processos especiais, tais como 
Amassadinho Tied Dyed, Batik, Amarrados, etc. 

1986 Nascimento do Star Washed ou Snow Washed e as lavanderias passam a trabalhar com 
mais técnica, e empregando ácido cítrico, Peracético, Oxálico, Hidroxilamina e 
Metabissulfito são usados para neutralizar o permanganato. 

1987 Surge o Used Washed processado por pincelamento ou pulverização com cloro e em 
seguida com permanganato. As empresas químicas “descobrem” as lavanderias de jeans. 
Substituição das pedras pelas enzimas. As lavanderias se tornaram tinturarias, e surgem 
os primeiros tecidos. O tinturado se torna tendência e nasce o branqueamento todo do 
índigo, para ser tinturado depois. 

1989 Chegam as primeiras enzimas celulases ácidas, e inicialmente substituem realmente as 
pedras. 

1990 O Stone Americano evolui, são adotados aditivos como secantes e homogenizadores. São 
adotados os primeiros antimigrantes, os tampões e os produtos persulfatados. 

1991 O Used é valorizado e surgem equipamentos próprios. Surgem os tingimentos com 
pigmentos, através de cationização. 

1993 As enzimas neutras dominam o mercado. O Destroyed exige técnica de Stonagem e 
alvejamento bem apuradas. O Used é evidência. 

1994 Os apelos ecológicos forçam o aparecimento das gluconases para substituir o cloro. 

1995 A qualidade é exaltada com envelhecimento agressivo e acabamento muito bem elaborado. 

1999 O artesanal volta evidenciado exigindo maior treinamento dos operadores. 

2000 O artesanal se sofistica com metalização e efeitos especiais de aplicações de resinas e 
outros produtos de estamparia, o Used se evidencia com padrões de lixados e novos 
visuais. 

2001 Os efeitos artesanais continuam, projetando comercialmente as lavanderias que 
conseguem elaborar um jeans diferenciado, com maior padrão de qualidade. Os 
diferenciados não se limitam a efeitos artesanais, estendem-se para efeitos especiais de 
sobretintos, com cationização e coloração localizada através de tingimento. Os lixados, 
devorés, rasgados e corrosões são fatores fundamentais para volume de venda. 

FONTE: Adaptado de SANTOS, 2006. 
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 As peças mais processadas em uma lavanderia industrial são os jeans, cujo 

o nome é dado a um estilo de confecção, caracterizado por estrutura reforçada que 

evidencia rebites e costuras duplas (SANTOS, 2006). 

 A lavagem em jeans consiste num acabamento estético do tecido para 

melhorar sua aparência, com o objetivo de criar peças de aspecto mais natural, 

único e original. Há dois grupos de processos envolvidos na lavagem: o processo 

seco e o processo molhado ou também conhecido por esgotamento (NAJAM, 2009). 

Estes processos também podem ser classificados em dois grupos: efeitos de 

desbotamento ou envelhecimento e efeitos de tingimento (SENAI/CETIQT, 1996). 

 Segundo Jerônimo, Galvão e Falcão (2012), as lavanderias industriais são 

sistemas complexos que sofrem forte influência de fatores internos e externos.  

Portanto necessitam ser avaliadas com visão sistêmica tendo que variações, micro e 

macro ambientais, podem interferir no seu planejamento e resultados. Em suas 

operações, que necessitam o recurso de água e produtos químicos, podem 

ocasionar danos ambientais (ITABORAHY; SILVA, 2006; PICCHIAI; FARIAS, 2013). 

 Nos processos responsáveis pelas alterações do jeans, vários são os 

produtos auxiliares empregados durante o processo de acabamento que definem as 

características do efluente gerado, dentre os quais se destacam: sais, bases, ácidos, 

dispersantes, surfactantes, agentes oxidantes, detergentes, amaciantes, alvejantes, 

dentre outros (SANTOS, 2006). 

 

 

2.4 RESÍDUOS GERADOS PELA INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

 Ao longo da cadeia produtiva têxtil existem diversas operações que levam a 

geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos e gasosos, sendo que os dois 

primeiros vêm sendo objeto de estudos nas últimas décadas devido ao seu potencial 

poluidor (BASTIAN, 2009). 

 Segundo Salem, De Marchi e Menezes (2005) nas etapas de beneficiamento 

primário, fiação, malharia e confecção ocorre somente a produção de resíduos 

sólidos, como: terra, cascas do capulho do algodão, resíduos de materiais estranhos 

à fibra, fios e retalhos de tecidos. 
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 Na tecelagem são gerados tanto resíduos sólidos (fibras, fios e pedaços de 

tecidos), quanto efluentes líquidos, provenientes das limpezas das caixas de 

engomagem, que apesar de constituírem baixo volume gerado, apresenta carga 

orgânica significativa (BRAILE; CAVALCANTI, 1993; CRESPI, 1995). 

 O acabamento compreende nessa estrutura de geração de resíduos as 

etapas de tingimento, estamparia e de acabamento propriamente dito (BRAILE; 

CAVALCANTI, 1993; CRESPI, 1995). Essa etapa gera resíduos sólidos (fibras, fios, 

fiapos e pedaços de tecidos) que podem ser utilizados como combustível na caldeira 

e efluentes líquidos provenientes dos processamentos a úmido, caracterizados pela 

coloração e pela significativa carga de produtos químicos. 

 A climatização é considerada como sistema de suporte para a produção de 

artigos têxteis e também gera alguns tipos de resíduo sólidos tais como fibras, fios e 

fiapos de tecidos que são retirados pelos filtros de ar. Apesar de gerar pequena 

quantidade, estes também seguem para o reaproveitamento em subprodutos. 

 Por fim, na estação de tratamento de efluentes são gerados resíduos 

sólidos, denominados lodo, oriundos do próprio processo de tratamento do efluente. 

Por conter residual de corantes, esses lodos apresentam em sua composição metais 

pesados e devem ter um destino adequado em um aterro industrial. 

 

2.4.1 Efluentes da indústria têxtil 

 

 Dentro da cadeia produtiva têxtil, os principais problemas relacionados ao 

impacto ambiental são representados pelo elevado consumo de água, 

aproximadamente 50 litros de água por quilo de material processado, e pelo baixo 

aproveitamento dos insumos utilizados, principalmente corantes. De acordo com 

Souza et al. (2004), em geral, cerca de 90% dos produtos químicos utilizados no 

beneficiamento têxtil são removidos e descartados após cumprirem o seu papel no 

processo e acabam por atingir os recursos hídricos. 

 A problemática ambiental associada a tais efluentes é bastante conhecida 

devido a sua própria natureza. A presença de corantes, mesmo em concentrações 

baixas, é facilmente detectada e visível, portanto, quando lançados nos corpos 

receptores de água, mesmo em baixas quantidades alteram a coloração natural dos 
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rios, resultando em graves problemas estéticos, além da redução de processos 

fotossintéticos (BELTRAME, et al. 2004; AKYOL; YATMAZ; BAYRAMOGLU, 2004). 

 Segundo Brito-Pelegrini e Pelegrini (2005), estudos realizados indicam que 

aproximadamente 20% da cor introduzida no ambiente é causada pelo lançamento 

de águas residuais da indústria têxtil, a qual utiliza grandes quantidades de azos 

corantes, com tempo médio de vida na água em torno de 50 anos. Estudos mostram 

também que essa classe de corante tem potencial carcinogênico e/ou mutagênico. 

Além disso, os corantes são de origem sintética e apresentam estrutura aromática, o 

que faz deles um produto estável e de difícil degradação (ROSOLEN et al., 2004) . 

 De modo geral, esses efluentes são considerados de alto potencial de 

toxicidade para o meio aquático, visto que além de causarem eutrofização das 

águas, alteram a DBO e a quantidade de oxigênio dissolvido, podendo sob 

condições anaeróbias reagir com outros compostos presentes no meio, levando a 

formação de aminas aromáticas que, por sua vez, são mais tóxicas do que o corante 

contido no efluente (RODRIGUES, 2003; MAHMOUD; BROOKS; GHALY, 2007). 

 Paschoal e Tremiliosi Filho (2005) salientam que os corantes têxteis têm 

propriedades que lhes conferem resistência ao suor, ao sabão, à água, à luz solar e 

a agentes oxidantes, o que os tornam mais difíceis de serem biodegradados. 

 

2.4.2. Efluentes Líquidos 

 

 As águas que servem de habitat para os peixes e para o resto da vida 

aquática, e são necessárias para conservação da vida animal, devem se ajustar a 

certos padrões relativos à cor. Isso porque 10% da luz que se chega a superfície de 

uma corrente de água deve chegar ao fundo de qualquer zona fotossintética, nas 

quais se devem manter concentrações adequadas de oxigênio em dissolução. Isso 

interfere no desenvolvimento das plantas e de outros organismos vivos e, 

consequentemente, na oferta de alimentos aos peixes. Dessa forma, o não 

tratamento do efluente antes do descarte pode causar um grande desequilíbrio 

ambiental, que vai desde a extinção de algumas espécies aquáticas e proliferação 

de outras, até a extinção total da vida aquática em determinada região (ALMEIDA et 

al., 2004). 
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 A indústria têxtil possui um dos processos de maior geração de efluente 

líquido, contribuindo quantitativa e qualitativamente com a carga poluidora 

descartada em corpos hídricos: os despejos provenientes deste setor são 

compostos, em sua maioria, por sais orgânicos e complexos. Segundo Peruzzo 

(2003), para a produção de um quilograma de tecido de algodão utiliza-se de 200 a 

400 litros de água no processo. 

 Entre todos os poluentes que podem atingir e modificar a qualidade das 

águas, os agentes colorantes são os mais facilmente detectados e têm sido motivo 

de constantes reclamações e penalidades sofridas pelas empresas que lançam 

estes efluentes (AHMAD; PUASA, 2007). 

 Como características gerais, as águas residuárias têxteis apresentam pH 

variando entre 8 e 11; uma turbidez coloidal acinzentada; a cor depende do corante 

usado com predominância; o teor de sólidos totais varia de 1000 a 1600 mg/L; a 

DBO de 200 a 600 mg/L; a alcalinidade total de 300 a 900 mg/L; o teor de sólidos 

em suspensão de 30 a 50 mg/L; e o teor de cromo, às vezes, é superior a 3 mg/L 

(SOTTORIVA, 2006). O volume de despejo é muito grande, variando de 100 a 380 

m³/dia além de possuir baixa degradabilidade (JOO et al., 2007). 

 Atualmente, as indústrias têxteis têm retirado dos seus processos corantes 

que contenham metais pesados, passando a empregar os chamados corantes 

ambientalmente corretos (biodegradáveis). Mesmo assim, estes poluentes coloridos 

têm sido apontados como substâncias potencialmente tóxicas (MANENTI, 2011). 

 Os corantes reativos apresentam baixa ou média fixação à fibra, podendo 

resistir no efluente líquido até 50 % dos corantes utilizados no tingimento 

(BELTRAME, 2006). 

 Efluentes líquidos provenientes de tingimentos com corantes reativos não 

são considerados tóxicos, mas podem sofrer uma degradação parcial biológica ou 

provocada por outras formas de tratamento, fazendo com que as moléculas 

parcialmente degradadas se liguem a outras moléculas, levando à formação de 

compostos muito mais tóxicos que os corantes originais. Este problema tem sido 

especialmente encontrado em corantes contendo grupos cromóforos azo, a cuja 

classe pertence a maior parte dos corantes reativos (BELTRAME, 2006). 

 O impacto ambiental pode ser agravado se o efluente têxtil apresentar altos 

valores de DBO e DQO quando do seu lançamento no corpo hídrico, o que pode 
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acarretar numa superpopulação de algas, alterando a fotossíntese e 

consequentemente diminuindo o teor de oxigênio, afetando tanto a flora quanto a 

fauna aquática. 

 

2.4.3 Resíduos sólidos 

 

Os resíduos sólidos da indústria têxtil têm duas características físicas 

distintas: secos ou úmidos. Os secos são, por exemplo, resíduos de fibras 

celulósicas e demais fibras, os quais podem ser reaproveitados no próprio processo 

têxtil ou como combustível para caldeira. Os úmidos podem ser subdivididos em 

químicos e biológicos. No tratamento primário (físico-químico) são obtidos os 

resíduos sólidos químicos e no tratamento secundário são obtidos os sólidos 

biológicos. Em geral os dois tipos de sólidos são misturados, para serem 

estabilizados em um posterior tratamento de desidratação e secagem. A umidade do 

sólido representa uma fonte residual de difícil tratamento, principalmente daqueles 

com características químicas (RIBEIRO, 2010). 

Portanto, no que tange a resíduos sólidos, o grande problema da indústria 

têxtil está naqueles oriundos das estações de tratamento de efluentes líquidos, tal 

como o lodo, os quais devem ser encaminhados à disposição final de acordo com o 

seu potencial poluidor (ANDREOLI; LARA; FERNANDES, 1999). 

Alternativas apontadas por estudos recentes têm mostrado que o lodo pode 

ser incorporado em massas argilosas (tijolos, lajotas, cerâmicas), desde que em 

quantidades adequadas para não prejudicar a resistência e qualidade desses 

materiais; pode ser utilizado como adubo, após passar por um processo natural de 

compostagem; ou ainda pode ser incinerado em fornos adequados com sistemas de 

tratamento dos gases gerados (KAMINATA et al., 2008). 
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2.5 TRATAMENTO DE EFLUENTE TÊXTIL 

 

 Vários são os métodos para tratamento de efluentes, podendo ser 

classificados principalmente em físicos, químicos e biológicos, bem como a 

combinação destas técnicas. A combinação destes métodos para tratamento de um 

dado efluente depende dos objetivos que se quer atingir no tratamento (CHEN; ZHU, 

2007). 

 Na indústria têxtil, o processo convencional para tratamento de efluentes 

líquidos é fundamentado em sistemas físico-químicos de precipitação-coagulação, 

seguidos de tratamentos biológicos e por sistema de lodos ativados. (MANCUSO; 

DOS SANTOS, 2003). 

 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). 

 A seguir, são apresentados os principais tipos de tratamento utilizados 

atualmente em águas residuárias de indústrias têxteis. 

 

2.5.1 Tratamento físico-químico 

 

2.5.1.1 Coagulação e floculação 

 

 O tratamento físico-químico por coagulação tem o objetivo de reduzir a carga 

orgânica afluente, consequentemente, obtendo-se menores dimensões destas 

unidades de matéria orgânica. A floculação é responsável por promover a agregação 

de pequenas partículas em partículas maiores para melhorar sua remoção por 

sedimentação gravitacional (METCALF; EDDY, 2003). 

 A concepção básica deste tipo de tratamento consiste em transformar em 

flocos, impurezas em estado coloidal, removendo-os em decantadores. Para se 

obter a floculação, são adicionados coagulantes químicos, que promovem a 

aglutinação e o agrupamento das partículas a serem removidas, tornando o peso 

específico das mesmas maior que o da água, facilitando a decantação. Muitas 

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

férrico, sulfato ferroso clorado líquido, sulfato férrico, sulfato de alumínio, policloreto 
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de alumínio (PAC), polisulfato de alumínio (PAS) e coagulantes a base de Tanino 

(CHAGAS, 2009).  

 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 (CHAGAS, 2009). 

 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 

casca 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 origem, classificação, maneira de extração e tipo: 

hidrolisável, condensado, complexo ou florotanino (CRUZ et al.,2005). 

 

2.5.1.2 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. 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. O principal objetivo é produzir um efluente clarificado, sem 

contaminantes, mas por outro lado essa separação do sólido e do líquido acaba 

gerando o lodo (CHAGAS, 2009). 

 Outros tipos de tratamento físico-químico têm 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 
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heterogênea), osmose reversa, micro e ultra filtração, dentre outros. No entanto, 

essas tecnologias ainda possuem um elevado custo de implantação e manutenção, 

por tal motivo as indústrias têxteis ainda mantem os tratamentos convencionais 

(CHAGAS, 2009). 

  

2.5.2 Tratamento Biológico 

 

 Os processos de tratamento biológico são os mais utilizados pelas 

indústrias, pela sua eficiência e a possibilidade de remediar grandes quantidades de 

efluentes, e são processos baseados na nutrição de microrganismos pelo substrato 

a ser tratado. Devido a sua versatilidade, podem ser usados em uma ampla classe 

de compostos orgânicos poluentes (FREIRE et al., 2000). 

 O tratamento biológico apresenta algumas vantagens sobre as outras 

técnicas, como a capacidade de mineralização dos compostos orgânicos, 

transformando-os em CO₂ e H₂O (tratamento aeróbio) e em CO₂ e CH4 (tratamento 

anaeróbio), com baixos custos de implementação, manutenção e operação dos 

sistemas (DUTTA et al., 2001). 

 Para os vários tipos de poluentes que existem, esses tratamentos 

respondem de maneiras distintas, necessitando de um controle rigoroso para as 

condições ótimas de temperatura, pH e nutrientes, além de ocupar grandes áreas 

(MARTINS, 2013). 

 Normalmente, a carga orgânica destes resíduos pode ser removida pelos 

sistemas biológicos convencionais de tratamento, tipicamente sistema de lodos 

ativados. Entretanto, os corantes utilizados no tingimento de fibras têxteis costumam 

ser resistente ao tratamento biológico, o que necessariamente implica a liberação de 

resíduos líquidos fortemente coloridos (KANG; LIAO; PO, 2000). 

 Os azo-corantes, por exemplo, são pouco biodegradáveis em condições 

aeróbicas, e quando submetidos à degradação anaeróbica, a possibilidade de 

degradação de corantes reativos que contenham o grupo azo é maior. Como já 

relatado este processo leva à formação de aminas intermediárias, as quais são 

altamente carcinogênicas (CHEN; ZHU, 2007). 

 Os sistemas de tratamento anaeróbio têm sido explorados como alternativas 

para alcançar a descoloração redutiva de efluentes têxteis, já que os corantes 
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azóicos podem ser facilmente reduzidos em condições anaeróbias. A 

biorremediação 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). 

 Os lodos ativados, sistema aeróbio de tratamento de resíduos largamente 

usados, promovem baixa remoção de corantes azoicos (10 a 30%) a qual é 

associada, principalmente, à adsorção do corante no lodo ativo (SILVA, 2004). 

 

2.5.3 Tratamento químico  

 

 Os métodos químicos compreendem reação de fenton, ozonização, 

processos fotoquímicos e destruição eletroquímica. Estes vêm apresentando uma 

enorme eficiência em sistemas ambientais para desinfecção e purificação de água e 

efluentes industriais (FREIRE et al., 2000). 

 Dentre os tratamentos químicos podemos citar a incineração e a 

precipitação, que são bem discutíveis, visto que a precipitação, assim como os 

métodos físicos, promove somente uma mudança de fase do composto, não 

eliminando completamente o problema ambiental. A incineração, além de ser cara, 

pode levar a formação de compostos mais tóxicos que o próprio efluente (FREIRE et 

al., 2000). 

 Os métodos químicos mais utilizados são os métodos de oxidação, pois 

apresentam simplicidade de aplicação e remoção por meio da quebra das ligações 

aromáticas contidas nas moléculas de corantes (NIEBISCH, 2009). Ainda assim, de 

modo geral, as indústrias têxteis continuam utilizando as técnicas baseadas na 

coagulação-floculação (físico-químico), seguidas de um tratamento biológico por 

lodos ativados, que geram quantidades excessivas de lodo.  

 Diante desse panorama e da necessidade de procedimentos que 

apresentem uma maior eficiência no tratamento de efluentes têxteis, várias 

alternativas envolvendo processos oxidativos avançados (POAs) vem sendo 

avaliadas.  
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2.5.3.1. Processos oxidativos avançados (POAs) 

 

 Surgiram da necessidade de procedimentos que apresentassem uma maior 

eficiência no tratamento de efluentes. A possibilidade da completa transformação 

dos corantes a dióxido de carbono, água e alguns íons inorgânicos é responsável 

pelo grande número de estudos realizados na área dos processos oxidativos (LIMA, 

2002). 

 Os POAs apresentam elevada capacidade de destruição dos poluentes e 

não apenas de transferência de fase, podendo ser aplicados em grande número de 

matrizes, visando principalmente a mineralização completa de poluentes orgânicos 

ou a formação de intermediários biodegradáveis (SANTOS; KONDO, 2006; FREIRE 

et al., 2000). 

 Estão baseados na geração do radical hidroxila (•OH). Este radical 

apresenta elevado poder oxidante e baixa seletividade, possibilitando a 

transformação de um grande número de contaminantes tóxicos, em tempos 

relativamente curtos (MALATO et al., 2002; KUNZ et al., 2002). 

 Esses processos têm sido descritos como alternativa para a redução de 

poluentes persistentes e de efluentes com elevada carga orgânica, quando os 

tratamentos convencionais não alcançam a eficiência necessária (MARTINS, 2013). 

 A elevada eficiência dos POAs pode ser atribuída a fatores termodinâmicos, 

representados pelo elevado potencial de oxidação do radical hidroxila, e cinéticos, 

favorecidos pela elevada velocidade das reações radicalares (SILVA, 2009). 

 Alguns processos oxidativos têm a grande vantagem de não gerarem 

subprodutos sólidos (lodo) e não haver transferência de fase do poluente (como 

adsorção em carvão ativo, por exemplo). Os produtos finais são o gás carbônico 

(CO₂), a água (H₂O) e íons inorgânicos, quando ocorre a total mineralização dos 

compostos orgânicos, através de uma série de reações químicas de degradação que 

envolve poderosos agentes oxidantes, principalmente os radicais hidroxila. 
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2.6 RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 

 

 O discurso sobre a falta de água em território brasileiro, até pouco tempo 

atrás, era algo considerado pessimista e longe da realidade. Apesar da situação 

privilegiada do Brasil, país que detém cerca de 12% de toda a água doce do planeta, 

é possível observar significativas questões relacionadas à distribuição irregular dos 

recursos hídricos e o desperdício presente em todos os níveis da sociedade (ANA, 

2014). 

 Aproximadamente 80% da água doce do território brasileiro está 

concentrada na região amazônica, a região menos habitada do Brasil, com cerca de 

4 habitantes por km² (IBGE, 2010). Enquanto isso, os restantes 20% do potencial 

hídrico estão distribuídos entre as regiões Nordeste, Sul e Sudeste, onde estão 

localizados 85,5% da população e 90,8% da demanda de água do país (ANA, 2014). 

 A região Nordeste concentra menos de 30% da população brasileira e 

possui apenas 4% de toda água doce disponível no território brasileiro. As regiões 

Sul e Sudeste, onde está concentrada cerca de 60% da população, dispõem de 

12,5% da água doce (AUGUSTO et al., 2012). 

 O crescimento do consumo médio de água por habitante no Brasil tem caído 

ao longo dos últimos anos principalmente devido à escassez ocorrida no Sudeste 

em 2014 (SNIS, 2016). A Figura 6 apresenta a média per capita de consumo de 

água no Brasil. 

 

FIGURA 6 – CONSUMO MÉDIO PER CAPITA DE ÁGUA NO BRASIL

 
FONTE: Adaptado de SNIS, (2016). 
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 Para calcular a média de água por habitante, o Sistema Nacional de 

Informações (SNIS) divide o volume de água consumido (subtraindo o volume de 

água que é exportado) pela população atendida com abastecimento de água, seja 

esse consumo de tipo doméstico, comercial, público ou industrial. 

 Além da distribuição e do uso irregular das águas doces em território 

brasileiro, o desperdício é outro fator que contribui para a escassez de água em 

algumas regiões do país. De acordo com Rebouças (2003), os índices totais da 

água tratada que são perdidos no percurso entre a captação e os domicílios, em 

função de tubulações antigas, vazamentos, desvios clandestinos e tecnologias 

obsoletas nas cidades brasileiras, variam entre 40% a 60%, sendo que nos países 

desenvolvidos estes valores se encontram em patamares de 5% a 15%.  

 Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 110 litros de água por 

dia são suficientes para atender às necessidades básicas de uma pessoa. Apesar 

disso, conforme o “Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos” do Ministério das 

Cidades (2014), produzido com base em dados do SNIS em 2013, a média per 

capita foi de 166,3 litros por habitante, ou seja, bem maior do que a recomendada 

pela ONU. 

 A falta de chuvas é outro fator recente que vem piorando o quadro de 

escassez de água em território brasileiro. No ano de 2014, o Sudeste do Brasil 

começou a sentir os efeitos da seca. A ausência de chuvas ao longo de 2014 levou 

a uma queda considerável no nível dos reservatórios mais importantes de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Nessas cidades, foram implantadas políticas 

restritivas de acesso à água, como racionamento ou aplicação de multa para os 

casos de desperdício (ALMEIDA; BENASSI, 2015). 

 Devido aos fatores apresentados, saber quais são os principais usos da 

água, e em quais atividades ocorre o maior consumo indevido desse recurso, são 

alguns dos pontos de partida para a adoção de medidas que possam minimizar a 

sua escassez. 

 

2.6.1 Consumo de água no Brasil 

 

 No Brasil, a agricultura também é um dos setores que mais consome água 

(ANA, 2014). Segundo pesquisas realizadas pela ANA somente a agricultura é 
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responsável por aproximadamente 70% do consumo de toda a água doce disponível 

no país. É na agricultura que se concentra um dos maiores agravantes na ordem de 

desperdício de água no Brasil (REBOUÇAS, 2003).  

 A indústria consome 7% da água sendo o setor que menos desperdiça. Já a 

população urbana é responsável por 10% do uso e é o setor que representa o maior 

desperdício de água (ANA, 2014). 

  A figura 7 apresenta a distribuição do consumo de água no país. 

 

FIGURA 7: USO DE ÁGUA NO BRASIL 

 
FONTE: ANA, (2014). 

 

2.6.2 Recursos hídricos no Paraná 

 

 O território paranaense possui disponibilidade hídrica superficial da ordem 

de 1,2 mil m³.s-1. As bacias dos rios Iguaçu e Ivaí colaboram com praticamente a 

metade deste valor, caracterizando-se assim, as duas bacias com maior 

disponibilidade hídrica superficial do Estado (SEMA, 2011).  

 Considerando a disponibilidade hídrica relativa, isto é, o volume de água por 

habitante, no Estado do Paraná, a bacia do Paranapanema 1 e a unidade 

hidrográfica do Alto Iguaçu e afluentes do Ribeira não atendem o recomendado pela 

ONU (1.500  m³/hab. ano), apresentando um déficit por habitante de 215 e 

431  m³/hab. ano, respectivamente. Quando excluída a contribuição do Ribeira, 

torna-se ainda mais crítica a situação do Alto Iguaçu; neste caso, o déficit por 
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habitante é de aproximadamente 1.000 m³/hab. ano, em uma região que concentra 

cerca de 30% da população paranaense (SEMA, 2011). 

 A distribuição das unidades hidrográficas no Estado do Paraná é ilustrada na 

Figura 8. 

 

FIGURA 8 – UNIDADES HIDROGRÁFICAS NO ESTADO DO PARANÁ 

 
FONTE: SEMA (2015). 

 

2.6.3 Demandas hídricas do Paraná 

 

 O Estado do Paraná apresenta demanda hídrica total de aproximadamente 

51.364 L.s-1. O uso majoritário de água no território paranaense se presta ao 

abastecimento público, consumo este que representa cerca de 42% da demanda 

hídrica total no estado.  

 Na Figura 9 é apresentada uma síntese geral das demandas hídricas no 

Estado do Paraná. 
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FIGURA 9 – DEMANDAS HÍDRICAS NO ESTADO DO PARANÁ 

 
FONTE: SEMA (2011). 

 

  As demandas ao longo das bacias e sub-bacias hidrográficas do 

Paraná variam bastante, dependendo da concentração urbana, atividades 

industriais, agricultura e pecuária (SEMA, 2011). No Quadro 2 são listadas as bacias 

hidrográficas situadas no território paranaense seguidas da indicação do principal 

uso de água registrado em cada bacia e a respectiva demanda hídrica decorrente 

desse uso. 

 

QUADRO 2 - PRINCIPAIS DEMANDAS HÍDRICAS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO 
           DO PARANÁ 

BACIA PRINCIPAL USO DEMANDA HÍDRICA (L.s
-1

)
(1) 

Bacia das Cinzas Abastecimento público 487 

Bacia do Iguaçu Abastecimento público 10.324 

Bacia de Itararé Industrial 497 

Bacia do Ribeira
(2) 

Abastecimento público 410 

Bacia do Ivaí
(3) 

Agrícola 3.405 

Bacia Litorânea Abastecimento público 618 

Bacia do Tibagi
(4) 

Abastecimento público 3.456 

Bacia do Pirapó Industrial 1.142 

Bacia do Piquiri Abastecimento público 1.042 

Bacia do Paranapanema I Agrícola 424 

Bacia do Paranapanema II Agrícola 217 

Bacia do Paranapanema III
(5) 

Agrícola 508 

Bacia do Paranapanema IV Pecuário 275 

Bacia do Paraná I Agrícola 667 

Bacia do Paraná II Pecuário 130 

Bacia do Paraná III
(6) 

Abastecimento público 1.343 

NOTA: 
(1) 

a demanda de uso de água para atividade de mineração não está considerada nos valores 
apresentados nesta tabela. 

(2) 
a demanda por uso de água para o setor industrial na Bacia do Ribeira 

é também bastante relevante, perfazendo cerca de 255 l.s
-1

. 
(3) 

o setor industrial na Bacia do Ivaí 
responde por cerca de 1.656 l.s

-1
. 

(4) 
o setor industrial na Bacia do Tibagi responde por cerca de 3.352 

l.s
-1

. 
(5)

 o setor industrial na Bacia do Paranapanema III responde por cerca de 384 l.s
-1

. 
(6) 

o setor 
industrial na Bacia do Paraná III responde por cerca de 641 l.

-1 

FONTE: SEMA (2011). 
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 No que se refere ao uso industrial de recursos hídricos, de acordo com 

dados da SEMA (2011), as bacias que possuem as maiores demandas são: 

 •  Tibagi, com aproximadamente 3.350 L.s-1 ; 

 •  Iguaçu, com uma demanda de cerca de 3.000 L.s-1 ; 

 •  Ivaí, com 1.650 L.s-1. 

 

 

2.7 REÚSO DE ÁGUA NA INDÚSTRIA 

  

 A água é um recurso valioso que não deve ser desperdiçado. Cerca de 1% 

de toda a água tratada é usada para lavagem em máquinas, pátios, banheiros, entre 

outros. Há uma necessidade crescente de conservar água para várias finalidades 

(AHMAD; PUASA, 2007). O reúso ou a reciclagem da água não é um conceito novo 

(FIRJAN, 2006).  

 O setor industrial é um importante usuário de água, e deve utilizá-la de forma 

racional e eficiente (FIRJAN, 2006). Segundo Chen, Ngo e Guo (2012), alguns 

países, como América do Norte, Austrália, Oriente Médio, Ásia e África, têm 

considerado a água reciclada como um recurso hídrico alternativo para combater 

problemas de escassez associados com o aumento da população, deterioração da 

qualidade da água e mudanças climáticas. 

 As atividades industriais no Brasil consomem aproximadamente 20 % de 

água em processos produtivos, sendo que, pelo menos 10 % desse consumo são 

extraídas diretamente de rios e poços artesianos (CIRRA, 2014). 

 No setor de lavanderias industriais, a água que foi usada para a lavagem 

das roupas contém elevadas concentrações de produtos químicos, tais como: sódio, 

fosfato de boro, surfactantes, amônia e nitrogênio. No entanto, já existem estudos 

que chegaram a parâmetros que possibilitaram o reúso de tais águas residuais. O 

conceito de três Rs, ou seja, Reduzir, Reutilizar e Reciclar é uma parte da produção 

mais limpa que está cada vez mais presente (AHMAD; PUASA, 2007). 

 Para Monte e Albuquerque (2010) os parâmetros importantes da água, que 

podem provocar danos significativos nos processamentos têxteis, são: pH, cor, 

turbidez, íons de ferro, manganês e cobre, alcalinidade, dureza e sais (nitratos, 

nitritos, cloretos e sulfatos). Salem (2010) afirma que em alguns processamentos, 
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tais como, desengomagem enzimática e o alvejamento de fibras celulósicas com 

peróxido de hidrogênio, a presença de íons metálicos na água se faz necessária 

para efetivação do processo.  Dessa forma, de acordo com o processo de 

beneficiamento, a pureza da água pode ser corrigida com o emprego de 

sequestrantes, viabilizando o reúso.  

 Nemerow e Dasgupta (1991) relatam que quando a água for aplicada em 

etapas de branqueamento e tingimento, as concentrações de ferro e manganês 

devem ser de 0,1 mg.L-1 e de 0,01 mg.L-1, respectivamente. 

 É essencial estabelecer planos de gerenciamento que contém todas as 

etapas de manejo (acondicionamento, transporte e destinação final), políticas de 

treinamento, segurança, minimização de resíduos, combate ao desperdício, 

incentivo a reciclagem, busca de parcerias para a comercialização dos resíduos 

entre outras (SOUZA et al., 2016).  

 De acordo com Hernández-Sancho e Sala-Garrido (2009) é do 

conhecimento comum que o reúso de água é benéfico, não só porque permite 

recuperação de recursos hídricos, mas também porque reduz os impactos 

ambientais. 

 Para Metcalf e Eddy (2003), o reúso de água consiste na recuperação de 

efluentes de modo a utilizá-los em aplicações menos exigentes. De acordo com 

Mierzwa e Hespanhol (2005), a opção pelo reúso da água é para garantir o 

atendimento das demandas e possibilitar melhores aspirações para uma qualidade 

de vida. Já para Rodrigues (2005) o reúso da água industrial pode ser realizado 

através do aproveitamento dos efluentes feitos na própria indústria, com ou sem 

tratamento prévio, ou pela utilização dos esgotos tratados procedentes das estações 

de tratamento das companhias de saneamento. 

 Dependendo do processo industrial, a água pode ser tanto matéria-prima 

quanto um composto auxiliar na preparação do produto final. De acordo com 

Mancuso e Santos (2003), as formas potenciais de reúso de água na indústria são: 

 Torres de resfriamento, as indústrias desenvolvem junto com o seu processo 

uma grande quantidade de calor residual, que deve ser removido ou reduzido. 

Em função disso possuem um sistema de refrigeração, que geralmente utiliza 

a água como meio refrigerante, que absorve este calor residual do processo 

para depois cedê-lo a outro meio; 
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 Lavagem de peças e equipamentos; 

 Irrigação de áreas verdes; 

 Lavagem de pisos e veículos; 

 Processo industrial, principalmente nas indústrias de papel, têxtil, plásticos, 

curtume, construção civil e petroquímica; 

 Lavagem de gases da chaminé; 

 Uso sanitário; 

 Proteção contra incêndios. 

 O reúso vem sendo difundido de forma crescente no Brasil, impulsionado 

pelos reflexos financeiros associados aos instrumentos trazidos pela Lei. 9.433 de 

1997, que visam à implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

outorga e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. De maneira geral, o reúso da 

água pode ocorrer de forma direta ou indireta, por meio de ações planejadas ou não 

e para fins potáveis e não potáveis. 

 Através do Quadro 3 é possível notar os benefícios do reúso da água na 

indústria, e como isso impacta nos aspectos econômico, social e ambiental. O reúso 

da água passa a ser uma alternativa importante na indústria, pois reduz os custos de 

produção, aumenta a competitividade do setor, o que melhora a imagem da 

organização, consequentemente reduz os impactos ambientais deixando de fazer 

descartes desnecessários, economizando água potável. 

 

    QUADRO 3 - BENEFÍCIOS DA CONSERVAÇÃO E REÚSO DA ÁGUA 
AMBIENTAIS SOCIAIS ECONÔMICOS 

Redução do lançamento de 
efluentes industriais em cursos 
d´água, possibilitando melhorar a 
qualidade das águas interiores 
das regiões mais industrializadas 
das grandes cidades. 

Ampliação da oportunidade de 
negócios para as empresas 
fornecedoras de serviços e 
equipamentos, e em toda a cadeia 
produtiva. 

Mudanças nos padrões de 
produção e consumo. 

Redução da captação de águas 
superficiais e subterrâneas, 
possibilitando uma situação 
ecológica mais equilibrada. 

Ampliação na geração de 
empregos diretos e indiretos. 

Redução dos custos de 
produção. 

Aumento da competitividade 
do setor. 

Aumento da disponibilidade de 
água para usos mais exigentes, 
como abastecimento público, 
hospitalar, etc. 

Melhoria da imagem do setor 
produtivo junto à sociedade, com 
reconhecimento de empresas 
socialmente responsáveis. 

Habilitação para receber 
incentivos e coeficientes 
redutores dos fatores da 
cobrança pelo uso da 
água. 

FONTE: FIESP/CIESP (2004) 
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 Segundo Lobo (2004), como já exemplificado anteriormente, o uso eficiente 

da água, abrangendo a componente de reúso, faz com que a empresa alcance 

objetivos intangíveis, tais como, a melhoria da imagem da indústria através da 

otimização dos recursos, com a redução dos impactos ambientais contribuindo para 

a sustentabilidade de sua atividade. 

 

2.7.1 Os cuidados com o reúso 

 

 Para colaboradores na indústria, os riscos que decorrem do reúso podem 

variar desde uma inalação ou contato com a pele e podem ser químicos, que 

envolvem contaminantes orgânicos ou inorgânicos; ou biológicos, que envolvem a 

transmissão de doenças infecciosas (BLUM, 2004; METCALF; EDDY, 2003). 

 O risco à saúde não é o único obstáculo à propagação da água de reúso. Há 

riscos que envolvem o meio ambiente. Conforme a EPA (2012) pode-se citar: 

 Contaminação: que pode ocorrer tanto no solo como em águas subterrâneas 

por meio de irrigação; 

 Redução da vazão de corpos receptores; 

 Alteração do ecossistema: pode ocorrer caso haja contaminação, ou 

alteração das características naturais de um corpo d’água. 

 Estes riscos não devem ser vistos como obstáculos, mas sim como pontos 

de controle e monitoramento, os quais devem iniciar pelos elementos que 

constituem os esgotos sanitários de ETEs, pois a utilização de água de reúso, além 

de possibilitar que a água potável seja destinada a finalidades mais nobres, evita o 

seu desperdício, conserva os mananciais, reduz o descarte de efluentes nos corpos 

receptores, auxilia o gerenciamento dos recursos hídricos e incentiva a 

conscientização da população quanto à conservação do recurso (HESPANHOL, 

2002; HESPANHOL, 2006; LAZAROVA et al., 2013; LIU; PERSSON, 2013). 
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2.8 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL  

  

 A constituição brasileira de 1988, no art. 225 do capítulo VI, define que 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. Dessa forma, o ambiente é um bem de uso comum e sua defesa é de 

responsabilidade do Poder Público e da própria comunidade.  

 No Brasil a lei é estabelecida em primeira instância pela União e na 

sequência pelas unidades federativas e municipais. Essas duas últimas buscam o 

aperfeiçoamento das respectivas leis magnas quanto às características e às 

necessidades de cada região do país. 

 Dessa forma, as leis estaduais e municipais apresentam sempre um caráter 

de maior especificidade em relação às leis federais. Isso faz com que a competência 

seja comum aos três poderes executivos. Isso, todavia, não significa que as leis 

federais, ou mesmo as estaduais, não possam sofrer alterações de caráter restritivo 

quando de sua transposição para a legislação municipal. 

 Em geral, os valores já estabelecidos nas competências anteriores (federais 

e estaduais) devem ser condizentes com as tecnologias de tratamento disponíveis 

no mercado. Tal fato, por vezes, é considerado pelas administrações municipais 

como um fator negativo no processo de industrialização, principalmente para os 

pequenos e médios municípios que carecem de infraestrutura para serem oferecidas 

às indústrias (VALE 2000). 

 Segundo Carreira (2006) a legislação ambiental “[...] deve ser instrumento de 

compatibilização entre a preservação da qualidade ambiental e o desenvolvimento 

sustentável, estabelecendo os limites nos quais o desenvolvimento econômico e 

social não desequilibre os ecossistemas existentes.”.  

 O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), foi instituído pela 

Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

regulamentada pelo Decreto 99.274/90. 

 O Conselho é um colegiado representativo de cinco setores: órgãos federais, 

estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil. Dentre as várias 
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responsabilidades deste conselho pode-se mencionar o estabelecimento de normas 

e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a 

ser concedido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e Municípios e 

supervisionado pelo referido Instituto, e o estabelecimento de normas, critérios e 

padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com 

vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos (MMA, 

2010). 

 A conciliação de produção industrial e controle ambiental é um dos grandes 

desafios da atualidade. O desenvolvimento industrial e econômico da sociedade 

atual se deu a custa de enormes impactos ambientais (SALES, 2013). Durante o 

desenvolvimento industrial, a preocupação com o meio ambiente e preservação do 

uso de água era praticamente inexistente.  

 Atualmente as indústrias possuem maior preocupação com a preservação e 

minimização dos impactos ambientais, sobretudo motivados pelas legislações 

ambientais vigentes. Com o gerenciamento de recursos hídricos por parte dos 

órgãos governamentais que buscam a garantir a minimização dos impactos 

ambientais nos corpos d’água e a minimização do desperdício com o uso consciente 

da água. A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos nº 9.433/97, conhecida 

como Lei das Águas, atribui valor econômico à água em uma série de 

regulamentações quanto ao seu uso. A  Agência Nacional das Águas (ANA) foi 

criada para garantir a implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e a Política Nacional de Recursos Hídricos.   

 

 O Plano Nacional de Recursos Hídricos tem como objetivo:  

 Assegurar a disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados 

aos respectivos usos;  

 A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 

aquaviário, com vistas ao desenvolvimento;  

 A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural 

ou de uso inadequado dos recursos. 
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 No Brasil, de acordo com a NBR 13.969/97 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT (1997), a água de reúso é classificada em quatro classes, 

obedecendo a parâmetros de utilização e tipo de tratamento, conforme o Quadro 4. 

 

QUADRO 4 - CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA DE REÚSO 

CLASSES UTILIZAÇÃO PARÂMETROS OBSERVAÇÕES 

Classe 1 

Lavagem de carros e 
outros usos que 
requerem o contato direto 
do usuário com a água, 
com possível aspiração 
de aerossóis pelo 
operador incluindo 
chafarizes 

- turbidez  - inferior a 5; 

- coliforme fecal – inferior a 
200 NMP/100ml; 

- sólidos dissolvidos totais 
inferior a 200 mg/L 

- pH entre 6.0 e 8.0; 

- cloro residual entre 0,5 
mg/L e 1,5 mg/L 

Nesse nível, serão 
geralmente necessários 
tratamentos aeróbios 
(filtro aeróbio submerso 
ou LAB) seguidos por 
filtração convencional 
(areia e carvão ativado) e, 
finalmente, cloração.  

Classe 2 

Lavagens de pisos, 
calçadas e irrigação dos 
jardins, manutenção dos 
lagos e canais para fins 
paisagísticos, exceto 
chafarizes 

- turbidez  - inferior a 5; 

- coliforme fecal – inferior a 
500 NMP/100ml; 

- cloro residual superior a 
0,5 mg/L 

Nesse nível é 
satisfatório um 
tratamento biológico 
aeróbio (filtro aeróbio 
submerso ou LAB) 
seguido de filtração de 
areia e desinfecção. 
 

Classe 3 

Reúso nas descargas 
dos vasos sanitários 

- turbidez  - inferior a 10; 

- coliforme fecal – inferior a 
500 NMP/100ml 

Normalmente, as águas 
de enxágue das maquinas 
de lavar roupas 
satisfazem a este padrão, 
sendo necessário apenas 
uma cloração.  

Classe 4 

Reúso nos pomares, 
cereais, forragens, 
pastagens para gados e 
outros cultivos através de 
escoamento superficial 
ou por sistema de 
irrigação pontual 

- coliforme fecal – inferior a 
5.000 NMP/100ml; 

- oxigênio dissolvido 
acima de 2,0 mg/L 

As aplicações devem ser 
interrompidas pelo menos 
10 dias antes da colheita. 

FONTE: Associação Brasileira de Normas Técnicas (1997) 

 

 Essa classificação, apesar de ser a primeira regulamentação que tratou do 

assunto, é considerada embrionária, visto que o único avanço foi a instituição da 

Resolução nº. 54, de 2005, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

que estabeleceu modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática do reúso 

(ABIB, 2007).  

 Em 16 de dezembro de 2010 surge a Resolução CNRH Nº. 121 que 

estabelece diretrizes e critérios para a prática do reúso direto não potável de água 

na modalidade agrícola e florestal. Para complementar, em 2012 é estabelecida a 

Resolução CNRH Nº. 140 que visa os critérios gerais para outorga de lançamentos 

de efluentes com fins de diluição em corpos de água superficiais. 
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 O CONAMA, por meio da resolução Nº 357/2005, trata da classificação dos 

corpos hídricos e diretrizes ambientais para o enquadramento dos mesmos e 

estabelecimento das condições e padrões de lançamento de efluentes. A resolução 

Nº 430/2011 vem alterar e complementar a Nº 357/2005. De acordo com o seu 

Artigo 16, os efluentes de qualquer fonte poluidora só poderão ser descartados 

diretamente nos corpos receptores de água após receberem o devido tratamento, 

bem como deverão obedecer às condições e padrões previsto neste artigo, 

resguardando outras exigências cabíveis. 

 No Artigo 16, o CONAMA estabelece as condições para lançamento de 

efluentes em:  

 

I. pH entre 5 e 9;  

 

II. Temperatura inferior a 40ºC (a variação da temperatura do corpo receptor, na 

zona de mistura, não poderá exceder a 3ºC); 

 

III. Os materiais sedimentáveis não deverão exceder 1mL/L em teste de 1 hora em 

cone de Imhoff;  

 

IV. Regime de lançamento com vazão máxima de 1,5 vezes do período de atividade 

diária do agente poluidor; 

 

V. Até 20 mg/L de óleos minerais e até 50 mg/L de óleos vegetais e gorduras 

aminais;        

 

VI.    Ausência de materiais flutuantes. 

 

VII. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): remoção mínima de 

60% de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de 

estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do 

enquadramento do corpo receptor; 

 A Tabela 1 apresenta os padrões de lançamentos de efluentes de acordo 

com o artigo 16 da mesma resolução. 
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TABELA 1 - PADRÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALORES MÁXIMOS 

Arsênio total 0,5 mg/L As 

Bário total 5,0 mg/L Ba 

Boro total (Não se aplica para o lançamento em águas salinas) 5,0 mg/L B 

Cádmio total 0,2 mg/L Cd 

Chumbo total 0,5 mg/L Pb 

Cianeto total 1,0 mg/L CN 

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr+6 

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr+3 

Estanho total 4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe 
 
Fluoreto total 10,0 mg/L F 

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 

Níquel total 2,0 mg/L Ni 

Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N 

Prata total 0,1 mg/L Ag 

Selênio total 0,30 mg/L Se 

Sulfeto 1,0 mg/L S 

Zinco total 5,0 mg/L Zn 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALORES MÁXIMOS 

Benzeno 1,2 mg/L 

Clorofórmio 1,0 mg/L 

Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans) 1,0 mg/L 

Estireno 0,07 mg/L 

Etilbenzeno 0,84 mg/L 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,5 mg/L C6H5OH 

Tetracloreto de carbono 1,0 mg/L 

Tricloroeteno 1,0 mg/L 

Tolueno 1,2 mg/L 

Xileno 1,6 mg/L 

FONTE: Resolução 430/2011 do CONAMA página 4. 
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 O Conselho salienta que no disposto no art. 24 os responsáveis pelas fontes 

poluidoras dos recursos hídricos deverão realizar o automonitoramento para controle 

e acompanhamento periódico dos efluentes lançados nos corpos receptores, com 

base em amostragem representativa dos mesmos. 

 Conforme observado nos padrões de lançamento de efluentes estabelecidos 

pelo CONAMA, a legislação brasileira não estabelece um padrão de cor para o 

lançamento de efluentes, porém, deixa claro que os despejos não poderão causar 

modificações no corpo receptor e salienta que na ausência de determinação de 

limites devem-se seguir os padrões estabelecidos para a classe do corpo receptor, 

como por exemplo, para classificados como água doce de classe 2, o órgão 

estabelece que a cor não deve ser superior a 75 mg Pt-Co/L. 

 É de responsabilidade dos órgãos governamentais (estadual e municipal) a 

fiscalização dos resíduos sólidos, segundo as NBRs 10.004, 10.005, 10.006 e 

10.007 de 2004.  

 A classificação de acordo com a NBR 10.004 ocorre com a divisão dos 

resíduos sólidos em duas classes: 

 

a. Resíduos Classe I – Perigosos;  

 

b. Resíduos Classe II – Não perigosos;  

 Resíduos classe II A - Não inertes.  

 Resíduos classe II B -  Inertes  

  

 Para os resíduos sólidos serem classificados como classe II B – Inertes é 

preciso que, nos testes do extrato solubilizado, os resultados apresentem os 

mesmos padrões de água potável, o que é muito difícil de acontecer.  

 A classificação de tais resíduos deve seguir os padrões estabelecidos para 

extrato solubilizados, lixiviado e amostragem de acordo com as NBRs 10.005, 

10.006 e 10.007. Os limites permitidos de presença de metais estão apresentados 

na Tabela 2. 

 

 

 



55 

 

 

 

 
TABELA 2 - PADRÕES LEGAIS PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO SOLO 

  EXTRATO LIXIVIADO EXTRATO SOLUBILIZADO 

 PARÂMETROS LIM. MÁX. (MG/L) NBR LIM. MÁX. (MG/L) NBR 10004/2004 

  10004/2004   

 Alumínio - 0,20 

 Arsênio 1,0 0,01 

 Bário 70,0 0,70 

 Cádmio 0,5 0,005 

 Chumbo 1,0 0,01 

 Cobre - 2,0 

 Cromo 5,0 0,05 

 Ferro - 0,3 

 Manganês - 0,1 

 Mercúrio 0,1 0,001 

 Prata 5,0 0,05 

 Selênio 1,0 0,01 

 Sódio - 200,0 

 Zinco - 5,0 

 Cloreto - 250,0 

 Fluoreto 150,0 1,5 

 Nitrato - 10,0 

 Sulfato - 250,0 

FONTE: ABNT 2004 – NBR 10.004 
 
 

A Portaria Nº 256 de 16 de setembro de 2013, Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP), vem aprovar e estabelecer os critérios e exigências para a apresentação da 

Declaração de Carga Poluidora, através do sistema de automonitoramento de 

atividades poluidoras no Paraná, por meio do artigo 3 que classifica tais atividades 

para fins de automonitoramento de acordo com a vazão (m³/dia) ou a carga orgânica 

(Kg DBO/dia) de lançamentos dos efluentes líquidos, que pode ser observada pela 

Tabela 3. 
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TABELA 3 - PARA AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, AGROPECUÁRIAS, SERVIÇOS E ATERROS        
        PARA RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

 
CLASSE 

 
VAZÃO DO EFLUENTE CARGA (Kg DBO5/dia) 

A 
 

Até 5 m3 (*) - 

B 
 

De 5 a 20 m3/dia De 0,75 a 3 

C 
 

21 a 100 m3/dia 3 a 15 

D 
 

101 a 500 m3/dia 15 a 75 

E 
 

501 a 1.000 m3/dia 75 a 150 

F 
 

Acima de 1.000 m3/dia Acima de 150 

FONTE: Portaria IAP 256/2013. 

 

 

 No Paraná, a Política Estadual de Recursos Hídricos foi instituída pela Lei Nº 

12.726, de 26 de novembro de 1999, que também criou o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, como parte integrante dos Recursos Naturais 

do Estado, nos termos da Constituição Estadual e na forma da legislação federal 

aplicável. 

 A Política Estadual de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público;  

II - a água é um patrimônio natural limitado dotado de valor econômico, social e 

ambiental; 

     (Redação dada pela Lei Nº 16.242 de 13 de outubro de 2009) 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais;  

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas;  

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Estadual de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos;  

http://www.pr.gov.br/
http://www.recursoshidricos.pr.gov.br/
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=5849&indice=3&anoSpan=2000&anoSelecionado=1999&isPaginado=true
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=5849&indice=3&anoSpan=2000&anoSelecionado=1999&isPaginado=true
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=159
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=159
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=52454&codItemAto=407282#407282


57 

 

 

 

 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.  

 São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos: 

I - o Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

II - o Plano de Bacia Hidrográfica; 

III - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água; 

IV - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

V - a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos; 

VI - o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos. 

 No que se refere à Outorga de Uso dos Recursos Hídricos, esta consiste no 

ato administrativo que expressa os termos e as condições mediante as quais o 

Poder Público permite, por prazo determinado, o uso de recursos hídricos. 

Direciona-se ao atendimento do interesse social e tem por finalidades assegurar o 

controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e disciplinar o exercício dos 

direitos de acesso à água. Destina-se a todos que pretendam fazer uso de águas 

superficiais (rio, córrego, ribeirão, lago, mina ou nascente) ou águas subterrâneas 

(poços) para as mais diversas finalidades, como abastecimento doméstico, 

abastecimento público, aquicultura, combate a incêndio, consumo humano, controle 

de emissão de partículas, dessedentação de animais, diluição de efluentes 

sanitários ou industriais, envase de água, irrigação, lavagem de areia, lavagem de 

artigos têxteis, lavagem de produtos de origem vegetal, lavagem de veículos, lazer, 

limpeza, pesquisa/monitoramento, processo industrial, uso geral.  

 A outorga também é necessária para intervenções que alterem a quantidade 

ou qualidade de um corpo hídrico, como a construção de obras hidráulicas 

(barragens, retificações, canalizações, drenagens, travessias) e serviços de 

dragagem (minerária ou para desassoreamento). No Estado do Paraná, a 

concessão dos atos de autorização de uso de recursos hídricos de domínio estadual 

é de competência do Instituto das Águas do Paraná.   

 

2.8.1 Embasamento legal de Maringá – Decreto Municipal Nº 2000/2011 
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 A confecção, assim como toda a cadeia têxtil, possui potenciais impactos ao 

meio ambiente quando não gerido de forma legalmente correta. Em se tratando de 

Maringá, o fluxo intenso de produtividade promove uma grande geração de resíduos 

sólidos e há a necessidade de analisar com cautela os impactos ambientais 

causados pelo descarte de resíduos (LIMA JUNIOR; FRACAROLLI; GALDAMEZ, 

2010).  

 A Prefeitura Municipal de Maringá criou alguns mecanismos para que as 

indústrias pudessem criar uma postura ambientalmente adequada. Dentre tais 

mecanismos criaram-se normatizações para controlar e acompanhar a geração dos 

resíduos sólidos, orientando a sua correta destinação.  

 O Termo de Referência foi elaborado em 2009 pela Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente e emitido às empresas do APL (Arranjo Produtivo Local) pela 

Prefeitura Municipal de Maringá, tendo sido elaborado com base nas legislações 

Municipal, Estadual e Federal e nas normas técnicas vigentes para o gerenciamento 

de resíduos. Em síntese, o termo trata aspectos gerais sobre a elaboração do Plano 

de Gerenciamento Integrado de Resíduos (PGIR). Através deste termo, a prefeitura 

de Maringá busca melhorar o sistema de gerenciamento dos resíduos, mas, no 

entanto, cabe ressaltar que há a necessidade de aperfeiçoar o gerenciamento, 

intensificar a fiscalização e o monitoramento do descarte dos resíduos sólidos. 

 O município de Maringá por meio do decreto Nº 2000/2011considera os 

dispositivos legais contidos na Lei Federal Nº 12.305/2010, intitulada “Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)”, no qual a referida lei está regulamentada 

pelo Decreto Federal Nº 7.404/2010, bem como pela Lei Federal Nº 9.605/98 que 

trata das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente e dá outras providências.  Com esse embasamento legal, 

o Município de Maringá estabelece “o sistema oficial para apresentação das 

informações quanto à gestão de resíduos em suas fontes geradoras, o qual será 

denominado de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos online”, doravante 

conhecido como PGRS online. 

 Os efeitos emanados por esse decreto no art. 2º se harmonizam com as 

definições contidas na PNRS, no que se refere, entres outras, à disposição final 

ambientalmente adequada, os geradores de resíduos sólidos, a reciclagem, os 
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resíduos perigosos, os resíduos e os rejeitos, a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida do produto. 

 O artigo 3º do decreto municipal elege os geradores que são obrigados à 

elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, sendo os: 

I. Geradores de resíduos públicos de saneamento básico, excetuando os resíduos 

urbanos;  

II. Geradores de resíduos industriais, compreendendo aqueles resíduos gerados nos 

processos produtivos e instalações industriais;  

III. Geradores de resíduos de serviços de saúde; 

IV. Geradores de resíduos de mineração, compreendendo as atividades de 

pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;  

V. Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos 

perigosos;  

VI. As empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA;  

VII. Os responsáveis pelos terminais de transporte aeroportuário, rodoviários, 

ferroviários e terminais alfandegários e as empresas de transporte de resíduos;  

VIII. Os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 

competente do SISNAMA ou do SUASA. 

 Conforme estabelece o capítulo IV, art. 7º, a gestão dos preceitos 

estabelecidos pelo decreto ficará sobre a tutela da Secretaria do Meio Ambiente 

(SEMA), excluindo-se somente os resíduos provenientes dos serviços de saúde, que 

ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde. Para um exercício 

fiscalizador eficaz, o referido artigo determina que: (a) os servidores públicos terão 

livre acesso às dependências nas fontes geradoras de resíduos, podendo 

permanecer pelo tempo conveniente para a devida fiscalização; (b) o representante 

legal do empreendimento deverá apresentar, por meio de certificados de entrega, o 

destino final dos resíduos sólidos declarados e (c) as solicitações formais emitidas 

deverão ser respondidas em 10 dias úteis, ou em prazo inferior se assim for 

assinalado.  

 A obrigatoriedade de elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos se consuma no art. 12º do Decreto Municipal Nº 2000/2011, quando todos 

os empreendimentos enquadrados nas disposições do art. 3º deverão apresentar 
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seus PGRS online e fazer seu cadastramento e os empreendimentos que já 

possuem de forma escritural terão um prazo de 180 dias a partir da publicação do 

decreto para efetuar o seu cadastramento no mesmo sistema. 

 

2.9 INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS 

 

 Surgiu nos anos 1980 e tem sido extensivamente utilizada desde os anos 

1990 para descrever certas atividades orientadas para um sistema, no contexto dos 

processos químicos. Este termo pode assumir diversos significados. Pode ser 

aplicado para um simples trocador de calor que recupera energia de uma corrente 

de produto em um processo, para a recuperação de calor rejeitado de uma turbina a 

gás, para a campanha ótima do uso de um reator, para a integração de um número 

de unidades de produção em uma refinaria de petróleo ou para integração completa 

de um complexo industrial (QUEIROZ; PESSOA, 2005). 

 A Integração Energética, ou seja, a recuperação de calor, foi o foco inicial da 

Integração de Processo. Durante os últimos anos da década de 1980 e ao longo dos 

anos de 1990, o seu escopo foi expandido consideravelmente, passando a cobrir os 

diversos aspectos da Engenharia de Processos. O fator chave desta expansão foi o 

uso dos conceitos básicos utilizados na Integração Energética em outras áreas, por 

analogia. Um exemplo é o uso destes conceitos para estudar redes de 

equipamentos de transferência de massa em geral e, em particular, no 

gerenciamento de sistemas de água em plantas de processo (QUEIROZ; PESSOA, 

2005). 

 Segundo Wang e Smith (1994a), se forem excluídas as possibilidades de 

mudanças radicais no processo, existem três caminhos para se reduzir a demanda 

de água e, consequentemente, a geração de efluentes:  

 

 I. Máximo Reúso: conforme a Figura 10 o efluente é reusado diretamente 

como corrente em outra operação, pois o nível de contaminação não irá interferir no 

processo. Neste caso consegue-se uma redução do consumo de água tratada. Este 

arranjo pode exigir que o efluente seja misturado com outros efluentes ou com água 

primária (MOREIRA, 2009). 
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FIGURA 10 - REDUÇÃO DE ÁGUA COM MÁXIMO REÚSO 

 
Fonte: Moreira, (2009). 

 

 

 II. Regeneração e reúso: na Figura 11 o efluente de uma ou mais operações 

é regenerado para remover total ou parcialmente um contaminante, antes que seja 

reusado em outra operação. Neste caso também pode ser necessário misturar com 

outras correntes ou com água primária. Esta solução reduz o consumo de água 

tratada, a geração de efluentes e a carga de contaminantes em função do processo 

de regeneração (MOREIRA, 2009). 

 

 

FIGURA 11 - REDUÇÃO DE ÁGUA COM REGENERAÇÃO E REÚSO 

 
 Fonte: Moreira, (2009). 

 

 

 III. Regeneração e reciclo: na Figura 12 primeiro o efluente é regenerado e 

então reciclado na mesma operação. No entanto, é importante ter atenção especial 

na concentração dos contaminantes não removidos na regeneração a cada reciclo 

realizado. Neste caso, há também redução da captação de água tratada, geração de 

efluentes e carga de contaminantes (MOREIRA, 2009). 
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FIGURA 12 - REDUÇÃO DE ÁGUA COM REGENERAÇÃO E RECICLO 

 
Fonte: Moreira, (2009). 

 

No entanto, antes dos caminhos citados acima, é muito importante que os 

processos estejam otimizados, ou seja, usem o mínimo de recurso hídrico, etapa 

também chamada de “Conservação” (MUSTAFA, 1998). Depois disso, para se 

alcançar o desafio de minimização da geração de efluentes sem mudanças de 

tecnologia, a Integração de Processos apresenta-se como uma das ferramentas 

mais adequadas. 

A Integração de Processos é uma forma sistemática para identificar e corrigir 

ineficiência em processos, pois analisa o processo global e as interações entre suas 

diferentes etapas no lugar de considerar operações individuais (PESSOA, 2008). 

De acordo com Hallale (2001), a Integração de Processos cobre quatro 

grandes áreas de aplicação, dentre as quais: uso eficiente de matérias-primas, 

eficiência energética, redução de emissões e operacionalidade do processo. 

Segundo Pereira (2007), as principais características dos métodos de 

integração de processo são: uso de regras heurísticas (conjunto de regras e 

métodos relacionados com a experiência) e fundamentos termodinâmicos, e 

técnicas de otimização matemática. A tecnologia “pinch” faz uso de fundamentos 

termodinâmicos e regras heurísticas. 

 Existe um método algoritmo para minimização do consumo de água que é o 

Diagrama de Fontes de Água (DFA). Ele procura determinar a melhor combinação 

possível entre as correntes de efluentes aquosos dos diversos processos com 
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objetivo de minimizar a geração total de efluentes, e, com isso, os custos a eles 

vinculados, utilizando para isso também alguns princípios da Tecnologia Pinch. 

 

2.9.1 Tecnologia Pinch 

 

 A Tecnologia Pinch (também chamada de Tecnologia do Ponto de 

Estrangulamento) surgiu no final da década de 70 como uma ferramenta para 

projetar redes de transferência de calor em um momento de crise energética 

mundial. Sua contribuição principal foi fornecer aos engenheiros conceitos simples 

que eram utilizados de forma interativa, diferente dos métodos computacionais 

utilizados naquela época. Usando os seus princípios, os engenheiros podiam 

controlar as modificações do processo, direcionando o projeto para soluções que ao 

mesmo tempo eram termodinamicamente eficientes como também industrialmente 

aceitáveis (LINNHOFF, 1993).  

 O termo “Tecnologia Pinch” foi utilizado por Linnhoff para representar um 

novo conjunto de métodos termodinâmicos que garantam o uso mínimo de energia 

necessária aos processos industriais através de um projeto de Rede de Trocadores 

de Calor (RTC). Surge em meados da década de 1990 para aplicações de consumo 

de água, com a síntese de Redes de Equipamentos de Transferência de Massa 

(RETM) em analogia a síntese de RTC (PEREIRA, 2007).  

 Até aquela época, um método bastante usado era o de “tentativa e erro”, 

onde uma corrente praticamente limpa era usada em processos que possuíam um 

efluente altamente contaminado. Este fato poderia até ser uma boa premissa, no 

entanto, prejudicava a busca pela solução mais próxima do ponto ótimo, que é o 

mínimo consumo de água primária (WENZEL, 2002).  

 Há 20 anos, se aplica com sucesso Análise Pinch para reduzir o consumo de 

energia em processos individuais. Os resultados em aplicações de otimização do 

consumo de água alcançaram economias de água primária em torno de 15 a 40% e 

de efluentes de 20 a 50% (BAETENS, 2002). 
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2.10 DIAGRAMA DE FONTES DE ÁGUA (DFA) 

 

 O método do DFA é um procedimento algorítmico baseado em equações e 

em regras heurísticas, que procuram determinar a melhor combinação possível entre 

as correntes de efluentes aquosos de diversos processos, com o objetivo de 

minimizar os custos a elas vinculados. O DFA foi desenvolvido por GOMES (2002), 

através do aperfeiçoamento dos procedimentos de (CASTRO et al.,1999; GOMEZ 

SAVELSKI; BAGAJEWICZ, 2000).  

 Segundo Pessoa (2008), o DFA é um procedimento para minimização do 

consumo de água em processos químicos. Os grandes diferenciais deste método 

são a sua flexibilidade, pelo fato de poder ser utilizado em todos os tipos de 

processo, e sua facilidade de manuseio, podendo ser até mesmo manual para 

sistemas simples, o que o torna extremamente útil para o engenheiro de processos.  

 As regras heurísticas adotadas são as seguintes: i) as fontes externas de 

água são utilizadas somente na indisponibilidade de fontes internas; ii) é necessário 

que a maior quantidade de massa seja transferida dentro do mesmo intervalo de 

concentração; iii) quando uma operação é dividida em vários intervalos, a prioridade 

de alocação provém da corrente da mesma operação, o que evita a divisão de 

operações; e iv) quando há mais de uma fonte de água disponível, a escolha deve 

ser pela que contiver a mais alta concentração (MIRRE et al., 2006). 

 O procedimento divide o processo em intervalos de concentração, cujos 

limites são considerados como fontes internas de água, enquanto que a água 

primária e a água regenerada são definidas como fontes externas. 

 Este método tem um aspecto gráfico mais simples para representar as 

operações e as correntes de água e pode ser aplicado com objetivos diferentes, de 

acordo com as necessidades de cada processo como: máximo reúso, reúso com 

restrição de vazão, reúso com múltiplas fontes, reúso com perdas no processo, 

regeneração e reúso, e regeneração e reciclo. Ele também apresenta outras 

vantagens, como por exemplo: geração simultânea de fluxogramas alternativos para 
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o processo, determinação de poucos intervalos de concentração e a definição de 

restrições de vazão (CASTRO et al., 1999). 

 O método DFA tem grande sucesso ao orientar a busca de soluções que 

minimizem o consumo de água em processos reais, favorecendo a prática do reúso 

industrial, com ou sem processos regenerativos. Entretanto, ele não garante o 

alcance do ótimo global, mas sua resposta permite sistematicamente servir de ponto 

de partida para aperfeiçoar a solução encontrada. 

 

2.10.1 DFA - Breve histórico 

 

 DFA surgiu como uma evolução dos trabalhos de Wang e Smith (1994a, 

1994b; 1995a) e Castro et al. (1999), a partir de conceitos de tecnologia Pinch. Silva, 

Queiroz e Pessoa (2001) estenderam a aplicação inicialmente formulada para um 

contaminante a casos de múltiplos contaminantes, incluindo reúso e regeneração 

com reúso na análise. Foi sintetizada uma rede com estrutura similar a uma das 

obtidas por Wang e Smith (1995b), o que levou a um custo total levemente superior. 

Com isso, incorporou-se um procedimento heurístico com a vantagem da 

simplicidade do algoritmo em relação àquele baseado na Tecnologia Pinch, 

conforme usado por Wang e Smith (1994a).  

 Logo em seguida, incentivada pela iniciativa de Silva, Queiroz e Pessoa 

(2001), Gomes (2002) estendeu o algoritmo DFA, considerando a presença de um e 

de múltiplos contaminantes nas correntes. Foram contempladas ainda situações 

com múltiplas fontes de água, operações com perda de água, regeneração com 

reúso, regeneração com reciclo. No caso de sistemas com múltiplos contaminantes, 

o diagrama é construído com base em um contaminante de referência. O algoritmo 

utiliza as concentrações máximas de entrada e saída na operação e permite 

localizar o ponto pinch global. Com o diagrama montado, gera-se a rede de águas. 

Foram testadas várias situações envolvendo exemplos da literatura, em opções 

como reúso e regenerações com reúso e com reciclo, e, com os resultados, foram 

calculados os respectivos custos totais anuais para a comparação das alternativas 

geradas. Encontram-se descritos em Gomes, Queiroz e Pessoa (2007) a descrição e 

o desenvolvimento do DFA para casos contaminantes únicos. 
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 As considerações do trabalho de Gomes (2002) foram ampliadas por 

Delgado (2003), testando simultaneamente todas as vias de redução de vazão, para 

quatro casos industriais, incluindo sistemas com múltiplos contaminantes. Aplicou a 

mesma metodologia explorada por Gomes (2002) onde foram obtidos, pela 

aplicação do procedimento, os fluxogramas com redução da vazão para o consumo 

de água. Delgado também estruturou um procedimento para aquisição de dados 

industriais, por meio de um questionário específico, e com o propósito de 

sistematizar a coleta de informações necessárias para aplicar o DFA. 

 Stelling (2004) também se interessou pelo algoritmo DFA, mas não se 

limitou apenas à sua aplicação, preferindo expandir horizontes do método pela 

combinação das técnicas de integrações energética e mássica desenvolvidas nos 

trabalhos de Liporace (1996) e Gomes (2002). Deste modo, Stelling (2004) criou um 

novo procedimento visando à síntese (geração de fluxograma) combinada de redes 

de equipamentos de transferência de massa e de trocadores de calor. A intenção foi 

encontrar uma solução técnica e economicamente viável para minimizar 

simultaneamente o consumo de água de processo e de utilidades quentes e frias. O 

procedimento consistiu em realizar primeiramente a integração mássica, com o uso 

do DFA, para reutilizar a água nas operações, e, em seguida, identificar as correntes 

quentes e frias para proceder à etapa de integração energética. 

 Pouco depois, Húngaro (2005) desenvolveu um procedimento para 

minimizar as vazões de efluentes enviadas para o tratamento. A seleção dos 

tratamentos é realizada em função da maior eficiência de remoção ou pela 

diversidade de contaminantes removidos. A maior contribuição deste trabalho está 

na seleção e na escolha da sequência de tratamento para um conjunto de correntes 

de efluentes. O algoritmo gerou a menor vazão para o tratamento distribuído, 

relativamente à configuração centralizada. 

 Mirre et al. (2006) aplicaram o procedimento algorítmico DFA aos dados 

típicos de processos de uma refinaria de petróleo. A metodologia empregada teve 

como meta o máximo reúso de água, considerando a presença de múltiplos 

contaminantes nas correntes. Foram encontradas formas de reutilização de 

correntes de efluentes com cerca de 7% de redução do consumo de água primária, 

proporcionando uma redução do custo operacional do processo. 
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. Higa et al. (2007) também verificaram a aplicabilidade do DFA frente aos 

processos de refino de petróleo que utilizam água. Os dados utilizados na análise 

referem-se a uma refinaria nacional, no qual foram geradas configurações de reúso 

para sistemas com três componentes (cloro, amônia e fenol), e pH como parâmetro 

de controle. Em relação às alternativas propostas, verificou-se a redução no 

consumo de água em torno de 5%. 

 Santos (2007) automatizou o procedimento desenvolvendo um software, 

denominado MINEA (Minimização de Efluentes Aquosos), onde o novo processo 

facilitou e agilizou a geração e interpretação de cenários de reutilização hídrica. 

Outra mudança ocorreu com Immich et al. (2007), que apresentaram uma adaptação 

do método DFA para processos em batelada, onde o regime não permanente insere 

a variável tempo na análise. Os resultados obtidos foram similares aos da literatura, 

porém ficou evidente a simplicidade da aplicação do DFA na consideração de 

problemas deste tipo. 

 Delgado, (2008), desenvolveu distintos procedimentos para síntese de 

sistemas de regeneração diferenciada e para o tratamento final distribuído de 

efluentes, visando à mínima vazão de consumo de água e de efluente gerado, a 

seleção e determinação da sequência de técnicas de tratamento, e o tratamento 

distribuído do efluente final. Os trabalhos de Delgado foram de grande repercussão 

para o desenvolvimento do procedimento algorítmico, e representam hoje uma 

relevante referência para o direcionamento dos estudos com o método. 

 Xavier (2009) estudou as possibilidades de implementação do DFA para 

máximo reúso de água e a regeneração diferenciada, visando minimizar a vazão de 

efluente a ser tratado e o custo global da rede, onde foi desenvolvida uma 

metodologia para alocação de recursos visando a obtenção da melhor rede de 

distribuição de água possível. 

 A aplicação do DFA em uma unidade de tratamento de água industrial, 

visando identificar oportunidades de redução na geração de efluentes, foi realizada 

por Moreira (2009). O estudo de caso tratado ocorreu na Unidade de Insumos 

Básicos da empresa Braskem S.A., no Pólo Petroquímico de Camaçari (BA). 

Priorizou-se o desejável alcance de redes com máximo reúso dos efluentes do 

processo de desmineralização da água, considerando três contaminantes-chave. 
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 Ainda Kumaraprasad e Muthukumar (2009) acoplaram o método DFA a 

outros conceitos de fontes de água, para simplificar a rede de tubulações e reduzir 

custos, desenvolvendo um procedimento que associa processos de tratamento de 

efluentes a redes de tratamento (ETN). O DFA foi combinado ao modelo de redes ou 

sistemas de distribuição de efluentes para gerar uma nova proposta, denominada 

WAMEN (Water Allocation and Mass Exchange Network), e que reúne as principais 

características de ambas as técnicas, para impulsionar os resultados, com o objetivo 

de minimizar o consumo de água limpa. 

 Karthick, Kumaraprasad e Sruti (2010) abordaram o procedimento 

algorítmico heurístico WAMEN para a síntese de redes de distribuição de efluentes, 

bem como a síntese de rede de águas, visando reduzir o consumo de água limpa 

nos processos. A combinação da rede pelo DFA reduziu o consumo de água potável 

em 73%, considerando a rede com reciclo de efluentes. 

 Calixto (2011) apresentou uma nova abordagem, envolvendo o conceito 

macro-estrutural de Total Site, visando maximizar o reúso de água, em conjunto com 

uma estratégia que permite identificar, por meio de uma superestrutura, o melhor 

contaminante e a operação de referência. No estudo foi possível alcançar cenários 

cuja captação de água primária apresentou uma economia em torno de 45% em 

relação à captação original. 

 Já Mirre et al. (2012) estenderam a aplicação do DFA a processos em 

batelada, a partir do procedimento definido por Immich et al. (2007) para a definição 

de metas de mínimo consumo de água. Estudos de caso foram apresentados, 

voltados para a redução de consumo de água e da geração de efluentes, incluindo 

custos de tratamento final e de investimento em tanques de estocagem, em relação 

à configuração original. Os resultados mostraram redução de até 45%, com o uso de 

tanques de estocagem. Mais uma vez, a técnica se mostrou eficaz e uma importante 

alternativa aos programas de gerenciamento de recursos hídricos. 

                  

 2.10.2 DFA - Breve histórico na indústria têxtil 

 

 Marques (2008) diversificou a aplicação do DFA para diferentes segmentos 

industriais, particularmente nas indústrias de celulose e papel, de sucos cítricos, 

têxtil e petroquímica, demonstrando, com isso, a característica de flexibilidade do 
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método. Diversos cenários foram gerados: na indústria de celulose e papel, houve 

uma redução de água captada em torno de 90%, considerando máximo reúso, 

chegando a 100% quando se utilizou regeneração e reúso, levando a uma economia 

de 80% (máximo reúso) e cerca de 90% (regeneração e reúso) nos custos totais 

anuais. No caso da indústria de suco cítrico e na indústria têxtil, a redução obtida foi 

próxima de 25% e 18%, para máximo reúso e, para regeneração com reúso, as 

reduções foram de aproximadamente 31% e 51%, respectivamente.  Já na indústria 

petroquímica, considerando um contaminante, a redução foi cerca de 13,2% e 

20,4%, para máximo reúso e regeneração com reúso, incluindo restrições, 

respectivamente; no caso de múltiplos contaminantes, a redução alcançada foi cerca 

de 22%. A viabilidade econômica também foi calculada, e acompanhou 

satisfatoriamente a redução de vazão dos cenários gerados. 

 Melo (2008), por sua vez, preocupou-se em criar uma adaptação do DFA 

para situações requeridas pelos processos típicos da indústria têxtil, visando reduzir 

o volume de efluentes pela recirculação e pelo reaproveitamento de água e 

recuperação de produtos químicos e subprodutos. Foram estudados 4 casos reais, 

de indústrias têxteis catarinenses, nos quais foram feitas as simulações das 

condições operacionais de cada empresa e feita novas propostas de outras 

condições operacionais a fim de verificar a influência dos parâmetros modificados no 

processo. Foi desenvolvida uma metodologia baseada no DFA, visando à redução 

do consumo de água primária, com uma estratégia para o reúso de efluentes 

oriundos da lavanderia têxtil. O modelo proposto para a simulação do lavador 

contínuo (DFA Modificado) mostrou-se eficaz na racionalização de água de 

processos com reciclo e nas transferências de dados através dos processos 

iterativos adotados, sendo possível simular várias possibilidades de reúso para um 

único caso. Para a visualização dos dados gerados na simulação, foi implementado 

um programa no ambiente Matlab com uma interface amigável com o usuário, com o 

auxílio da ferramenta gráfica GUIDE (Graphics User Interface Design Environment), 

e que permite informar os parâmetros requeridos para a simulação. 

 Ulson de Souza et al. (2010) utilizaram o método DFA para avaliar a 

possibilidade de reaproveitamento de correntes de água em lavanderias têxteis, 

cujos efluentes são normalmente enviados para tratamento final. Os processos de 

lavagem contínua geram efluentes com elevado potencial poluidor e a redução do 
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volume de efluentes por reúso direto ou utilizando processos regenerativos, constitui 

um grande desafio para este setor. Um estudo de caso foi conduzido considerando 

reúso direto, sem necessidade de empregar processos regenerativos. Um algoritmo 

foi implementado com o método DFA modificado para simular o processo de 

lavagem contínua, tendo a vazão de tecido como referência e aplicando o conceito 

de pseudo-concentração para distintos valores de correntes de entrada e saída dos 

tanques, com diferentes números de tanques. Foram utilizados modelos 

matemáticos para representar o balanço material do sistema composto por 6 a 8 

tanques com banho em contracorrente. O programa permite três tipos de unidades 

modulares: unidades de tanque, divisores e misturadores de fluxo. Foram realizados 

testes com dados reais de lavagem da indústria têxtil, considerando como parâmetro 

a eficiência de remoção da DQO. Foi possível alcançar uma alternativa com redução 

de 64% no consumo de água. Os resultados da simulação demonstraram que os 

dados previstos pelo modelo estão em boa concordância com aqueles obtidos a 

partir do próprio processo industrial, permitindo concluir que o programa proposto é 

capaz de modelar um processo real de lavagem contínua. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGIA DO DFA 

 

O método do DFA é um procedimento algorítmico desenvolvido por Gomes 

(2002), através do aperfeiçoamento dos procedimentos de Castro et al. (1999) e 

Gomez, Savelski e Bagajewicz (2000). Ele permite uma representação simplificada 

das operações e das correntes de água, além de possibilitar o cálculo da meta de 

consumo de água externa e fornecer a estrutura do sistema simultaneamente. O 

grande diferencial deste método é a sua flexibilidade, pelo fato de poder ser utilizado 

em todos os tipos de processos, com facilidade de manuseio, podendo ser até 

mesmo manual para sistemas simples, o que o torna extremamente útil para o 

engenheiro de processos. 

A fim de um entendimento mais completo do procedimento para obtenção do 

DFA, o mesmo será detalhado etapa por etapa, utilizando os exemplos de processos 

apresentados por Wang e Smith (1994a) considerando que a água primária será 

utilizada para a remoção de uma carga constante de contaminantes dentro do 

cenário de máximo reúso para múltiplos contaminantes.  

  

 

3.2 MÉTODO DO DFA PARA MÚLTIPLOS CONTAMINANTES 

 

Os dados limites para as correntes do processo para cada operação (k), tais 

como, limite de vazão (fk), as respectivas concentrações máximas de entrada (Cik, 

max) e saída (Cfk, max) dos contaminantes para cada operação do processo e as 

cargas  de contaminantes (Δmk), de um problema proposto por Wang e Smith 

(1994a) são demonstrados na Tabela 4. 
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TABELA 4 - DADOS DO SISTEMA-PROBLEMA ELABORADO POR WANG E SMITH (1994b) 

OPERAÇÃO k fk (t/h) CONTAMINANTE Cik max (ppm) Cfk max (ppm) Δmk (g/h) 

1 45 

A 0 15 675 

B 0 400 18.000 

C 0 35 1.575 

2 34 

A 20 120 3.400 

B 300 12.500 414.800 

C 45 180 4.590 

3 56 

A 120 220 5.600 

B 20 45 1.400 

C 200 9.500 520.800 

FONTE: Wang e Smith (1994b). 

 

Este problema, proposto por Wang e Smith (1994b), foi aplicado a uma 

indústria petroquímica onde as operações 1, 2 e 3 representam, respectivamente, os 

processos de destilação, hidrodessulfurização e dessalinização. Os contaminantes, 

representados genericamente por A, B e C são hidrocarbonetos, gás sulfídrico e sal, 

respectivamente. A carga de contaminante (Δm) foi calculada pela Equação 1.  

 

∆𝑚𝑘 = 𝑓. ∆𝐶 = 𝑓. (𝐶𝑓𝑘 − 𝐶𝑖𝑘) Eq. 1 

 

 Onde: 

 Δmk carga de contaminante (g/h); 

 ΔC é a diferença de concentração entre a entrada e saída nas operações; 

 fk é a vazão do processo (t/h); 

 Cfk é a concentração de contaminantes no final do processo (ppm); 

 Cik é a concentração de contaminantes no início do processo (ppm). 
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Quando existem múltiplas espécies químicas contaminantes no corpo 

hídrico, considera-se uma relação de transferência de massa linear simultânea entre 

as espécies. Essa proporção é representada pela Equação 2. 

 

∆𝐶𝑖,𝑘

∆𝐶𝑗,𝑘
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                    Eq. 2 

 

 

Em que: 

i e j representam a espécie química contaminante e k é uma das operações 

do sistema. Portanto é calculada a relação de transferência de massa para  

∆𝐶𝐴1

∆𝐶𝐵1
 como segue abaixo: 

∆𝐶𝐴1

∆𝐶𝐵1
 =  

15 − 0

400 − 0
 = 0,0375  

 

Para o problema proposto seguem as demais relações já calculadas e 

apresentadas na Tabela 5. 

 

TABELA 5 - RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA 

 

PROPORÇÃO 
VALORES (ppm) 

∆𝐶𝐴1

∆𝐶𝐵1
 0,0375 

∆𝐶𝐴1

∆𝐶𝐶1
 0,4286 

∆𝐶𝐵1

∆𝐶𝐶1
 11,4286 

∆𝐶𝐴2

∆𝐶𝐵2
 0,0082 

∆𝐶𝐴2

∆𝐶𝐶2
 0,7407 

∆𝐶𝐵2

∆𝐶𝐶2
 90,3704 

∆𝐶𝐴3

∆𝐶𝐵3
 4,0000 
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∆𝐶𝐴3

∆𝐶𝐶3
 0,0108 

∆𝐶𝐵3

∆𝐶𝐶3
 0,0027 

FONTE: Wang e Smith (1994b). 

 

Quando existe mais de um contaminante a ser considerado escolhe-se, 

heuristicamente, uma das espécies químicas e todos os cálculos subsequentes são 

realizados conforme a base de cálculo adotada. Desse modo, escolhe-se o 

contaminante A por ser aquele que apresenta a menor concentração, uma vez que 

este servirá de fonte para o reúso nas demais operações. Tal fato deve ter sua 

consistência validada e isto é feito analisando os demais contaminantes em relação 

ao de referência escolhido, conforme mostrado na Tabela 6. 

 

TABELA 6 - CONCENTRAÇÃO DE TODOS OS CONTAMINANTES, EM RELAÇÃO AO “A”, PARA 
AS OPERAÇÕES 1, 2 E 3 

CONTAMINANTE/OPERAÇÃO CONCENTRAÇÃO (ppm) 

A 0 15 20 120 220 

B/1 0 400    

C/1 0 35    

B/2   300 12.500  

C/2   45 180  

B/3    20 45 

C/3    200 9.500 

FONTE: Wang e Smith (1994b). 

 

Para fazer o reúso de determinada corrente de processo necessita-se 

escolher aquela que tenha no máximo, na saída, um valor menor ou igual que a 

concentração de entrada da corrente reutilizada, do contrário sua concentração de 

contaminantes seria aumentada.  

Seja escolhida ao acaso a corrente 1 para reúso. Pela relação 
∆𝐶𝐴1

∆𝐶𝐵1
⁄  e 

calculando para a concentração entre 0 a 20, temos: 
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1

0,0375
 . (20 − 0 ) = 533 𝑝𝑝𝑚 

 

Nota-se que a concentração do contaminante B na saída de 1 seria 533 ppm 

e seu reúso na operação 2 não seria possível, pois dessa maneira haveria uma 

carga maior do que 300 ppm sendo inserida na operação, o que não é de interesse 

para o processo.  Determina-se, nesta etapa do procedimento, o ponto de 

equivalência da operação 1 para o contaminante B na entrada da operação 2. Esta 

operação é denominada de deslocamento e ela é feita ‘’deslocando-se’’ a 

concentração de 300 ppm para a relação B em relação à A, obtendo-se, portanto, o 

valor correspondente para A quando B equivale a 300 ppm, tendo como base a 

Equação 2 ou seja: 

 

1

0,0375
=

300 − 0

𝑋 − 0
→ 𝑋 = 11,25 𝑝𝑝𝑚 

 

O mesmo deslocamento ocorre na operação 2 para a concentração de saída 

de 12.500 ppm. Utiliza-se a relação de transferência de B/2 a fim de determinar a 

concentração de A: 

 

1

0,0082
=

12.500 − 300

𝑋 − 11,25
→ 𝑋 = 111,25 𝑝𝑝𝑚 

 

O mesmo raciocínio e procedimento são aplicados ao contaminante B em 

relação à operação 3. Quando todos os deslocamentos são calculados, obtém-se a 

Tabela 7. 

 

TABELA 7 - DESLOCAMENTOS DAS CONCENTRAÇÕES DE A, B E C UTILIZANDO O 
CONTAMINANTE “A” COMO REFERÊNCIA 

CONTAMINANTE/OPERAÇÃO CONCENTRAÇÃO (ppm) 

A 0 0,75 11,25 15 100,75 111,25 

B/1 0 20 300 400   

C/1 0 1,75 26,25 35   

B/2   300 758 11.219 12.500 

C/2   45 50 166 180 
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B/3  20 20 21 45  

C/3  200 200 549 9.500  

FONTE: Wang e Smith (1994b). 

 

Os deslocamentos das concentrações em relação ao contaminante A não 

interferem com a carga mássica das correntes do processo. Para facilitar a 

visualização do problema adaptado ao deslocamento, elaborou-se a Tabela 8. 

 

 

TABELA 8 - VALORES DE CONCENTRAÇÃO COM DESLOCAMENTOS CALCULADOS EM 
RELAÇÃO AO CONTAMINANTE “A” 

OPERAÇÃO k fk (t/h) CONTAMINANTE Cik max (ppm) Cfk max (ppm) Δmk (g/h) 

1 45 

A 0 15 675 

B 0 400 18.000 

C 0 35 1.575 

2 34 

A 11,25 111,25 3.400 

B 300 12.500 414.800 

C 45 180 4.590 

3 56 

A 0,75 100,75 5.600 

B 20 45 1.400 

C 200 9.500 520.800 

FONTE: Wang e Smith (1994b). 

 

 

Neste ponto da metodologia já existem os dados necessários e suficientes 

para a confecção do DFA. Inicia-se a construção do mesmo alocando-se, em linhas 

verticais, a concentração do contaminante de referência já deslocado em ordem 

crescente. A distância entre as linhas verticais é considerada um limite no intervalo 

de concentração, como se observa na Figura 13.  

 

FIGURA 13 - PRIMEIRA ETAPA NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO DFA 
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FONTE: Marques (2008). 

 

A representação das operações de transferência de massa é feita por meio 

de setas na horizontal, partindo da concentração inicial e se estendendo até a 

concentração final, das respectivas operações do problema, que neste caso são 3. 

 Na linha horizontal são associadas às vazões limite para cada operação 

conforme mostra a Figura 14. 

 

FIGURA 14 – REPRESENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA NAS OPERAÇÕES DO DFA 

 
FONTE: Marques (2008). 

 

 

Na sequência, calculam-se as cargas de contaminantes (Δm) necessárias 

para a remoção de contaminante em cada intervalo do diagrama: 5 intervalos com 3 

operações possíveis. Tais valores são calculados pela Equação 1 e colocados na 
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região superior da seta que representa a operação do intervalo em questão e entre 

parênteses, nesse exemplo são expressos em kg/h, como demonstra a Figura 15. 

 

∆𝑚 = 𝑓. (𝐶𝑓𝑘 − 𝐶𝑖𝑘) Eq. 1 

∆𝑚 = 45. (0,75 − 0) 

∆𝑚 = 33,8 𝑔/ℎ = 0,0338 𝑘𝑔/ℎ   

 

E assim faz-se para todos os 5 intervalos e nas 3 operações. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 - ELABORAÇÃO DO DFA COM AS QUANTIDADES DE MASSA TRANSFERIDA 

 
FONTE: Marques (2008). 

 

 

Garante-se o consumo mínimo de água da fonte primária iniciando-se a 

construção da rede de transferência de massa pelo intervalo de menor 

concentração. Além disso, duas regras heurísticas necessitam ser atendidas: 

 Uma fonte externa de água deve ser utilizada na indisponibilidade de uso da 

fonte interna, tanto em quantidade quanto em qualidade. Quando não houver fonte 

interna disponível, a prioridade é utilizar a proveniente da mesma operação. 
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 Em um dado intervalo de concentração, a fonte de água necessita absorver a 

quantidade de massa a ser transferida no próprio intervalo garantindo, assim, a não 

violação das concentrações máximas de entrada e de saída. 

Aplicando tais regras no problema proposto, inicia-se o procedimento pelo 

primeiro intervalo que tem apenas a operação 1 disponível e somente água de fonte 

primária (água primária – 0 ppm). A vazão de água necessária para absorver o Δm 

deste intervalo é calculada pela Equação 1: 

 

∆𝑚 = 𝑓. (𝐶𝑓𝑘 − 𝐶𝑖𝑘) Eq. 1 

33,8 = 𝑓. (0,75 − 0) 

𝑓 = 45 𝑡/ℎ 

 

Para o segundo intervalo estão presentes as operações 1 e 3. Existe, 

também, disponibilidade de água primária (0 ppm) e água proveniente do intervalo 

anterior (45t/h a 0,75 ppm). A prioridade é utilizar a água do intervalo anterior na 

mesma operação. Na operação 1 a quantidade necessária de água (472,5 =

𝑓. (11,25 − 0,75)) é 45 t/h e pode ser completamente suprida pela água proveniente 

do intervalo 1. Para a operação 3 a vazão de água primária necessária será: 

 

588 = 𝑓. (11,25 − 0) 

𝑓 = 52,27 𝑡/ℎ 

 

Repete-se o mesmo raciocínio para todos os intervalos e para todas as 

operações. Os valores de vazões obtidos são escritos no DFA na região superior 

das setas que representam as operações e sem parênteses. A vazão total de água 

do intervalo é alocada na região inferior de cada intervalo, conforme mostrado na 

Figura 16. 

 

FIGURA 16 - ESTRUTURA DO DFA TENDO O CONTAMINANTE “A” COMO REFERÊNCIA 
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FONTE: Marques (2008). 

 

A partir do DFA é possível elaborar a rede de transferência de massa, 

objetivando-se o consumo mínimo de água, alocando os pontos de divisão e união 

de correntes. A Rede de Transferência de Massa (RTM) para o problema proposto 

por Wang e Smith (1994a) é apresentada na Figura 17. 

 

 

 

 

FIGURA 17 - RTM VISANDO À VAZÃO MÍNIMA DE ÁGUA  

 
FONTE: Marques (2008). 
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Após confecção da rede é necessário verificar se as restrições de 

concentrações e de transferência de massa são satisfeitas para todas as correntes e 

em todas as operações. Neste problema, foi verificado que antes da aplicação do 

DFA a vazão limite do processo consumia um total de 135 t/h (45t/h processo 1; 

34t/h processo 2; 56t/h processo 3) e após a aplicação obteve-se total de 106,7 t/h 

no mesmo processo (45t/h processo 1; 8,5t/h processo 2; 53,2t/h processo 3). 

Houve uma diminuição de 20,96% no consumo. Do contrário, as vazões deveriam 

ser recalculadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ESTUDO DE CASO - INDÚSTRIA TÊXTIL  

 

4.1 PROCESSOS PRODUTIVOS DA LAVANDERIA TÊXTIL 

 

A lavanderia em estudo possui um processo completo contando com uma 

estrutura de procedimentos manuais, lavagens e tingimentos como pode ser 

observado no fluxograma da Figura 18.  

 

FIGURA 18 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO 
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FONTE: Autor (2017). 

 

 

4.1.1 Descrição dos processos do fluxograma 

 

 Recebimento e Verificação do lote: Este setor é a porta de entrada dos 

lotes dentro do espaço fabril. Nele os lotes são recebidos e conferidos de acordo 

com a nota fiscal, e então é feito o preenchimento do formulário de identificação do 

lote. 

 Resina: É utilizada para fixar o azul do jeans (mantém o tecido escuro). E 

também para “segurar” o efeito craquelado e bigodes tridimensionais. 
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 Fix-Pin: Técnica que consiste em prender pinos de plástico em partes 

previamente escolhidas pelo estilista, para depois submetê-las a uma lavagem com 

atrito. No final, os pinos são soltos revelando rugas acentuadas e nuances no tecido.  

 3D: Causa efeito tridimensional na peça por meio de grampos para fazer as 

marcações. 

 Jato com Areia: Técnica de corrosão localizada, usando jatos de areia 

aplicados com revólveres especiais. Já foi mais empregada. Tem sido substituída 

por processos menos agressivos à saúde do operador. O uso desse processo exige 

instalação de poderosos sistemas de exaustão e ventilação. Atualmente não é mais 

usado a areia, e sim o dióxido de alumínio, para proteger a saúde dos operadores, 

evitando o câncer. 

 Laser: Técnica usada para marcar as peças através de raios de laser, que 

queima o corante do tecido como mostra a Figura 19. A aplicação é feita por 

equipamentos computadorizados, também conhecidos como robôs de aplicação. 

 

FIGURA 19 - TÉCNICA PARA MARCAR PEÇAS USANDO RAIO DE LASER    

 
FONTE: Disponibilizado pela indústria estudada (2017). 

 Lixado: Procedimento que desgasta a peça jeans ao mesmo tempo em que 

amacia. O processo é feito por máquinas, garantindo a reprodução dos efeitos. 

 Prensa: Maquina de prensagem para formação de bigodes. 

 Used: É um tipo de beneficiamento que deixa o tecido ou a peça pronta com 

aspecto de muito usado. Para obter esse efeito, é utilizado jato de permanganato, de 

areia, alumínio, entre outras substâncias. 
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 Puído: Processo usado para desgastar a peça em lugares como barras, 

parte de cima dos bolsos, pernas, dando o efeito de desfiado, rasgado, utilizando 

pedras e rebolos em maquina de alta rotação. 

 Pincelado: Método manual de aplicar o permanganato através de 

pinceladas proporcionando um efeito claro nas regiões desejadas. 

 Lavadoras: Equipamento responsável pela lavagem das peças, sendo o 

sistema de lavagem todo automatizado, Figuras 20 e 21. Depois de lavada a peça 

vai para a fila das centrifugas. A centrífuga não possui programação, as roupas são 

centrifugadas na ordem que saem das lavadoras, então elas acabam obedecendo à 

programação que foi feita para as máquinas de lavar. Logo que centrifugada, a peça 

vai para a fila das secadoras.  

 Passadoria: Setor onde são passados os lotes de peças beneficiadas. 

 Controle de qualidade: Inspeção de qualidade para garantir que os 

padrões exigidos pelos clientes foram rigorosamente obedecidos pela lavanderia. 

 Expedição: Setor responsável por conferir a quantidade de peças a serem 

expedidas e encaminha-las ao caminhão que irá transportar até o cliente. 

 
FIGURA 20 - LAVADORAS HORIZONTAIS PARA PEÇAS JEANS 

 
FONTE: O autor (2017). 

 
FIGURA 21 – LAVADORAS FRONTAIS PARA PEÇAS JEANS 
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FONTE: O autor (2017) 

 

 

4.2 PROCESSO DE TRATAMENTO DO EFLUENTE NA LAVANDERIA 

   

Na sequência deste tópico serão apresentados os processos de tratamento 

que melhor se adequam às características dos resíduos têxteis gerados pela 

indústria estudada. 

Seus processos são divididos em 3 fases: tratamento preliminar, tratamento 

primário e finalizando com o tratamento secundário. 

Os processos preliminares definidos no tratamento do efluente têxtil são o 

peneiramento e a homogeneização. Na etapa de tratamento primária serão 

constituídos os processos físico-químicos nos decantadores, com o objetivo de 

remover a carga poluente e garantir um efluente em melhores condições para o 

tratamento secundário (biológico). Por fim o processo biológico tem a função de 

remover a matéria orgânica e inorgânica dissolvida, através da ação de 

microorganismos aeróbicos ou anaeróbicos.  

O processo da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) implementado na 

lavanderia industrial consiste na operação inicial de peneiramento, armazenamento 

do efluente no tanque de homogeneização, bombeamento para os demais tanques 

de decantadores primário/secundário e secagem do lodo em leitos como pode-se 

verificar no fluxograma da Figura 22.  
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FIGURA 22 – FLUXOGRAMA DE TRATAMENTO DO EFLUENTE GERADO 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

 

4.2.1 Caracterização das etapas de tratamento do efluente 

 

 Peneiramento 

O peneiramento é apresentado na Figura 23, sendo a primeira etapa do 

processo e tem como função separar o efluente de sólidos suspensos e 

sedimentáveis menores, como pedras e fiapos de tecido; faz-se necessário para a 

redução de sólidos no sistema. Possui um tanque de retenção de areia, qual retém a 

areia proveniente das pedras que causam o desgaste no jeans (na lavagem).  
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FIGURA 23 – PENEIRA PARA SEPARAR SÓLIDOS E SEDIMENTÁVEIS 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

 

 Tanque de homogeneização 

 

Na indústria os processos se desenvolvem em regime de batelada, e 

gerando descargas descontínuas. Este tipo de descarga provoca problemas como 

variações de cargas hidráulicas e orgânicas na ETE, o que pode inviabilizar 

processos subsequentes.  

O tanque de homogeneização tem a finalidade de regular a vazão que deve 

ser constante, pois é praticamente impossível operar a estação sem um rígido 

controle de vazão, visto que variações bruscas impossibilitam o funcionamento 

adequado de floculadores e decantadores. A variação da carga orgânica também é 

uma questão de homogeneização, pois é necessário misturar uma quantidade 

significativa de efluentes para obter-se um valor médio nas variáveis ambientais de 

DBO5, DQO, pH, sólidos, cor, toxicidade e outras. Com volume de 186 m3, o tanque 

é capaz de equalizar a vazão de efluentes produzidos em 8 horas de processo, 

tempo em que se alteram as características dos mesmos.  

O tanque de homogeneização é representado na Figura 24. 
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FIGURA 24 – TANQUE DE HOMOGENEIZAÇÃO PARA REGULAGEM DE VAZÃO E CARGA 

ORGÂNICA 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

 Apesar da homogeneização não contribuir para a ETE com nenhum tipo de 

redução de carga, a sua implantação apresenta algumas vantagens para as etapas 

subsequentes do sistema, como, por exemplo: 

 melhora as características de tratabilidade do efluente; 

 favorece o tratamento biológico (estabilização das cargas); 

 melhora o controle de dosagem de produtos químicos e físico-químicos, 

 melhora a sedimentação dos sólidos nos decantadores, pela estabilização do 

fluxo. 

 

 Decantador primário 

 

É no decantador que se dá inicio ao tratamento de água residuária na ETE, 

utilizando-se do processo físico-químico que apresenta um excelente desempenho 

para efluentes têxteis. Sua dimensão é em relação à vazão do efluente, ao seu 

tempo de retenção e ao teor de sólidos e tem como função reduzir este teor antes de 
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seu lançamento no processo biológico. Tal redução se dá por meio de 

sedimentação, que consiste na remoção dos sólidos por gravidade, utilizando 

produtos floculantes (polieletrólitos) que fazem com que as partículas (flocos) 

formadas tenham densidade maior que a do efluente, facilitando assim a separação 

pela ação gravitacional. Nessa operação já ocorre remoção de pequena parte da 

DBO (de 5 a 15%) e porção considerável de sólidos em suspensão (de 15 a 60%). 

 

 Tanque de aeração 

 

Tanque de aeração (tratamento secundário) simula um ambiente hídrico 

existente na natureza, fazendo com que a carga poluente seja eliminada. Nesse 

ambiente de simulação é introduzido o oxigênio dissolvido através de dispositivos 

mecânicos. O oxigênio dissolvido é o elemento essencial para o metabolismo dos 

microorganismos, assim como os nutrientes (fósforos e nitrogênio). As reações 

metabólicas realizadas por esses organismos são originárias da matéria orgânica 

(poluição) e do oxigênio dissolvido no efluente, tendo como parte dos produtos da 

reação compostos oxidados, como nitratos (NO3), sulfatos (SO4) e gás carbônico 

(CO2). 

Portanto sua finalidade é de manter uma concentração de oxigênio 

dissolvido, em todas ou em parte da massa líquida, garantindo as reações 

bioquímicas que caracterizam o processo, fazendo com que as bactérias sejam 

distribuídas por todo o tanque, sabendo que o oxigênio é o elemento essencial para 

o metabolismo dos microrganismos. A quantidade de oxigênio introduzido na mistura 

através dos aeradores propicia o desenvolvimento das bactérias aeróbias que irão 

digerir a matéria orgânica.  

O oxigênio introduzido no sistema consiste em dissolver no interior do líquido 

o oxigênio do ar atmosférico e manter a massa de lodo ativo sob constante agitação 

e em suspensão, aumentando a superfície do contato dos flocos do lodo com a 

matéria orgânica, alimento dos microrganismos, e com o oxigênio do ar, e assim 

evitando que as partículas em suspensão se depositem no fundo do tanque de 

aeração.   

Quanto à temperatura, valores acima de 15oC que melhoram o processo de 

transporte; normalmente só abaixo desta temperatura é que se verifica uma redução 
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na atividade. Porém essa redução só é significativa nos dias muito frios, em torno de 

5oC, o que, na região noroeste do Paraná, são casos raros de ocorrerem. 

O tanque de aeração para a concentração de oxigênio dissolvido está 

representado na Figura 25. 

 

FIGURA 25 - TANQUE DE AERAÇÃO 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

 Decantador secundário 

 

O decantador secundário ocupa um papel de relevância no conjunto, uma 

vez que nele se processa a decantação do lodo digerido que em sequência o 

excesso é enviado para o leito de secagem. O lodo nele decantado é importante 

para a estabilidade da vida biológica.  

Etapa em que ocorre a clarificação do efluente. O decantador secundário 

exerce um papel fundamental no processo de lodos ativados. É o responsável pela 

separação dos sólidos em suspensão presentes no tanque de aeração, 

possibilitando a saída de um efluente clarificado, por meio da sedimentação dos 

sólidos no fundo do decantador e permitindo o retorno do lodo em concentração 

mais elevada.  

O decantador secundário recebe o efluente do tanque de aeração, onde o 

lodo ativado é separado, voltando novamente para o tanque de aeração. Esse 

retorno do lodo é necessário para suprir o tanque de aeração com uma quantidade 

suficiente de microrganismos e manter uma relação alimento/ microrganismo capaz 
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de decompor com maior eficiência o material orgânico. O efluente líquido oriundo do 

decantador secundário já devidamente tratado é descartado diretamente para o 

corpo receptor.  

A Figura 26 representa os decantadores primário e secundário 

respectivamente. 

 

FIGURA 26 – DECANTADORES PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO DE LODO DIGERIDO 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

 

 Efluente tratado 

 

Para o efluente têxtil tratado, deve-se observar se atende todas as 

exigências ambientais, principalmente no parâmetro DBO, que é a quantidade de 

oxigênio necessária para estabilizar a matéria orgânica. Onde seu valor é usado 

para estimar a carga orgânica do efluente e identificar a necessidade de oxigenação 

para degradar a matéria orgânica na ETE. 
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 Corpo Receptor (Rio) 

 

Após o tratamento do efluente industrial, é depositado e despejado no 

Córrego Cleópatra localizado ao fundo da lavanderia. A Figura 27 mostra a 

localização do Córrego Cleópatra e da ETE. 

 
 

FIGURA 27 - LOCALIZAÇÃO DO CÓRREGO CLEÓPATRA E ETE DA LAVANDERIA 

 
FONTE: Adaptado de Google Maps (2017). 

 

 

 Tanque de lodo 

 

É o tanque referente ao acúmulo de lodo, representado na Figura 28. Como 

o próprio nome especifica, é o excesso de lodo provindo do decantador secundário, 

sendo a maior concentração de lodo, que se encontra com grande densidade e com 

pequena percentagem de umidade. 
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FIGURA 28 – TANQUE PARA ACÚMULO DE LODO  

 
FONTE: O autor (2017). 

 

 

 

 

 Leito de secagem 

 

A Figura 29 demonstra o Leito de secagem que tem a função de desidratar o 

lodo. Sua secagem depende do tempo. O lodo desidratado é levado até o local de 

estocagem para ser encaminhado para o aterro industrial. 
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FIGURA 29 – LEITO DE SECAGEM PARA DESIDRATAÇÃO DO LODO 

 
FONTE: Autor (2016). 

 

 

 

 Aterro Industrial 

 

O lodo após seco, com total aproximadamente de 2,5 toneladas ao mês, é 

enviado a um aterro industrial terceirizado, sendo que para a destinação deve estar 

de acordo com a classe de resíduo conforme a Norma Brasileira (NBR) 10004, 

descrita no item 2.8 Legislação Ambiental. 
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4.2.2 Qualidade do efluente final 

 

De acordo com a Portaria IAP número 256/13 apresentada no capítulo 2.8 o 

efluente da indústria têxtil é classificado como classe D, com vazão efluente final 

entre 100 m³/dia e 500 m³/dia; carga poluidora entre 15 Kg a 75 Kg DBO/dia. 

A análise dos parâmetros contida no Anexo 1 foi realizada pelo Laboratório 

Ambiental LABSAM, que localiza-se na cidade de Maringá, seguindo a metodologia 

prevista pelo Stardard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22th 

Edition (2012). Esta análise divulga o resultado para o parâmetro DBO que foi de 18 

mg/L e demonstra que a eficiência da estação está acima dos 70% do valor máximo 

exigido, ficando dentro dos padrões de qualidade de lançamento para o corpo 

hídrico, estabelecidos pelas autoridades ambientais.  

A eficiência na ETE significa o bom funcionamento do sistema para atingir 

excelência na qualidade do efluente final e assim não degradar o meio onde este 

efluente será descartado. No entanto, para manter bom funcionamento o processo 

requer um monitoramento diário, para verificar se há oscilações negativas no 

comportamento do tratamento. O sistema como um todo é muito importante, mas 

deve-se ter uma rigorosa análise da eficácia de desempenho do sistema de aeração 

(bactérias) tendo em vista que degrada o material orgânico que o efluente possui. A 

regular limpeza na estação, o descarte periódico de lodo, a recirculação de lodo 

sadio no sistema e, claro, a implementação de novas tecnologias são de grande 

valia para se ter uma ETE sempre eficaz. 
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5 RESULTADOS   

 

O Diagrama de Fontes de Água (DFA) divide o processo em intervalos de 

concentração e permite que a água seja reusada entre estes intervalos. Os limites 

de concentração de cada intervalo são considerados fontes internas de água. Já a 

água primária e água regenerada são consideradas fontes externas de água.  As 

etapas da metodologia usada para descrição e equacionamento do método DFA 

serão empregadas e descritas neste capítulo para a indústria do estudo de caso.  

 

 

5.1 APLICAÇÃO DO DFA PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL ESTUDADA 

 

Devido à impossibilidade de construção de um DFA considerando todos os 

contaminantes presentes no efluente líquido, optou-se pela escolha dos seguintes 

contaminantes chave:  

 Carbono orgânico total (COT); 

 Sólidos dissolvidos totais (SDT); 

 Sólidos sedimentáveis (SS). 

Foram estudados três dos processos empregados na indústria, entre eles: 

amaciamento simples, estonagem ou stone e clareamento, os quais permitem a 

utilização de reúso sem que interfira na qualidade do processo final. Os demais 

processos como sky bleach, tingimento e destroyer foram desconsiderados dos 

cálculos em virtude de muitas vezes estes serem processos com condições de 

operação extremamente específicas (por exemplo, ponto de pH ótimo devido a 

presença de enzima ou para fixação do corante empregado) e a reutilização de uma 

corrente de água do DFA para a lavagem poderia prejudicar a eficiência do 

tratamento. Portanto, tais processos continuaram utilizando água pura. 

A etapa de amaciamento é simples e rápida, sem a necessidade de utilizar 

muitas substâncias químicas, por isso, também é uma etapa de fácil execução. Seu 

objetivo consiste em fornecer ao artigo têxtil uma maior maciez utilizando água e um 

agente amaciante (normalmente uma solução a base de aminas graxas). 
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Já a estonagem visa utilizar a força mecânica da queda e batida na água da 

calça dentro da máquina, da batida da peça no cesto da máquina e da batida entre 

as próprias peças a fim de oferecer um desgaste ao tecido. Junta-se a esse 

processo a presença de algumas pedras (pedras pome ou cinasita) para aumentar e 

acelerar o processo fisicamente. Em alguns casos ocorre a utilização de enzimas 

para o desgaste dos tecidos. 

O processo de clareamento objetiva clarear o jeans por meio de reações de 

oxi-redução, desbotando, portanto, o corante índigo. No processo utiliza-se água, 

hipoclorito de sódio e permanganato de potássio. 

Para o estudo em questão, os dados do problema, como limite de vazão (fk, 

em t/dia) e concentração de entrada e saída dos contaminantes para cada operação 

do processo (Cik, max e Cfk, max, em ppm, respectivamente), foram fornecidos pela 

engenheira responsável, por meio de visitas técnicas à indústria estudada, sendo 

apresentados na Tabela 9. 

 

TABELA 9 - DADOS PARA LIMITES DE VAZÃO E CONCENTRAÇÃO DE ENTRADA E 
            SAÍDA DE CORRENTES DE ÁGUA DO SISTEMA-PROBLEMA (INDÚSTRIA) 

OPERAÇÃO k fk (t/dia) CONTAMINANTE Cik max (ppm) Cfk max (ppm) Δmk (g/dia) 

Amaciamento 

(1) 
12 

COT (A) 0 20 240 

SDT (B) 0 134 1.608 

SS (C) 0 36 432 

Estonagem (2) 5,28 

COT (A) 25 147 644.16 

SDT (B) 100 1.151 5.549,28 

SS (C) 55 2.345 12.091,20 

Clareamento (3) 6,72 

COT (A) 150 221 477,12 

SDT (B) 80 653 3.850,56 

SS (C) 30 368 2.271,36 

 FONTE: Lavanderia estudada, adaptado pelo autor, (2017). 

 

 Os valores das cargas de contaminantes descritos na Tabela 11 foram 

calculados por meio da Equação 1.  

É importante lembrar que os tempos necessários para alimentar os 

equipamentos com artigos têxteis e de preenchimento com água e aditivos químicos, 

assim como o tempo para descarga do efluente, foram desconsiderados nos 

cálculos. Isto é justificado, pois o efluente para ser reutilizado no processo deverá 

ser encaminhado primeiramente para um (ou mais) tanques de armazenagem a fim 
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de, só no tempo apropriado, ser reutilizado em uma operação diferente. Porém, na 

fábrica em estudo não existem tais tanques disponíveis.  

De acordo com a Equação 2, calculam-se as relações de transferência de 

massa devido à presença de múltiplos contaminantes como podem ser observados 

na Tabela 10. 

 

TABELA 10 - RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA (INDÚSTRIA) 

PROPORÇÃO 
VALORES 

(ppm) 

∆𝐶𝐴1

∆𝐶𝐵1
 0,1492 

∆𝐶𝐴1

∆𝐶𝐶1
 0,5555 

∆𝐶𝐵1

∆𝐶𝐶1
 3,7222 

∆𝐶𝐴2

∆𝐶𝐵2
 0,1161 

∆𝐶𝐴2

∆𝐶𝐶2
 0,0533 

∆𝐶𝐵2

∆𝐶𝐶2
 0,4590 

∆𝐶𝐴3

∆𝐶𝐵3
 0,1239 

∆𝐶𝐴3

∆𝐶𝐶3
 0,2101 

∆𝐶𝐵3

∆𝐶𝐶3
 1,6953 

Fonte: O autor (2017). 

 

Os cálculos são baseados na escolha heurística de um dos contaminantes. 

Neste caso adotou-se o contaminante A por ser aquele que apresenta as menores 

concentrações nas operações e tal fato pode ser verificado em colchetes na Tabela 

11. Embora qualquer contaminante possa ser escolhido como referência, este 

critério torna o cálculo do DFA mais fácil. Ou seja, a escolha do contaminante de 

referência segue critérios essencialmente heurísticos, como já verificados 

anteriormente. 
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TABELA 11 - CONCENTRAÇÃO DE TODOS OS CONTAMINANTES, EM RELAÇÃO AO “A”, PARA     
          AS OPERAÇÕES 1, 2 E 3 (INDÚSTRIA) 

CONTAMINANTE/OPERAÇÃO CONCENTRAÇÃO (ppm) 

A 0 [20] 25 147 150 221 

B/1 0 134     

C/1 0 36     

B/2   100 1.151   

C/2   55 2.345   

B/3     80 653 

C/3     30 368 

FONTE: O autor (2017). 

 

A corrente de processo escolhida para ser reutilizada deve ser aquela que 

possua, no máximo, concentração de contaminante na saída igual ou menor ao 

requisitado para a outra operação. Caso isso não seja estabelecido ocorrerá 

aumento da concentração de contaminante na operação seguinte.  

Nesta etapa dos cálculos determina-se o ponto de equivalência da operação 

1 para o contaminante B na entrada da operação 2, etapa denominada de 

deslocamento, obtendo-se, portanto, o valor correspondente para A quando B 

equivale a 100 ppm, tendo como base  a Equação 2: 

 

1

0,1492
=

100 − 0

𝑋 − 0
→ 𝑋 = 14,92 𝑝𝑝𝑚 

 

 

O mesmo deslocamento ocorre na operação 2 para a concentração de saída 

de 1.151 ppm. Utiliza-se a relação de transferência de B a fim de determinar a 

concentração de A. 

 

1

0,1161
=

1.151 − 100

𝑋 − 14,92
→ 𝑋 = 136,94 𝑝𝑝𝑚 

 

Aplicando-se o mesmo procedimento de cálculo para a terceira operação, 

obtêm-se os dados do problema deslocados e observa-se que o mesmo não afeta 

as cargas mássicas dos contaminantes de cada processo. Nota-se entre colchetes 

as novas concentrações ajustadas conforme mostrado na Tabela 12.  
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TABELA 12 - VALORES DE CONCENTRAÇÃO E DESLOCAMENTOS CALCULADOS EM        
          RELAÇÃO AO CONTAMINANTE “A” - INDÚSTRIA 

OPERAÇÃO k fk (t/dia) CONTAMINANTE Cik max (ppm) Cfk max (ppm) Δmk (g/dia) 

Amaciamento 

(1) 
12 

COT (A) 0 20 240 

SDT (B) 0 134 1.608 

SS (C) 0 36 432 

Estonagem (2) 5,28 

COT (A) [14,92] [136,94] 644,16 

SDT (B) 100 1.151 5.549,28 

SS (C) 55 2.345 12.091,20 

Clareamento (3) 6,72 

COT (A) [11,94] [78,47] 477,12 

SDT (B) 80 653 3.850,56 

SS (C) 30 368 2.271,36 

FONTE: O autor (2017). 

 

 

Neste ponto aloca-se a concentração do contaminante de referência em 

linhas verticais e ordem crescente conforme Figura 30. 

 

FIGURA 30 – PRIMEIRA ETAPA NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO DFA - INDÚSTRIA 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

 

A Figura 31 representa as operações de transferência de massa por meio 

das setas horizontais, partindo da concentração inicial e se estendendo até a 

concentração final das respectivas operações. 
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FIGURA 31 – REPRESENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA NAS OPERAÇÕES DO DFA - 

INDÚSTRIA 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

 

Na sequência, são calculadas por meio da Equação 1 as cargas de 

contaminantes (Δm) necessárias para a remoção de contaminante em cada um dos 

5 intervalos do diagrama e para as 3 operações possíveis. 

 

∆𝑚 = 𝑓. (𝐶𝑓𝑘 − 𝐶𝑖𝑘) Eq. 1 

∆𝑚 = 12. (11,94 − 0) 

∆𝑚 = 143,28 𝑔/𝑑𝑖𝑎 

 

 

É possível, agora, elaborar o DFA com os valores das quantidades de 

massas trocadas entre cada etapa da operação (intervalos de concentração), 

conforme apresentado na Figura 32. 
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FIGURA 32 - ESTRUTURA DO DFA CONSTRUÍDA COM AS TRANSFERÊNCIAS DE MASSAS - 

INDÚSTRIA 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

Para i = 1: tem-se somente a operação 1 e existe disponível água primária 

com 0 ppm de contaminante.  

A vazão de água necessária para transferir a carga mássica na operação 1 

calculada pela Eq. 1: 

∆𝑚 = 𝑓 . ∆𝑐 

143,28 = 𝑓 . 11,94 

𝑓 = 12 𝑡/𝑑𝑖𝑎 

 

Para i = 2: tem-se as operações 1 e 3 e existe disponível água primária com 

0 ppm de contaminante e 12t/dia de água com 11,94 ppm de contaminante 

proveniente da operação 1 com i=1 (prioridade de uso na mesma operação). 

A vazão de água necessária para transferir a carga mássica na operação 1 

é: 

∆𝑚 = 𝑓 . ∆𝑐 

35,76 = 𝑓 . (14,92 − 11,94) 

𝑓 = 12 𝑡/𝑑𝑖𝑎 (proveniente operação 1) 
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A vazão de água necessária para transferir a carga mássica na operação 3 

é: 

 

∆𝑚 = 𝑓 . ∆𝑐 

20,03 = 𝑓 . (14,92 − 0) 

𝑓 = 1,34 𝑡/𝑑𝑖𝑎 (água primária) 

 

Para i = 3: tem-se todas as operações e existe disponível água primária 0 

ppm, 12t/dia de água 14,92 ppm proveniente operação 1 e 1,34 t/dia água 14,92 

ppm proveniente operação 3 (prioridade na mesma operação). 

A vazão de água necessária para transferir a carga mássica na operação 1 

é: 

 

∆𝑚 = 𝑓 . ∆𝑐 

60,96 = 𝑓 . (20 − 14,92) 

𝑓 = 12 𝑡/𝑑𝑖𝑎 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 1) 

 

A vazão de água necessária para transferir a carga mássica na operação 3 

é: 

 

∆𝑚 = 𝑓 . ∆𝑐 

34,14 = 𝑓 . (20 − 14,92) 

𝑓 = 6,72 𝑡/𝑑𝑖𝑎  (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑝. 3) 

 

Porém, proveniente da operação 3 só temos 1,34 t/dia de água 14,92 ppm 

disponível. Precisamos completar com água primária 0 ppm. 

 

∆𝑚 = 𝑓 . ∆𝑐 

60,96 − 6,81 = 𝑓 . (20 − 0) 

𝑓 = 2,71 𝑡/𝑑𝑖𝑎  (á𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑎) 

 

A vazão de água necessária para transferir a carga mássica na operação 2 

é: 
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∆𝑚 = 𝑓 . ∆𝑐 

26,61 = 𝑓 (20 − 0) 

𝑓 = 1,33 𝑡/𝑑𝑖𝑎  (á𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑎) 

Para i = 4: temos as operações dois e três. 

 

Na operação 2, a carga mássica depurada pela água proveniente da própria 

operação 2 é: 

∆𝑚 = 𝑓 . ∆𝑐 

∆𝑚 = 1,33 . (78,47 − 20) 

∆𝑚 = 77,76𝑔/𝑑𝑖𝑎 

 

A carga restante da operação 2 será depurada pela água proveniente da 

operação 1: 

308,72 − 77,76 = 𝑓 . (78,47 − 20) 

𝑓 = 3,95
𝑡

𝑑𝑖𝑎
 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 1) 

 

Na operação 3, a carga mássica depurada pela água proveniente da própria 

operação 3 é: 

 

∆𝑚 = 𝑓 . ∆𝑐 

∆𝑚 = (1,34 + 2,71) . (78,47 − 20) 

∆𝑚 = 236,80 𝑔/𝑑𝑖𝑎 

 

A carga restante da operação 3 será depurada pela água que sobrou 

proveniente da operação 1: 

 

∆𝑚 = 𝑓 . ∆𝑐 

392,92 − 236,80 = 𝑓 . (78,47 − 20) 

𝑓 = 2,67 𝑡/𝑑𝑖𝑎  (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 1) 

 

Para i = 5: tem-se a operação 2. 

A vazão de água necessária para depurar a carga da operação 2 é: 
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∆𝑚 = 𝑓 . ∆𝑐 

308,72 = 𝑓 . (136,94 − 78,47) 

𝑓 = 5,28 𝑡/𝑑𝑖𝑎 (𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 2) 

 

 

Visando o máximo reúso de água pode-se agora, a partir do DFA, elaborar a 

rede de transferência de massa (RTM) do estudo de caso demonstrada na Figura 

33. 

 

 

FIGURA 33 - REDE DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA ELABORADA PARA INDÚSTRIA 

 
FONTE: O ator (2017). 

 

 

 A metodologia do DFA mostrou-se eficaz na otimização das correntes de 

água dentro do processo, reduzindo o consumo de água primária com máximo 

reúso. Os Quadro 5 e 6 demonstram os resultados obtidos com o DFA. 
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QUADRO 5 – RESULTADOS OBTIDOS SEM MÁXIMO REÚSO E COM MÁXIMO REÚSO PARA 
  CADA OPERAÇÃO 

OPERAÇÃO (k) 
OPERAÇÃO SEM 

MÁXIMO REÚSO (t/dia) 
OPERAÇÃO COM 

MÁXIMO REÚSO (t/dia) 
PERCENTUAL DE 

ECONOMIA HÍDRICA  

Amaciamento 12 12 - 

Estonagem 5,28 1,33 74,81% 

Clareamento 6,72 4,05 39,73% 

Fonte: O autor (2017). 

 

QUADRO 6 – RESULTADOS OBTIDOS SEM MÁXIMO REÚSO E COM MÁXIMO REÚSO NO     
          PROCESSO 

PROCESSO 
OPERAÇÃO SEM 

MÁXIMO REÚSO (t/dia) 
OPERAÇÃO COM 

MÁXIMO REÚSO (t/dia) 
PERCENTUAL DE 

ECONOMIA HÍDRICA  

Vazão consumida 24 17,38 27,58% 

Fonte: O autor (2017). 

  

 Os resultados apresentados mostram que para operação normal sem o 

máximo reúso, eram gastos no processo um total de 24 t/dia de água primária e 

usando o máximo reúso para o mesmo processo este passou a gastar 17,38 t/dia, 

apresentando uma redução hídrica de 27,58%. Analisando individualmente cada 

operação, nota-se que para a Estonagem sua economia hídrica foi de 74,81% e no 

Clareamento a redução foi de 39,73%. 

 

 

5.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS DE VAZÃO 

 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos durante 

a fase experimental de monitoramento da vazão inicial. As amostragens 

aconteceram no período de maio, junho e julho de 2016 com monitoramento da 

vazão realizado de hora em hora de segunda a sexta-feira com início às 8h e 

término às 17h e aos sábados iniciando às 8h e último horário realizado às 12h.  

O valor utilizado para resultados de monitoramento foram os valores médios 

aritméticos, erro padrão, mediana, moda, variância da amostra e desvio-padrão 

identificados na Tabela de Estatística – Tabela 13. 
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TABELA 13 - ESTATÍSTICA DO MONITORAMENTO DA VAZÃO INICIAL PARA O PROCESSO 
             EM ESTUDO 

MEDIDAS 
DESCRITIVAS (t/dia) 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Total 

Média 13,80 16,40 17,80 17,75 9,00 4,75 14,19 

Erro padrão  0,96 0,80 0,46 0,37 1,22 1,67 0,44 

Mediana  17,50 17,50 17,50 17,50 13,75 - 17,50 

Moda  17,50 17,50 17,50 20,00 - - 17,50 

Desvio padrão 6,82 5,67 3,26 2,59 8,65 7,47 7,24 

Variância da amostra 46,49 32,18 10,62 6,70 74,74 55,86 52,39 

Mínimo  - - 5,00 12,50 - - - 

Máximo 22,50 22,50 22,50 22,50 20,00 17,50 22,50 

Soma  690,0 820,00 890,00 887,50 450,00 95,00 3.832,50 

Nível de confiânça (95%) 1,94 1,61 0,93 0,74 2,46 3,50 0,87 

FONTE: O autor (2017). 

 

Verifica-se que a média para os três meses da vazão inicial de água é de 

14,19 t/dia com um desvio-padrão de 7,24 t/dia. Considerando que o resultado deste 

trabalho é uma economia de 27,58% com a aplicação do DFA, pode-se concluir que 

a média diária passará a ser de 10,27 t/dia, com um nível de confiança de 95%, 

onde a variação máxima pode ser de +/- 0,87 t/dia. Considerando a tabela de 2016 

da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o custo diário da água primária 

é de R$160,77 e com o novo processo esse valor passa a ser de R$ 116,43, 

gerando portanto uma economia mensal variável de até R$ 975,48 considerando 22 

dias trabalhados/mês, conforme demonstrada no Quadro 7. 

 

 
QUADRO 7 – CONFIGURAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM DFA 

CENÁRIO VALORES 

Redução hídrica com o DFA 
 

27, 58 (%) 

Vazão média da água sem máximo reúso 
 

14,19 (t/dia) 

Vazão média da água com máximo reúso 
 

10,27 (t/dia) 

Custo da água sem máximo reúso 
 

160,77 (R$/dia) 

Custo da água com máximo reúso 
 

116,43 (R$/dia) 

Economia mensal para 22 dias trabalhados 
 

975,48 (R$/mês) 

 FONTE: O autor (2017). 
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A figura 34 identifica a representação gráfica da vazão de água para a 

primeira semana de junho e a Figura 35 o gráfico da vazão para cinco segundas-

feiras do mesmo mês (assim se tem uma análise com o DFA no mês). Verifica-se 

que houve uma substancial redução do consumo hídrico após a aplicação do DFA, 

podendo ser observada a queda no volume de água representada pela linha verde 

do DFA, em relação à linha azul que representa a água no processo sem o máximo 

reúso. 

 

FIGURA 34 – GRÁFICO DE LINHA PARA VAZÃO DE ENTRADA SEMANAL 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

 

FIGURA 35 – GRÁFICO DE LINHA PARA VAZÃO DE ENTRADA EM 5 SEGUNDAS-FEIRAS 

 
FONTE: O autor (2017). 
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De acordo com os resultados obtidos e para melhor acompanhamento foi 

aplicado linhas de tendência (em cor laranja) onde mostra que a proposta do DFA se 

mantém eficiente para qualquer composição de processo que a Lavanderia industrial 

venha a praticar.  

Nota-se que a linha de tendência para o gráfico semanal é decrescente, pois 

no início da semana os processos de enchimento de água são maiores e no 

decorrer da semana vai diminuindo, sendo os equipamentos utilizados em menor 

escala no fim de semana.  

Para o gráfico que representa as segundas-feiras do mesmo mês, a linha de 

tendência indica maior volume de enchimento de água nos equipamentos ao final do 

mês. A tendência linear acompanha o comportamento do processo estudado. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo teve em seu objetivo geral a elaboração de proposta 

visando à redução de consumo de água no processo produtivo de uma lavanderia 

industrial de jeans, por meio do Diagrama de Fontes de Água (DFA), em um cenário 

com procedimento de máximo reúso de água. 

Foram definidos objetivos específicos com a finalidade de permitir o amplo 

conhecimento do processo produtivo e tratamento do efluente gerado na indústria e 

sua legislação bem como complementar o alcance do objetivo geral e a 

compreensão dos fundamentos do presente estudo, conforme relacionados a seguir. 

Para atingir o primeiro objetivo específico, foi realizado um estudo com 

visitas técnicas à indústria têxtil para descrever o seu processo produtivo e os 

principais setores demonstrados aqui pelo fluxograma. No que tange ao tratamento 

dos efluentes em sua ETE foi delineado todo processo e por fim verificada sua 

eficiência, vista que, está acima dos 70% do valor máximo estabelecidos pelas leis 

ambientais para o parâmetro DBO. 

Para o cumprimento do segundo objetivo específico, foi realizado um estudo 

para abordar as referências sobre a legislação ambiental pertinente a indústria têxtil 

em estudo e com isso comprovar sua eficácia no tratamento de efluentes gerados. 

O terceiro objetivo tem como síntese os cálculos e resultados obtidos pelo 

DFA, os quais, foram bastante satisfatórios e semelhantes a outros estudos 

apresentados na literatura e atingindo a solução prevista para a redução do 

consumo de água utilizando o máximo reúso. Os resultados mostram que a 

abordagem proposta alcança uma redução no processo produtivo de 24 t/dia para 

17,38 t/dia. 

Para atendimento do quarto objetivo específico foi avaliada a taxa percentual 

do consumo de água e a estimativa de ganho econômico mensal. Pela abordagem 

quantitativa verificou-se uma redução de 27,58% no consumo de água primária.  A 

partir dos dados de vazão inicial de água referente a três meses foi possível chegar 

a uma economia mensal para a indústria no valor de R$ 975,48 considerando 22 

dias trabalhados. 
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Neste trabalho foi possível comprovar a praticidade, a eficiência e a 

economia de tempo e trabalho representada pelo uso do método Diagrama de 

Fontes de Água. A metodologia do DFA mostrou-se uma ferramenta eficaz para 

análise das redes de água nas configurações de máximo reúso. 

Essas análises reafirmam a importância da ferramenta no combate ao 

desperdício dos recursos hídricos, além de ter apresentado boas indicações de 

viabilidade econômica, atingindo uma economia de quase 28% no consumo hídrico 

operacional. Este método é, portanto, importante para melhorar a competitividade 

das indústrias num cenário econômico cada vez mais acirrado e disputado. 

 Conclui-se ainda, que o desenvolvimento da metodologia aqui apresentada 

representa um importante fator para o uso racional dos recursos naturais, bem como 

para a redução do impacto negativo deflagrado pela descarga de poluentes em 

receptores hídricos. 

 

 

6.2 SUGESTÕES 

 

 Fazer o estudo para outros períodos e outros processos da indústria; 

 Considerar estudo econômico de gastos com tanques, tubulações e 

bombeamento a fim de verificar suas influências no custo final para 

implantação do reúso; 

 Fazer uso de tanques para adicionar a água de reúso e utilizá-las para 

limpezas, combate a incêndios entre outros; 
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ANEXO 1 – ANÁLISE DO EFLUENTE TRATADO 
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ANEXO 2 – DADOS DO MONITORAMENTO DA VAZÃO INICIAL PARA 

PROCESSO EM ESTUDO 

 

Monitoramento vazão (t/dia) de entrada lavanderia 

MAIO 

Período Horário 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Média 

0
2

/0
5

 a
  0

7
/0

5
 Segunda 0 0 15 17,5 17,5 20 22,5 20 20 20 15,25 

Terça 15 15 20 20 20 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 20,25 

Quarta 10 15 20 22,5 22,5 15 15 17,5 17,5 20 17,5 

Quinta  17,5 15 20 22,5 17,5 15 20 20 15 15 17,75 

Sexta 15 20 17,5 17,5 20 20 17,5 17,5 17,5 17,5 18 

Sábado 17,5 0 17,5 20 20        -        -      -        -         - 15 

             

1
0

/0
5

 a
  1

4
/0

5
 Segunda                       

Terça 0 15 17,5 20 20 20 20 17,5 17,5 17,5 16,5 

Quarta 7,5 17,5 17,5 17,5 20 15 20 15 15 20 16,5 

Quinta  17,5 12,5 12,5 20 15 20 20 17,5 17,5 20 17,25 

Sexta 17,5 15 10 12,5 17,5 22,5 22,5 22,5 15 20 17,5 

Sábado 25 20 17,5 15 15        -        -      -        -         - 18,5 

             

1
6

/0
5

 a
  2

1
/0

5
 Segunda 0 0 15 0 17,5 17,5 17,5 20 17,5 15 12 

Terça 10 10 15 17,5 17,5 17,5 22,5 22,5 22,5 20 17,5 

Quarta 10 12,5 0 17,5 17,5 17,5 20 20 17,5 15 14,75 

Quinta  15 15 15 17,5 17,5 20 15 20 17,5 20 17,25 

Sexta 15 0 17,5 17,5 17,5 20 20 17,5 15 20 16 

Sábado 10 0 15 15 15        -        -      -        -         - 11 

             

2
3

/0
5

 a
  2

8
/0

5
 Segunda 10 10 25 15 15 20 0 15 17,5 20 14,75 

Terça 12,5 12,5 15 17,5 15 15 20 20 15 17,5 16 

Quarta 12,5 15 0 17,5 15 15 22,5 20 15 17,5 15 

Quinta  - - - - - - - - - -  - 

Sexta 0 5 0 17,5 17,5 20 20 20 20 17,5 13,75 

Sábado 10 10 10 10 10        -        -      -        -         - 10 

             

3
0

/0
5

 a
 0

4
/0

6
 Segunda 0 0 0 22,5 22,5 15 20 20 22,5 15 13,75 

Terça 12,5 12,5 15 20 20 22,5 20 17,5 15 17,5 17,25 

Quarta 17,5 17,5 17,5 15 15 17,5 17,5 15 15 15 16,25 

Quinta  17,5 0 17,5 20 20 20 22,5 22,5 15 20 17,5 

Sexta 15 17,5 15 17,5 17,5 20 20 20 15 17,5 17,5 

Sábado 5 7,5 7,5 10 10        -        -      -        -         - 8 
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JUNHO 
6

/0
6

 a
 1

1
/0

6
 Segunda 0 0 15 20 20 20 17,5 17,5 17,5 17,5 14,5 

Terça 15 15 17,5 17,5 17,5 20 20 15 15 20 17,25 

Quarta 15 0 0 17,5 17,5 15 17,5 15 15 22,5 13,5 

Quinta  10 17,5 17,5 22,5 17,5 20 15 20 15 20 17,5 

Sexta 15 0 15 17 20 20 17,5 17,5 17,5 17,5 15,7 

Sábado 10 15 20 17,5 17,5        -        -      -                 - 16 

             

1
3

/0
6

 a
 1

8
/0

6
 Segunda 0 0 0 10 10 10 10 10 12,5 12,5 7,5 

Terça 10 0 0 20 17,5 15 20 17,5 20 15 13,5 

Quarta 12,5 0 20 17,5 15 15 15 15 15 15 14 

Quinta  10 10 10 15 20 17,5 15 17,5 17 17,5 14,95 

Sexta 12,5 15 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 16,75 

Sábado 7,5 5 7,5 7,5 0     -      -     -      -       -  5,5 

             

2
0

/0
6

  a
 2

5
/0

6
 Segunda 0 0 17,5 15 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 13,75 

Terça 12 15 15 22 22 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,35 

Quarta 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 20 20 15 17,5 17,75 

Quinta  12,5 10 15 15 17,5 22,5 15 15 22,5 15 16 

Sexta 0 15 10 15 20 20 15 22,5 22,5 22,5 16,25 

Sábado 15 12,5 17,5 17,5 17,5     -      -     -      -       -  16 
 

JULHO 

2
7

/0
6

 a
 0

2
/0

7
 Segunda 10 10 10 15 17,5 15 17,5 20 20 17,5 15,25 

Terça 17,5 12,5 15 15 20 15 15 20 20 20 17 

Quarta 0 15 17,5 22,5 22,5 17,5 17,5 17,5 17,5 20 16,75 

Quinta  17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 15 17,5 17,5 17,25 

Sexta 10 15 17,5 17,5 15 15 15 17,5 17,5 20 16 

Sábado 15 17,5 17,5 20 17     -      -     -      -       -  17,4 

             

0
4

/0
7

 a
 0

9
/0

7
 Segunda 0 0 10 15 15 15 15 15 17,5 15 11,75 

Terça 17,5 15 15 15 15 20 15 20 20 20 17,25 

Quarta 5 7,5 20 17,5 17,5 15 20 20 15 15 15,25 

Quinta  5 15 10 17,5 15 17,5 20 17,5 17,5 17,5 15,25 

Sexta 7,5 0 0 20 20 17,5 17,5 15 17,5 17,5 13,25 

Sábado 12,5 15 15 17,5 17,5     -      -     -      -       -  15,5 

             

1
1

/0
7

 a
 1

6
/0

7
 Segunda 0 0 12,5 15 15 15 17,5 17,5 17,5 17,5 12,75 

Terça 10 10 15 15 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 15,5 

Quarta 0 10 20 20 20 20 20 17,5 17,5 17,5 16,25 

Quinta  17,5 10 15 15 15 15 15 17,5 17,5 17,5 15,5 

Sexta 0 15 15 20 15 17,5 17,5 15 15 22,5 15,25 

Sábado 10 20 15 15 15     -      -     -      -       -  15 

             

1
8

/0
7

 a
 2

3
/0

7
 Segunda 0 0 17,5 22,5 22,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 15 

Terça 0 10 15 15 15 15 15 20 15 17,5 13,75 

Quarta 10 15 17,5 17,5 17,5 17,5 22,5 17,5 22,5 17,5 17,5 

Quinta  15 15 17,5 15 15 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 16,5 

Sexta 15 17,5 15 15 20 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17 

Sábado 15 17,5 17,5 17,5 17,5     -      -     -      -       -  17 

 


