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Resumo: As indústrias têxteis podem ser consideradas como um dos maiores polos industriais 

existentes, seja em número, em geração de empregos ou em produtividade. Contudo, essas indústrias 

possuem a água como um de seus principais insumos, que é utilizada em grande parte dos processos, 

o que acaba gerando uma grande quantidade de efluentes. Conforme crescia a conscientização 

ambiental, concluiu-se que esse efluente não poderia mais ser descartado em seu estado bruto, 

portanto, todo o efluente que fosse gerado durante os processos industriais de beneficiamento têxtil 

nas lavanderias, deveriam passar por tratamentos antes que fossem lançados nos corpos de água, 

para isso, o efluente tratado deveria seguir os parâmetros em conformidade com o padrão de emissão 

estabelecido pela legislação brasileira (resolução Nº 430/2011 – CONAMA). Sendo assim, o presente 

trabalho buscou verificar a eficiência dos coagulantes Sulfato de Alumínio e Tanino para tais 

tratamentos, levando em consideração os parâmetros de cor, turbidez e matéria orgânica (DQO), em 

experimentos de floculação/coagulação realizados por meio de Jar Test. Com os resultados obtidos, 

pôde-se otimizar as dosagens do coagulante a ser utilizado, assim como seus tempos de mistura 

rápida, lenta e sedimentação. Pôde-se perceber ainda, que o coagulante tanino, se comparado ao 

Sulfato de Alumínio, além de apresentar um maior desempenho, menores tempos de mistura e 

sedimentação, e uma menor concentração, também apresenta um menor custo, chegando a custar 

65% menos que o outro coagulante. 

Palavras Chave: Efluente Têxtil; Sulfato de Alumínio; Tanino; Floculação/Coagulação. 
 

 



 

 

WASTEWATER TREATMENT OF TEXTILE INDUSTRY IN 

COAGULATION AND FLOCCULATION USING NATURAL 

POLYMERS 
 

 
Abstract: Textile industries can be considered as one of the most existing industrial centers, either in 

number in job creation and productivity. However, these industries have water as one of its main 

inputs, which is used in most cases, which ends up generating a lot of waste. As growing 

environmental awareness, it was concluded that the effluent could not be ruled out in its raw state, 

therefore, all the effluent that was generated during industrial processes of textile processing in 

laundries, should undergo treatment before they were released into the water, for this, the treated 

effluent should follow the parameters in accordance with the emission standards established by 

brazilian legislation (Resolution  No. 430/2011 - CONAMA). Therefore, this study aimed to verify the 

efficiency of the coagulants aluminum sulfate and Tannin for such treatments, taking into account the 

color parameters, turbidity and organic matter (COD), flocculation experiments / coagulation 

performed by Jar Test. With the results, it was possible to optimize the dosage of coagulant to be used 

and their times of rapid mixing, slowly and sedimentation. It might be noticed also that the tannin 

coagulant, compared to aluminum sulfate, in addition to a higher performance, lower mixing times 

and sedimentation, and a lower concentration also has a lower cost, reaching cost 65% less than the 

other coagulant. 

 

Key-words: Textile Effluent; Aluminum sulfate; Tannin; Flocculation/Coagulation. 

1 INTRODUÇÃO 

Obter água em boa quantidade e qualidade torna-se cada vez mais uma grande 

necessidade. Porém, atualmente, na natureza existe cada vez menos água suficiente e com as 

qualidades que possam suprir a todas as demandas da população. Sendo assim, é preciso que 

sejam tomadas medidas e estudos afim de diminuir o consumo, facilitar a reciclagem e o 

tratamento das águas contaminadas (CRUZ, 2004). 

As lavanderias seguem processos diferenciados, em vista que cada setor possui sua 

própria especialidade ou produto a ser trabalhado. As lavanderias industriais, que em sua 

grande maioria possui o jeans como produto de trabalho, fornecem esse produto 

principalmente para o setor da moda. Atualmente, a maioria dessas lavanderias se encontra 

espalhada nos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, que geralmente não 

atendem às questões ecológicas vigentes, o que não impede que essas indústrias sejam 

responsáveis por grande parte dos empregos diretos no país (SILVA, 2003). 

Devido à elevada taxa de DQO e coloração características da presença de corantes, 

pigmentos e produtos químicos auxiliares, o efluente gerado pelas indústrias de tecido é um 

dos maiores problemas do setor, pois esses tipos de efluentes necessitam de um método de 

tratamento específico conforme suas características (SILVA FILHO, 2007). 

A parcela mais crítica do efluente na indústria têxtil é formado durante os processos 

de tingimento e lavagem, porém também são formados durante as demais etapas. Nessas 

etapas são utilizados em grande quantidade os corantes, proteínas, amidos e substancias com 

alto teor de gorduras. Além desses produtos, O elevado pH e as altas temperaturas dos banhos 

também aumentam a taxa poluidora dos efluentes do setor têxtil (SILVA, 2003). 



 

 

Os coagulantes/floculantes tem mostrado, quando utilizados em efluentes industriais, 

altas taxas de remoção quanto à parâmetros como cor, turbidez e matéria orgânica, sendo 

possível a utilização de diferentes agentes químicos para esses processos. Sendo que, a 

remoção de cor é uma das maiores dificuldades no tratamento de efluentes têxteis. Nos 

efluentes têxteis, a principal causa das altas taxas de cor é proveniente dos corantes ionizados, 

não fixados e principalmente os corantes reativos que possuem uma maior dificilmente 

eliminados, tanto em processos físico-químicos quanto em processos biológicos, devido a 

baixa degradabilidade que possuem (KARCHER et al, 1999). 

O coagulante mais utilizado para o tratamento de água potável é o coagulante 

químico sulfato de alumínio, devido à sua boa eficiência, sua facilidade de transporte e 

manuseio, possuir baixo custo e ser produzido em várias regiões brasileiras. Não obstante a 

isto, este coagulante apresenta algumas desvantagens, e recentemente muita atenção tem sido 

dada ao seu uso extensivo. O desempenho deste coagulante é altamente afetado pelo pH do 

efluente a ser tratado, além de poder deixar presente, ao final do tratamento, um alto teor de 

alumínio residual na água (HUANG et al., 2000). 

Os coagulantes naturais, também conhecidos como polieletrólitos, têm grande 

capacidade de adsorção de partículas ao seu redor. Quando utilizado na 

coagulação/floculação, acredita-se que o processo pode acontecer sem a ocorrência do 

fenômeno químico, não havendo reações onde a água e o coagulante se neutralizam, 

formando composições gelatinosas, reações que ocorrem quando são utilizados coagulantes 

provindos de sais de ferro ou de alumínio (BORBA, 2001). 

A biodegradabilidade é a principal vantagem dos coagulantes naturais, além da 

redução no lodo residual e na toxidade do efluente, se comparado com os coagulantes 

químicos. Sendo assim, os coagulantes de origem natural estão a cada vez mais sendo 

utilizados e estudados, tanto para o tratamento de água, como para o tratamento de efluentes 

industriais. Alguns exemplos de coagulantes naturais são: o tanino, a moringa, o quiabo, a 

casca de banana, entre outros (BORBA, 2001). 

O coagulante de origem vegetal tanino pode ser utilizado em efluentes de variados 

níveis de pH, sem que seja necessário o uso de alcalinizantes, também elimina o acréscimo de 

metais em seu processo, e diminui a quantidade de lodo a ser descartado. Além de possuir, 

por ser um coagulante orgânico, a possibilidade de ser degradado biologicamente ou ser 

eliminado por processos térmicos (ÖZACAR; SENGIL, 2003).  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Coleta e preservação das amostras 

Foram utilizadas amostras provenientes de uma lavanderia industrial de 

beneficiamento de jeans do município de Campo Mourão, localizado no noroeste do estado do 

Paraná. A lavanderia possui capacidade de aproximadamente 7000 kg de tecido por dia, 

utilizando nos processos cerca de 100 m
3
/dia de água, em períodos de trabalho com 3 turnos 

diários (24 horas de funcionamento). Para reduzir e otimizar o consumo de água a empresa 

trata e reusa a água servida em dois, dos três enxagues tradicionais (o número de enxague 

altera conforme o beneficiamento empregado). 

Como o efluente final possui poluentes orgânicos e inorgânicos além de uma 

coloração escura, o mesmo necessita de tratamento antes de seu despejo final em corpo 



 

 

receptor, segundo a norma ambiental apresentada na resolução CONAMA nº 430/2011. Como 

corpo receptor deste efluente, é utilizado o Rio do Campo, cujo afluente da margem esquerda 

é o Rio Mourão o qual deságua Rio Ivaí, sendo que suas águas passam nos limítrofes de fundo 

da propriedade. 

As amostras de efluentes da indústria foram caracterizadas em relação a sua 

coloração específica (PtCo APHA), pH, turbidez, sólidos suspensos totais, fixos e voláteis 

(SST, SSF e SSV) e demanda química de oxigênio (DQO).  

As amostras foram distribuídas em recipientes de 600 mL e de 5 litros e armazenadas 

em geladeiras (10°C), para que as características das mesmas fossem preservadas o máximo 

possível. Foram empregado os critérios de preservação, acondicionamento e prazo de análise 

em amostras de efluente recomendado por Camboim (2010). 

2.2 Tratamento de coagulação/floculação 

Os experimentos de coagulação/floculação foram realizados em equipamento jar-test 

simples, Milan – Modelo JT 101/6m, com regulador de rotação das hastes misturadoras, em 

temperatura ambiente. 

Para a realização do experimento foi empregado à metodologia descrita por Couto 

Junior (2011), na qual se adiciona diferentes dosagens de coagulantes em uma amostra 

(500mL) de efluente em béqueres de prova. Para encontrar a concentração ótima do 

coagulante. 

Inicialmente foram adotados os tempos de misturas e sedimentação utilizados por 

Couto Junior (2011), 2 e 5 minutos para a mistura rápida, 20 e 30 minutos para a mistura lenta 

e 20 e 30 minutos para a sedimentação, sendo feitas então, as possíveis combinações para 

esses tempos. 

Posteriormente buscou-se a otimização do processo de tratamento, diminuindo os 

tempos de mistura rápida e tempo de mistura lenta. 

Após o ensaio de coagulação/floculação as amostras foram mantidas em repouso por 

um período de 20 ou 30 minutos, para que ocorra a sedimentação do material e então foram 

analisadas.  

Na sequência foi coletado o sobrenadante da amostra de cada béquer, para análise 

dos parâmetros, a fim de verificar a eficiência de remoção pela comparação dos resultados 

com o efluente bruto e do processo de eletrocoagulação.  

A determinação dos parâmetros: DQO, cor, turbidez, sólidos totais (ST) e sólidos 

suspensos (SS), sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos fixos (SSF) e sólidos 

suspensos voláteis (SSV), foram realizados em duplicatas aplicando os métodos estabelecidos 

no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995), sendo 

reportados resultados com as unidades, mg O2/L PtCo-APHA, NTU, e mg/L, 

respectivamente.   

Coagulantes 

Foram utilizados 2 coagulantes diferentes: Sulfato de Alumínio na forma sólida 

(Cinetica®) e o tanino vegetal (Tanfloc SG®) da forma sólida, fornecido pela empresa 

TANAC S/A. 



 

 

As faixas de concentração para o estudo de cada coagulante foram determinadas a 

partir dos estudos de Ströher (2010) e Couto Junior (2011). A partir de ensaios prévios, foram 

verificadas as faixas de concentrações onde foram apresentadas as maiores remoções. 

O coagulante Sulfato de Alumínio será utilizado na sua forma comercial em pó. As 

concentrações analisadas deste coagulante foram, com base nos estudos de Ströher (2010) e 

Couto Junior (2011): 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800 e 900 mg/L.  

O coagulante tanino vegetal utilizado foi o Tanfloc SG na forma sólida fornecido 

pela empresa TANAC S/A conforme mostra a Figura 2. As concentrações do tanino utilizadas 

foram utilizadas segundo os estudos de Ströher (2010) e Couto Junior (2011): 80; 90; 100; 

110; 120; 130; 140 e 150 mg/L. 

 

Metodologia Experimental 

Os experimentos de coagulação/floculação foram realizados em equipamento jar-test 

simples, Milan – Modelo JT 101/6, com regulador de rotação das hastes misturadoras, em 

temperatura ambiente, apresentado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Equipamento jar-test simples, Milan – Modelo JT 101/6 

 

Os experimentos consistiram na adição de diferentes dosagens de coagulantes em 

béqueres de prova contendo 500 mL do efluente têxtil, sendo essas dosagens: 80, 90, 100, 

110, 120, 130, 140 e 150 mg/L para o coagulante à base de Tanino e 200, 300, 400, 500, 600, 

700, 800 e 900 mg/L para o Sulfato de Alumínio. 

Serão variados os tempos e velocidades de misturas, além do tempo de 

sedimentação, com base nestes resultados serão definidas as condições experimentais nesta 

etapa da pesquisa. Inicialmente será adotada a metodologia aplicada por Ströher (2010) e 

Couto Junior (2011). Com os seguintes tempos de mistura: 5 minutos para o tempo de mistura 

rápida (TMR), 30 minutos para o tempo de mistura lenta (TML), 30 minutos para a 

sedimentação (SED). Na tentativa de otimizar o tratamento, reduziram-se os tempos de 

mistura para 2 minutos (TMR), 20 minutos (TML) e 20 minutos (SED). As velocidades de 

mistura mantiveram-se fixas em 95 rpm para a mistura rápida e 35 rpm para a mistura lenta. 

Portanto, serão realizados 8 ensaios para cada coagulante, variando os tempos de 

mistura e sedimentação. 



 

 

Após o ensaio de coagulação/floculação/sedimentação o sobrenadante das amostras 

foram submetidas às análises de cor, turbidez e DQO, a fim de avaliar a eficiência de remoção 

e consequentemente o ponto ótimo do tratamento. 

Após o tratamento por coagulação/floculação/sedimentação com cada um dos 

coagulantes será determinado o melhor coagulante para esse tipo de efluente, para tanto será 

levando em conta, além da remoção de cor, turbidez e DQO, também o custo para esse 

tratamento.  

2.3 Análises físico-químicas 

Cor 

Foi aplicada a metodologia proposta por APHA (1995), e aplicada por Couto Junior 

(2011), onde a determinação da cor será efetuada pelo método Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater.   

O método consiste na medida da absorbância da amostra em comparação com 

solução padrão de platina e cobalto. Para tanto se utiliza-se um espectrofotômetro HACH 

modelo DR/2010, onde será realizada a leitura direta sendo os resultados expressos em mg 

PtCo/L. 

O procedimento se dá com a entrada, no programa 120 do espectrofotômetro, e ajuste 

do comprimento de onda de 455 ηm no equipamento. 

Acrescenta-se 25mL de água destilada (o branco) na cubeta e zera o equipamento. 

Após, acrescentar 25mL de amostra na cubeta e realizar a leitura. 

Demanda Química de Oxigênio (DQO)  

A determinação da demanda química de oxigênio foi realizada através do micro 

método, segundo American Public Health Association (APHA, 1995), por meio de digestão e 

quantificação fotométrica a 620 ηm. Utilizou-se como digestor um reator HACH e, para 

leitura espectrofotométrica, um espectrofotômetro HACH, modelo DR/2010, no qual era 

inserida uma curva padrão para os reagentes preparados no método. As determinações das 

concentrações de DQO nas amostras foram realizadas em duplicatas, utilizando o valor 

médio. 

Turbidez  

A turbidez foi determinada a partir de uma pré-agitação da amostra para a dispersão 

e homogenização dos materiais presentes. utilizou um espectrofotômetro HACH modelo 

DR/2010, para a leitura da turbidez de forma direta, com os resultados expressos em NTU 

(Unidade Nefelométrica de Turbidez). 

Sólidos 

O método utilizado determina a porção do resíduo da amostra por meio de pesagem 

da amostra seca e calcinada. Foi empregado o método sugerido por American Public Health 

Association (APHA, 1995). 



 

 

2.4 Comparação de medidas 

Segundo Vieira e Hoffmann (1989), quando no espaço amostral dos experimentos 

possui médias de tratamento estatisticamente diferentes o pesquisador se pergunta quais são 

as medidas que diferem entre si e ainda, aplicar um teste para comparar medidas duas a duas. 

Este teste precisa fornecer a diferença mínima significante (DMS) dos objetos de estudo. 

Toda vez que o valor absoluto da diferença entre duas médias é igual ou maior do 

que a diferença mínima significante, as médias são consideradas estatisticamente diferentes, 

ao nível de significância estabelecida (VIEIRA; HOFFMANN, 1989).  

Teste de Tukey 

O teste de Tukey tem como finalidade avaliar a magnitude entre a diferença de 

diversos tipos de tratamento utilizando um teste de comparação múltipla. Permite ainda testar 

qualquer diferença entre duas medidas de tratamento. 

O teste baseia-se na diferença mínima significativa (DMS) representada pela letra 

grega , como ilustrado na equação (1). 

 

 

 

 
 

 

Em que: 

q: é o valor da amplitude estudentizada, cujo valor é encontrado em tabelas, em 

função do número de tratamentos e do número de grau de liberdade do resíduo, ao nível   de 

probabilidade (em geral 5%) 

QMRes:  é a estimativa do desvio padrão residual (erro experimental); 

r: número de repetições. 

 

Se a média dos tratamentos foi maior que , então os mesmos diferem a um nível  

de significância. 

Para efeito deste trabalho, o teste de Tukey será feito com auxílio do programa 

estatístico Action, que é um programa desenvolvido sob a plataforma R, e funciona como uma 

extensão do Excel.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Caracterizações do efluente bruto 

O efluente bruto, ou seja, sem o tratamento com os coagulantes, foi caracterizado a 

cada coleta segundo os parâmetros de sólidos totais, fixos, voláteis como mostra a Tabela 2. 

 



 

 

Tabela 1: Sólidos totais, fixos e voláteis do efluente bruto 

Amostra Coletada Sólidos Totais Sólidos Fixos Sólidos Voláteis 

1 2690 2238 452 

2 1846 1104 742 

3 1653 1171 482 

4 1762 1284 478 

5 2665 1773 892 

6 824 290 534 

7 1280 857 423 

8 3261 704 2557 

9 2273 1088 1185 

10 1803 1365 438 

11 7500 3400 4100 

12 1890 850 1039 

Também foram medidos para a caracterização, os valores de sólidos suspensos totais, 

fixos e voláteis, apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 2: Sólidos Suspensos totais fixos e voláteis do efluente bruto 

Amostra Coletada Sólidos Suspensos Totais 
Sólidos 

Suspensos Fixos 

Sólidos Suspensos 

Voláteis 

1 57 43 14 

2 61 43 18 

3 25 15 10 

4 70 31 39 

5 25 8 17 

6 55 22 20 

7 97 42 33 

8 648 148 500 

9 60 28 32,5 

10 175 23 153 

11 232 170 355 

12 125 45 80 

 

De acordo com as tabelas 2 e 3, a quantidade de sólidos presentes no efluente possui 

uma significativa variação. Essa variação na quantidade de sólidos deve-se principalmente aos 

diferentes processos empregados no beneficiamento do tecido e dos diferentes tecidos 

submetidos ao processo de lavagem. 

 Também foram caracterizadas as amostras de efluente quanto à sua cor, 

Turbidez, potencial hidrogeniônico (pH) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) como é 

apresentado na Tabela 4. 

 



 

 

Tabela 3: Cor, Turbidez, pH e DQO no efluente bruto 

Amostra 

Coletada 

Cor (PtCo 

APHA) 

Turbidez 

(FAU) 
pH 

Demanda 

Química de 

Oxigênio 

(DQO) 

(mg/L) 

1 660 230 6,04 463 

2 1632 463 5,81 860 

3 445 71 3,3 425 

4 1000 144 3,62 365 

5 1098 80 8,31 285 

6 962 223 6,75 451 

7 638 147 6,79 230 

8 12320 4278 5,49 2360 

9 1000 84,8 7,81 208 

10 2100 294 7,41 263 

11 2100 123 3,52 227 

12 1700 142 7,3 403 

 

A heterogeneidade do efluente fica evidenciada no Tabela 4, onde se observa a 

variação da cor, turbidez, pH e DQO a cada amostra coletada. Verifica-se ainda que a 

variação dos parâmetros cor e turbidez são as características mais notórias do efluente, isso 

decorre, provavelmente, do fato da variação na coloração do jeans empregado no processo de 

lavagem. 

3.2 Tratamento do efluente com os coagulantes 

Determinação da concentração ótima dos coagulantes 

De acordo com os parâmetros de cor, turbidez e DQO, determinou-se a concentração 

ótima dos coagulantes Tanino e Sulfato de alumínio para o tratamento do efluente real em 

questão. 

A Figura 4 representa o gráfico do desempenho de remoção dos parâmetros levados 

em consideração, para cada concentração empregada do coagulante Tanino, para os tempos 

TMR-5minutos, TML-30minutos e SED-30minutos. Foram utilizadas concentrações de 80, 

90, 100, 110, 120, 130, 140 e 150 mg/L. 

 



 

 

 
Figura 1: Porcentagens de remoção com o coagulante tanino 

 

A Tabela 5 apresenta as porcentagens de remoção de cor, turbidez e DQO para cada 

concentração do coagulante Tanino. 

 

Tabela 4: Porcentagens de remoção para cada concentração de tanino 

Concentração 

(mg/L) 

% de Remoção 

Cor Turbidez DQO 

80 87% 
ac

 90% 
a
 20,5%

 a
 

90 84% 
abc

 88% 
a
 21% 

a
 

100 80,5% 
abc

 91,5% 
a
 19,5% 

a
 

110 79,5% 
abc

 92% 
a
 18% 

a
 

120 93,5% 
ab

 97,5%
 a
 19,5% 

a
 

130 92,5% 
a
 97,5% 

a
 20,5% 

a
 

140 73% 
bc

 99% 
a
 18% 

a
 

150 71,5%
 b
 98,5%

 a
 18,5% 

a
 

 

Na Tabela 5, após a aplicação do Teste de Tukey, no qual os ensaios que apresentam 

a mesma letra sobrescrita, referente aos parâmetros investigados, não diferem 

significativamente, observa-se que ao nível de significância de 5%, não existem diferenças 

significativas entre as dosagens 80; 90; 100; 110; 120; 130 mg/L, para os três parâmetros 

estudados, já os valores encontrados para as dosagens de 140 e 150 mg/L, possuem diferenças 

significativas, e mais baixas que as demais, sendo assim, são descartadas. Portanto, a dosagem 

de 80 mg/L será o ponto ótimo do coagulante Tanino, e para esta concentração obtivemos 

remoções de 87% de cor, 90% da turbidez e 15% da matéria orgânica do efluente. 



 

 

A Figura 5 representa o desempenho de remoção para cada concentração empregada 

do coagulante Sulfato de Alumínio para os mesmos tempos: TMR-5minutos, TML-30minutos 

e SED-30minutos. Foram utilizadas concentrações de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900 

mg/L. 

 

 
Figura 2: Porcentagens de remoção com o coagulante sulfato de alumínio 

Na tabela 6 são especificadas as porcentagens de remoção de cor, turbidez e DQO 

para cada concentração do coagulante Sulfato de Alumínio. 

 

Tabela 5: Porcentagens de remoção para cada concentração de sulfato de alumínio 

Dosagem 

(mg/L) 

% de Remoção 

Cor Turbidez DQO 

200 53% 
b
 94% 

ab
 28%

 b
 

300 56%
 ab

 95% 
ab

 39% 
ab

 

400 57,5% 
ab

 95,5% 
ab

 40%
 ab

 

500 60,5%
 a
 96,5% 

b
 38,5% 

ab
 

600 60,5% 
a
 96% 

ab
 45,5% 

a
 

700 60,5%
 a
 95%

 ab
 44% 

a
 

800 61,5% 
a
 93,5% 

ab
 44% 

a
 

900 55% 
ab

 93%
 a
 45%

 a
 

 

Pode-se observar, utilizando o Teste de Tukey, que ao nível de significância de 5%, 

não existem diferenças significativas entre as dosagens 300; 400; 500; 600; 700 e 800 mg/L, 

para os três parâmetros estudados, sendo que as dosagens de 200 e 900 mg/L são rejeitadas 

por possuírem uma diferença significativa com valores abaixo dos demais. Portanto, a 



 

 

dosagem 300 mg/L é considerada como o ponto ótimo do coagulante Sulfato de Alumínio, e 

para esta concentração obtivemos remoções de 56% de cor, 95% da turbidez e 39% da 

matéria orgânica do efluente. 

Feito o estudo dos coagulantes, e após encontrar o ponto ótimo, foram repetidos os 

ensaios, com efluentes de uma mesma coleta (devido à grande variação das características do 

efluente bruto), e com os mesmos tempos: TMR-5minutos, TML-30minutos e SED-

30minutos para ambos coagulantes. A tabela 7 representa os valores de redução para os 

parâmetros analisados dos dois coagulantes. 

 

Tabela 6: Comparação do desempenho dos coagulantes em suas concentrações ótimas 

nos efluentes de uma mesma coleta 

Coagulante Sulfato de Alumínio Tanino  

Concentração 300 mg/L 80 mg/L 

% Cor 59% 85% 

% Turbidez 86% 89% 

% DQO 39% 28% 

Sólidos Totais (mg/L) 23% 29% 

Sólidos Fixos (mg/L) 30% 35% 

Sólidos Voláteis (mg/L) 6% 12% 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 26% 69% 

Sólidos Suspensos Fixos (mg/L) 16% 33% 

Sólidos Suspensos Voláteis (mg/L) 28% 74% 

 

Observando a Tabela 7, nota-se que as reduções nos parâmetros apresentados com a 

utilização dos coagulantes, apenas são maiores com o coagulante Sulfato de Alumínio para a 

DQO, para todos os demais parâmetros, a redução apresentada pelo coagulante Tanino 

mostra-se superior, principalmente em relação à cor e aos sólidos em geral.  

 

Determinação dos tempos ótimos de mistura 

Depois de estabelecidos as melhores concentrações dos coagulantes estudados, foram 

realizados ensaios para uma otimização dos tempos de mistura dos mesmos. Para a realização 

desta otimização variou-se os tempos de mistura rápida e mistura lenta, realizando-se oito 

ensaios com duplicatas. Para comparar as médias dos parâmetros empregou-se Teste de 

Tukey a um nível de significância de 5%. 

A tabela 8 apresenta os valores de redução de cor, turbidez e DQO para os ensaios 

realizados com o coagulante tanino, a uma concentração de 80 mg/L. 

 

Tabela 7: Otimização dos tempos de mistura utilizando o coagulante tanino 

Ensaio 
% de Remoção 

Cor Turbidez DQO 

1 86% 
a
 96% 

a
 20% 

ab
 

2 85% 
a
 81% 

a
 3% 

b
 

3 85% 
a
 88% 

a
 18% 

ab
 



 

 

4 84% 
a
 91% 

a
 20% 

a
 

5 84% 
a
 98% 

a
 63% 

d
 

6 80% 
a
 98% 

a
 59% 

d
 

7 82% 
a
 57% 

b
 26% 

a
 

8 81% 
a
 54% 

b
 26% 

a
 

 

Na Tabela 8 observa-se a otimização dos tempos de mistura para o coagulante 

tanino, aplicando o Teste de Tukey, ao nível de significância de 5%, verifica-se que, quanto a 

remoção de cor, os ensaios não diferem entre si. O que não ocorre com as remoções de 

turbidez e DQO.  Quanto a turbidez, a combinação dos tempos de mistura rápida de 2 minutos 

e mistura lenta de 20 minutos (ensaios 7 e 8), não podem ser utilizados pois afeta a eficiência 

da remoção de turbidez do efluente. Para o fator de remoção de DQO a otimização é 

favorecida nos ensaios 5 e 6, possuindo a um mesmo nível de significância, o maior valor de 

redução de DQO, sendo assim, os tempos de mistura rápida de 2 minutos, mistura lenta de 30 

minutos apresentam o maior desempenho para o coagulante, podendo-se optar pelo menor 

tempo de sedimentação (20 minutos) afim de agilizar o processo de tratamento. 

 Na Tabela 9 pode-se verificar as porcentagens de remoção de cor, turbidez e 

DQO, apresentadas nos ensaios com a utilização do coagulante Sulfato de Alumínio em uma 

concentração de 300 mg/L. 

 

 

Tabela 8: Otimização dos tempos de mistura utilizando o coagulante sulfato de alumínio 

Ensaio 
% de Remoção 

Cor Turbidez DQO 

1 56% 
a
 95% 

d
 39% 

ab
 

2 54% 
a
 90% 

abc
 36% 

ab
 

3 54% 
a
 88% 

ab
 40% 

ab
 

4 53% 
a
 88% 

ab
 40% 

ab
 

5 60% 
a
 95% 

d
 18% 

c
 

6 58% 
a
 95% 

d
 20% 

cd
 

7 59% 
a
 91% 

BC
 34% 

abd
 

8 59% 
a
 91% 

BC
 31% 

acd
 

 

 Pela Tabela 9, ao aplicar o Teste de Tukey ao nível de significância de 5%, 

verifica-se que não a diferenças significativas quanto à remoção de cor entre os ensaios, já 

para a turbidez, os ensaios 1, 5 e 6 favorecem a redução num mesmo nível de significância, 

enquanto a redução da DQO é favorecida pelos tempos dos ensaios 1, 2, 3, 4 e 7. Portanto, o 

ensaio com os tempos de mistura rápida de 5 minutos, mistura lenta de 30 minutos e 

sedimentação de 30 minutos, apresenta um melhor desempenho, pois garante os maiores 

valores de redução para os três parâmetros em conjunto. 

 

Análise da viabilidade econômica 

Foi realizada uma análise de custos para cada coagulante estudado a partir do seu 

ponto ótimo de concentração e levando em consideração uma vazão diária de efluente na 



 

 

indústria de 1000 L, sendo que a indústria opera 30 dias por mês. A tabela 10 apresenta os 

custos que seriam gastos em cada coagulante nas condições mencionadas. 

 

 

Tabela 9: Estimativa de custos para os tratamentos com tanino e sulfato de alumínio 

Coagulante Tanino (Tanfloc SG) Sulfato de Alumínio 

Vazão da Lavanderia 1000 L/dia 1000 L/dia 

Custo R$ 1,57 / kg R$ 1,20 / kg 

Concentração ótima encontrada 80 mg / L 300 mg/ L 

Dias de funcionamento 30 dias 30 dias 

Custo estimado R$ 3.768,00 /mês R$ 10.800,00 /mês 

4 CONCLUSÕES 

As principais características observadas do efluente bruto gerado na indústria de 

beneficiamento de jeans são: altos níveis de cor, turbidez e DQO, embora houvessem 

variações significativas desses parâmetros de uma coleta para outra e altas quantidades de 

sólidos presentes. Os efluentes em seu estado bruto não atendem às exigências das legislações 

vigentes como por exemplo, a resolução CONAMA nº 430. 

Com os tratamentos do efluente utilizando os coagulantes tanino e sulfato de 

alumínio, nota-se um melhor desempenho para o tanino, apresentando, numa concentração de 

80 mg/L, e tempos de mistura rápida de 2 minutos, mistura lenta de 30 minutos e 

sedimentação de 20 minutos uma redução de 80%, 98% e 59%, respectivamente para os 

parâmetros cor, turbidez e matéria orgânica (DQO), contra os valores apresentados no 

tratamento com sulfato de alumínio a uma concentração de 300 mg/L e tempos de mistura 

rápida de 5 minutos, mistura lenta de 30 minutos e sedimentação de 30 minutos, reduções de 

56%, 95% e 39%, para cor, turbidez e matéria orgânica (DQO) respectivamente. Sendo assim, 

o tratamento com o coagulante natural tanino, além de apresentar melhores resultados de 

redução das características, apresenta menor produção de lodo residual e utiliza uma menor 

concentração de coagulante para seus resultados. 

Além disso, ao aplicar-se um estudo de estimativa de custos para ambos os 

coagulantes, o tanino apresenta um custo severamente menor que o sulfato de alumínio, 

custando mensalmente R$ 3.768,00 mensais, que representa aproximadamente 65% de 

economia se comparado com o custo do tratamento com sulfato de alumínio. 
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