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RESUMO – As lavanderias de jeans são um empreendimento significativo para a renda da população 

do agreste de Pernambuco. Entretanto, são responsáveis por significativo impacto ambiental por 

consumirem grandes quantidades de água e pela geração de efluentes de difícil tratamento e elevada 

carga orgânica, resultado do intenso uso de produtos químicos no processo de beneficiamento de 

jeans, como é o caso do tingimento. A caracterização dos efluentes do processo do tingimento pode 

auxiliar na identificação de pontos críticos onde ocorre maior impacto ambiental, servindo de base 

para tomadas de decisão mais sustentáveis. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é caracterizar os 

efluentes do processo de tingimento sulfuroso de uma lavanderia de jeans do Arranjo Produtivo Local 

de Confecções (APLCAPE). O estudo mostrou que o processo de tingimento e de oxidação são os 

que possuem o maior potencial poluidor devido à alta carga orgânica e presença de sais, sendo 

necessário trabalhos futuros que pesquisem químicos menos agressivos ao meio ambiente. Os 

efluentes dos processos de desengomagem e do amaciamento foram os que apresentaram 

características químicas com maior potencial de reuso após tratamento. 

ABSTRACT– Jeans laundries are a significant undertaking for the income of the population of 

Pernambuco's agreste region. However, they are difficult to deal with consumption in large water 

treatment processes and significant environmental impact, resulting in the intensive use of chemicals 

in the processing of jeans, as is the effect of dyeing. The characterization of the base for greater 

environmental impact can occur in the identification of critical points. The characterization of the 

base for impact of greater environmental impact can occur. Thus, the objective of this work is to 

characterize the effluents of the sulfur dyeing process of a jeans laundry in the Local Productive 

Arrangement of Confections (LPAC). The study showed that the dyeing process and greater potential 

are the processes due to high organic load and the presence of other environments, requiring works 

that simulate less controversial the dyeing process to the environment. The effluents from the sizing 

and softening treatment processes were the characteristics presented with the greatest reuse potential 

after treatment. 

Palavras-Chave – efluente têxtil; lavanderia de jeans; tingimento. 

 
1) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): Av. Marielle Franco, s/n - Km 59 - Nova, 55014-900, (81)982124971, gustavo.aguiar@ufpe.br 
2) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): Av. Marielle Franco, s/n - Km 59 - Nova, 55014-900, (81)994571534, floro.arruda@ufpe.br 
3) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): Av. Marielle Franco, s/n - Km 59 - Nova, 55014-900, (81)994574307, lira.silva@ufpe.br 
4) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): Av. Marielle Franco, s/n - Km 59 - Nova, 55014-900, (81)992494935, cassia.porto@ufpe.br 
5) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): Av. Marielle Franco, s/n - Km 59 - Nova, 55014-900, (81)999968941, gilson.lsilva@ufpe.br 
6) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): Av. Marielle Franco, s/n - Km 59 - Nova, 55014-900, (81)997099988, ana.afeitosa@ufpe.br 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

2 

  

INTRODUÇÃO 

As lavanderias de beneficiamento de jeans são empreendimentos que transformam o denim, o 

material base para a confecção de jeans, em produtos de vestimentas que atendam e necessidades da 

moda e que forneçam bem-estar ao usuário que as usarem (Brito, 2013). No Brasil, a produção têxtil 

representa uma fração significativa da economia brasileira, segundo a Associação Brasileira da 

Indústria têxtil e de Confecção (ABIT, 2019), o país se encontra na quarta posição entre os maiores 

produtores e consumidores de denim no mundo. 

O Arranjo Produtivo Local de Confecções (APLCAPE), faz parte da na mesorregião do Agreste 

de Pernambuco, constituído pelos municípios de Caruaru, Toritama e Riacho das Almas. O 

APLCAPE constituiu 17% do total de peças de jeans produzidas no Brasil no ano de 2019, resultando 

em cerca de 60 milhões de produtos no ano. Nesse período, Pernambuco foi o estado que mais 

produziu jeans no Brasil (ABRAVEST, 2020). 

Entretanto, as lavanderias de jeans do APLCAPE são fontes poluidoras muito impactantes para 

a região, devido ao lançamento de efluentes que foram gerados pelas etapas de beneficiamento. Os 

elevados níveis de DBO, DQO e metais pesados juntamente com a presença de coloração acentuada 

constituem os principais fatores degradantes do efluente têxtil (SILVA et al., 2005). 

O tingimento por exemplo é um dos processos têxteis de maior impacto ambiental, uma vez 

que a cor do efluente não apenas contribui para a degradação ambiental, como também representa um 

problema estético nos corpos d’água receptores ((BELL et al., 2000; LEE e PAVLOSTATHIS, 2004; 

NOVOTNY et al., 2006). 

Silva et al.  (2005) em seu trabalho afirmam que a degradação ambiental causada pelo 

beneficiamento de jeans se torna ainda mais impactante devido às lavanderias em sua grande maioria 

descartarem seus efluentes sem tratamento. Além disso, esse lançamento é realizado em corpos 

hídricos importantes para a região, onde alguns se enquadram como mananciais de abastecimento de 

água para a população. 

Outra preocupação associada aos processos de beneficiamento de jeans se encontra no elevado 

consumo de água, uma vez que o APLCAPE se encontra em uma região de baixa disponibilidade 

hídrica. A indústria têxtil no geral é uma grande consumidora de água, Behera et al. (2021) em seu 

trabalho identificaram que o acabamento de 8.000 kg de produtos têxteis necessitaria de cerca de 

16.000 m³ de água ao longo do processo. A USEPA (1996) também concluiu que em média 40 litros 

de água limpa são utilizados no tingimento de 1 kg de tecido, essa quantidade também pode variar 

devido ao tipo de tecido e ao processo de tingimento. 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

3 

  

Neste cenário, o intuito desse trabalho é caracterizar os efluentes gerados pelos subprocessos 

do tingimento do jeans em uma lavanderia pertencente ao APLCAPE. A análise desses efluentes 

parciais possibilitará identificar qual subprocesso do tingimento possui maior carga poluidora. Além 

disso, serão identificados os efluentes que podem ser reutilizados dentro do processo de 

beneficiamento sem ou com mínimo tratamento necessário, reduzindo o consumo de água e os 

impactos ambientais gerados pelo lançamento dos efluentes nos corpos hídricos da região. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo 

Foi escolhida uma lavanderia de jeans do Município de Caruaru que tem um consumo diário de 

cerca de 100 m³ de água por dia. A média de produção mensal é de aproximadamente 250 mil peças 

acabadas. A lavanderia tem como foco o tingimento de peças, dessa forma, foi escolhido o tingimento 

sulfuroso devido ao seu impacto ambiental por gerar agentes redutores e oxidantes (GUARATINI e 

ZANONI, 2000).  Os corantes sulfurosos são utilizados geralmente utilizados nas cores preto, azul 

marinho, castanho e tons mais escuros (HICKMAN, 1995), sendo apreciados devido ao seu baixo 

custo (PERKINS, 1996). Esse tipo de corante é insolúvel em água, sua aplicação ocorre através de 

uma redução alcalina, que pode ser feita com o uso de sulfureto de sódio e hidróxido de sódio. Por 

seguinte, ao final do tingimento, é realizado um processo de oxidação, onde é usado dicromato de 

potássio em um meio ácido (ARAÚJO e CASTRO, 1984). O nome específico desse tingimento para 

essa cor é denominado “esturco”, onde a peça acabada pode ser identificada na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Peça finalizada pelo processo de esturco. 
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 Forma de coleta 

O estudo se baseou na coleta de cada descarga de efluente presente dentro do processo de 

esturco, onde foram identificadas 9 descargas, que estão esquematizadas na Figura 2. Além disso, foi 

coletada a água de abastecimento da lavanderia. 

 

 

Figura 2 – Subprocessos com descarga de água do banho de esturco. 

Parâmetros analisados 

Para cada efluente dos subprocessos, a análise de DQO foi realizada em triplicata. Inicialmente 

foi pipetada 1,5 mL de solução digestora em um tubo de ensaio de vídro com tampa rosqueável. Em 

seguida, foi adicionado 2,5 mL da amostra ao tubo de ensaio, e por fim, 3,5 mL de solução 

catalisadora foi adicionada ao tubo de ensaio. A próxima etapa do procedimento foi a inserção dos 

tubos de ensaio no equipamento de Termoreator em uma temperatura de 150 ºC por um período de 2 

horas. Após o resfriamento em temperatura ambiente dos tubos de ensaio (Figura 3), cada um deles 

foi inserido em um aparelho espectrofotométrico, onde foi selecionada uma curva analítica para a 

mensuração da DQO. 

Os parâmetros de pH, salinidade e condutividade elétrica dos efluentes foram medidos através 

de uma sonda multiparamétrica. 
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Figura 3 – Visão das amostras coletadas para realização de análise de DQO 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos dos parâmetros analisados para cada uma das 

descargas do processo de esturco. As triplicatas de subprocesso foram analisadas, ocorrendo o 

descarte de uma delas (a que tiver maior desvio das demais) e o valor considerado no estudo foi obtido 

através da média das duas amostragens restantes. 

 

Tabela 1 – Valores encontrados na caracterização do efluente 

Subprocesso 
pH Condutividade 

Elétrica (μS) 

Salinidade 

(ppm) 

DQO 

(mg/L) 

Desengomagem 8,97 1.460 0,73*10-6 493,66 

Enxágue da desengomagem 8,71 1.252 0,62*10-6 40,50 

Cationização 9,41 2.190 1,15*10-6 1.447,63 

Tingimento 10,15 79.900 60,60*10-6 10.110,60 

Enxague do tingimento 10,08 29.600 18,50*10-6 9.459,80 

Oxidação 10,73 14.860 8,94*10-6 8.945,95 

1º enxague da oxidação 7,39 4.910 2,73*10-6 357,08 

2º enxague da oxidação 9,26 2.510 1,33*10-6 308,37 

Amaciamento 9,73 1.902 0,97*10-6 317,36 

Água de abastecimento 9,15 1.187 0,59*10-6 -- 
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O pH apresentou variação relativamente baixa ao longo dos subprocessos do esturco. O valor 

quase neutro de 7,39 para o primeiro enxague da oxidação podem ser resultado da adição de barrilha. 

Esse composto é um produto a base de carbonato de sódio, o que justifica a redução do pH após essa 

lavagem. O pH básico para a água de abastecimento se deve às características do manancial de 

abastecimento que é explorado e distribuído por caminhão pipa.  

A condutividade elétrica apresentou valores elevados na etapa de tingimento e do enxágue do 

tingimento, respectivamente, 79.900 μS e 29.600 μS. Esse fato pode ser justificado devido a adição 

de sal durante o processo de adição de corante, a presença de sais dissolvidos proporciona a liberação 

de íons e consequentemente o aumento dos valores de condutividade elétrica (RIBEIRO et al., 2018; 

ALMEIDA et al., 2019). A máquina de lavar do estudo possui uma capacidade de beneficiar 50 kg 

de tecido, seguindo o receituário da lavanderia, foram adicionados 20 kg de sal em 500 litros de água, 

além dos próprios constituintes do corante. A adição de barrilha no processo de oxidação também 

justifica o valor elevado da condutividade elétrica, devido à presença do sal de carbonato de sódio.  

 Os valores mais elevados de DQO, foram observados nos processos de tingimento, no enxágue 

do tingimento e na oxidação, sendo respectivamente, 10.110,60 mg.L-1 , 9.459,80 mg.L-1 e  8.945,95 

mg.L-1, conforme Tabela 1. Segundo Beltrame (2000), a carga de DQO é geralmente alta nas etapas 

de tingimento, devido principalmente à alta concentração de sal durante o processo e mais ainda pela 

presença dos corantes. Mesmo com o enxágue após o tingimento, o valor de DQO continua elevado.   

Nas etapas de Enxágue da desengomagem, 2º enxágue da oxidação e amaciamento, a DQO 

apresentou os menores valores ao longo do processo, sendo respectivamente 40,50 mg.L-1, 308,37 

mg.L-1 e 317,36 mg.L-1 . Um tratamento convencional dessas três águas residuárias as tornariam 

viáveis para reuso e reintrodução dentro da cadeira de beneficiamento de jeans, reduzindo o consumo 

de água bruta e redução da vazão de efluentes. 

 

CONCLUSÃO 

Foi observado ao longo do trabalho, que os efluentes da desengomagem e do amaciamento se 

mostraram com maior potencial para reuso no processo, em função das suas características de baixo 

potencial poluidor. Por outro lado, os efluentes originários da etapa do tingimento, do enxágue do 

tingimento e da oxidação são os que possuem o maior potencial de impacto ambiental, devido aos 

seus elevados valores de DQO, salinidade e condutividade elétrica, sendo necessário tratamento com 

alta eficiência para reduzir o impacto ambiental e possibilidade de reuso industrial. Os trabalhos 

futuros devem ampliar a caracterização dos efluentes em todas as etapas dos diversos processos de 
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beneficiamento, para permitir uma avaliação do potencial poluidor e consequente capacidade de 

reuso. 
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