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RESUMO

O descarte indevido de efluentes contendo corantes, de forma inadequada, ocasionam efeitos prejudiciais aos seres vivos e consequentemente 
um sério problema ambiental. Caracteriza-se como esgoto industrial o despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados os 
padrões de lançamentos estabelecidos. A NBR 9648:1986, que regulamenta o estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário define este 
como sendo o despejo líquido constituído de esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária. No 
procedimento de tratamento físico-químico, processo coagulação-floculação, são usados coagulantes inorgânicos oriundos de sais de ferro e 
alumínio, estes que poluem o meio ambiente, como os rios, lagos, lagoas e também o solo através do descarte do lodo. O objetivo do trabalho 
teve como finalidade estudar uma empresa de tinturaria e propor uma Estação de Tratamento de efluente, com fins de reuso não potáveis, além 
de elaborar seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos – PGRS. A metodologia utilizada, foi descritiva, com procedimento experimental no 
laboratório com testes e finalizando no procedimento de estudo de caso controle. Foi elaborado um projeto de gestão aplicando as ferramentas 
de custos e investimentos de manutenção e serviços de terceiros e materiais, além da elaboração da planta baixa e desenho didático para 
verificação da proposta. Os materiais propostos na construção da ETE foram: 02 Caixas D'água 1000 Litros Polietileno Fortlev, Policloreto de Vinila 
(PVC), 06 bombas, 02 agitadores mecânicos com rotações de 50, 100 e 200 rpm, abertura para retirada dos sólidos e válvulas controladora de 
passagem do efluente.  Dos resultados obtidos: a estação de tratamento de efluentes seguiu todo o planejamento da proposta. Foi reaproveitado 
os dois tanques no subsolo, um para retenção da água quente vinda após o processo de tingimento e o segundo para o processo de repouso; o 
resfriamento ocorreu no período de 12h. Em seguida, para terceiro tanque, do qual seria realizado o primeiro tratamento químico floculação e 
coagulação. O efluente recebe o adsorvente para o processo no período de 30 minutos. Foi agitado por 1 muito com velocidade de 200 rpm. 
Depois, modificado a rotação para 50 rpm durante 30 min. Desligou o aparelho e aguardou 30 minutos. O precipitado que ficou retido no tanque 
3 foi retirado através da válvula inferior e acondicionado em recipiente de volume útil de 10L, seguindo para uma empresa de descarte de 
resíduos sólidos. Depois, a parte liquida tratada passa para o último tanque de cloração. Após a finalização do processo, foi realizado medições de 
pH e estudos macroscópicos, com relação a cor, turbidez do efluente tratado. Das conclusões: o plano de gerenciamento de resíduos sólidos foi 
apresentado a empresa para dar continuidade de inspeção da Estação de Tratamento, além do monitoramento da qualidade da água de reuso 
para não interferir no processo de tingimento. O Efluente tratado foi, propicio ao reuso no processo de Tingimento. Foi proposto contratação de 
empresa ou serviço para transporte e destinação final dos resíduos, recicláveis, com sugestão das respectivas licenças ambientais.
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