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PROJETO 

CONSERVAÇÃO E REÚSO  

DE ÁGUA 
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1. Sumário Executivo 

     A principal proposta da Covolan Indústria Têxtil é preservar o 
Meio Ambiente e melhorar a qualidade de vida do ser humano.  

 

     O projeto vai além da Legislação Ambiental exigido atualmente, 
devido a Covolan Indústria Têxtil ter avançado na área, na qual 
implantou o “reúso do insumo e sua descoloração”.  

 

     O principal objetivo é em breve reaproveitar 95% do insumo. 

 

     O resultado obtido após o reúso foi somente demasiadamente  
satisfatório, tanto produtivamente quanto ecologicamente. Dentre 
vários, seja ele produtivo ou ambiental, só houve resultado positivo. 

 

     Produtivamente a Covolan Indústria Têxtil está “economizando 
ÀGUA” (um bem cada vez mais escasso); ambientalmente, isto é, 
ecologicamente, deixou de agredir a natureza em 99,9%. 
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2. Introdução 

     A água captada em poços artesianos pela Covolan Indústria 

Têxtil, depois de ser utilizada na empresa em todos os seus 

setores, passa pela Estação de Tratamento de Efluentes para voltar 

a sua qualidade inicial, em seguida é reaproveitada pela indústria.  

 

     Atualmente, o reaproveitamento é de 70%, e a proposta da 

empresa é aumentar para 95%. 
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3. Objetivos do trabalho 

     O principal objetivo é a conservação e reúso da água. 

 

     A água pode ser devolvida para o rio ou ir para o processo de 

reutilização na empresa. Como a Covolan Indústria Têxtil 

implantou o sistema de reúso o insumo segue para o floculador e 

agregador, onde são colocados os produtos químicos no floculador 

e ocorre maior agregação do corante no agregador, bem como 

extraída mais água. Na seqüência, o que havia de corante vai para 

caixa de lodo e a água para a Estação de Reúso da Água (E.R.A.). 
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4. Descrição Sucinta do Projeto 

     A direção da Covolan Indústria Têxtil ciente com o meio 

ambiente investiu em 2004 no tratamento de água, devido a grande 

preocupação com a escassez.  Em meados de 2005 iniciou-se o 

reúso. 

 

     Ecologicamente a Covolan Indústria Têxtil deu passo 

importante e vital para o meio ambiente. 
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Cronograma de Implantação 
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Fluxograma 
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5. Resultados obtidos 

• A utilização do recurso hídrico, devido a recuperação de 70% do 

efluente tratado, conseqüentemente reduziu-se 70% da captação. 

 

• O consumo da Covolan Indústria Têxtil se faz em 25,0 m3 por 

hora. Antigamente era retirado 100% deste total e devolvido os 

mesmo 100% tratados. Hoje, a empresa retira apenas 30% deste 

25,0 m3, ou seja, 7,5 m3, devido 17,5 m3 (70%) ficar em reciclo 

(dentro da empresa, onde se aplica o reúso), reduziu-se a geração 

de efluentes líquidos em 70%, pois devolve-se ao manancial 

apenas 7,5 m3 por hora. 
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• A Covolan Indústria Têxtil não retira nada da rede pública, apenas 
de poços artesianos (100%), reduziu-se a captação de mananciais 
em 70% e, ainda em Janeiro de 2006 reduzirá zero (0%), devido a 
empresa ter entrado em uma PPP com a prefeitura de Santa 
Bárbara d´ Oeste, onde utilizará água bruta. O consumo de água 
bruta será exatamente o mesmo 7,5 m3 que é retirado de poços 
artesianos, os quais após tratamento serão devolvidos aos 
mananciais. 

 

• O custo-benefício se dá principalmente ao meio ambiente e 
parcialmente a empresa. O pay-back ocorre ao longo prazo, com 
tudo o principal objetivo da empresa é o beneficio geral, ou seja, 
ambiental, social e empresarial.  
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• Os controles ocorrem diariamente pelos operadores fábrica que 

acontecem a cada 15 minuto, e semanalmente, coordenado pela 

Assessoria Ambiental T.E.M.A. - TECNOLOGIA EM MEIO 

AMBIENTE, situada em Americana, desde o ano de 2.000. 

 

• A Covolan Indústria Têxtil está trabalhando para reutilizar 95% da 

água. Será utilizado a mesma em sanitários e sistema de 

climatização da empresa, além de outras atividades do processo 

produtivo. 

 

Esta é a meta da Covolan Indústria Têxtil!!! 
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Pontos 
Parâmetros Unid. 

Datas / Resultados  
Média 

Limites 

de coleta  7/12 14/12 19/12 Artigo 18 

Entrada 

pH - 6,5 6,9 6,9 6,8 - 

DBO mg/L O2 867 412 927 735 - 

DQO mg/L O2 2230 1400 1950 1860   

Cor mg/L PtCo 9000 8160 5500 7553 - 

Tanque de Aeração  

pH - 7,3 7,0 7,2 7,2 - 

Oxigênio dissolvido mg/L O2 - - - - - 

Res. Sedimentável ml/L  800 900 900 867 - 

Sól. Suspensos Totais mg/L 4140 4430 4690 4420 - 

Recirculação Sól. Suspensos Totais mg/L  7460 8320 7190 7657 - 

Caixa de Lodo Sól. Suspensos Totais mg/L  41020 10450 13170 21547 - 

Tratado Biológico 

pH - 7,3 7,2 7,3 7,3 - 

DBO mg/L O2 6 5 6 6 - 

DQO mg/L O2 182 151 127 153 - 

Res. Sedimentável ml/L  <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 

Tratado Físico-Químico 

pH - 6,7 6,5 6,6 6,6 5,0 a 9,0 

Res. Sedimentável ml/L  <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Máximo 1,0 

DBO mg/L O2 2 3 3 3 Máximo 60 

DQO mg/L O2 108 100 95 101 - 

Cor mg/L PtCo 153 125 208 162 - 

Turbidez UT 28 24 38 30 - 

Oléos e Graxas mg/L <10,0 17,0 <10,0 <10,0 Máximo 100 

Temperatura  oC 28 28 27 28 Máximo 40 

Índices Operacionais 

Índ. Vol. de Lodo mL/g 248 172 355 258 - 

Descarte de Lodo (Biol.) m3/dia 42 26 33 34 - 

Ef. Remoção de DBO (Biol.) % 99 99 99 99 - 

Ef. Remoção de DBO (F.Q.) % 99 99 99 99 Mínimo 80 

RELATÓRIO MENSAL DE ANÁLISES 
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6. Dados Cadastrais e Equipe Responsável 

COVOLAN INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. 

Rua dos Potiguares, 450, Distrito Industrial, Santa Bárbara D’Oeste –  

São Paulo 

CNPJ:  56.724.412/0001-29 - I.E.:  606.003.753.117 

Ramo Têxtil 

Principal produto: Índigo 

Fone: 19-3459-8200 

Porte: Médio 

600 colaboradores 

 

Responsáveis: 

Rafael Covolan – Gerente Adjunto 

Engº. Químico e Administrador de Empresas 

Elídio Rodrigues da Silva 

Gerente Geral de Manutenção, Instalação e Desenvolvimento 

Laudinor  Gonçalves da Silva 

Engº Sanitarista 



COVOLAN INDÚSTRIA TÊXTIL 14 

7. Anexo: 

• Relatório de Análise – Covolan 

 

• Relatório de Análise – T.E.M.A. (Assessoria Ambiental) 

 

• Jornal: Diário 

 

• Jornal:Todo dia 

 

• Release: Covolan 

 

• Cronograma de Implantação 1/1 (Plotter) 

 

• Fluxograma 1/3 (Plotter) 

 

• Carta de participação 
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SISTEMA DE TRATAMENTO 



COVOLAN INDÚSTRIA TÊXTIL 16 

     Os efluentes industriais chegam no Tanque de Equalização 
passando pelo vertedor para medição de vazão.  
 

     Após a equalização os efluentes industriais vão para o Tanque 
de Aeração. Neste tanque há a biodegradação da matéria 
orgânica, transformando-a em substâncias mais simples como 
água, CO2, sais e gerando biomassa, com conseqüente redução 
da DBO. Ocorre também a floculação biológica que é a 
aglutinação das colônias de bactérias formando flocos. 

 

     O efluente floculado biologicamente transborda para os 
decantadores que fazem a separação do efluente tratado 
(sobrenadante) e do lodo que  sedimenta. O efluente tratado 
transborda pela canaleta periférica do decantador e é enviado 
para a Estação de Reúso de Água (E.R.A.). 
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           O lodo biológico sedimentado (massa de bactéria) é recirculado 
de volta para o Tanque de aeração ativando o processo de 
biodegradação. Uma parcela dessa vazão de recirculação, 
devidamente calculada para manter a Idade do Lodo dentro dos 
parâmetros de projeto, é desviada para o Adensador de Lodo 
Biológico. 

 

     O adensador vai repetir o processo do Decantador concentrando 
ainda mais o lodo, que será descartado para a caixa de lodo 
adensado, seguindo daí para a Centrífuga; 

 

     A Centrífuga recebe o lodo adensado para que haja uma 
concentração de sólidos. O lodo seco sai da centrífuga com uma 
concentração de sólidos de 30 a 40%. 

 

     O lodo gerado deve ser caracterizado e classificado pela NBR 
10.004 e solicitado o CADRI junto a Cetesb para a disposição em 
aterro 
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MEMORIAL TÉCNICO 

 



COVOLAN INDÚSTRIA TÊXTIL 19 

1. TANQUE DE EQUALIZAÇÃO  

 
Irá receber apenas o efluente 

industrial com as seguintes 

funções: 

 

• Homogeneizar o efluente 

• Equalizar a vazão 

• Resfriar o efluente 
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2. TANQUE DE AERAÇÃO  

 
 Este tanque é o reator biológico 

do sistema que recebe os 
efluentes industriais e 
transforma a carga orgânica 
contida neles em água, gás 
carbônico,  sais minerais e 
biomassa, através de 
reações  bioquímicas 
processadas pelos 
microrganismos que se 
encontram em alta 
concentração neste tanque. 

 

O processo é aeróbio e a 
aeração garante o  
suprimento de oxigênio e a 
homogeneização da  massa 
líquida do tanque. 

 

  

Ocorre ainda neste tanque o fenômeno da 
floculação biológica que consiste no 
agrupamento de microrganismos 
(bactérias, protozoários,  rotíferos, etc) e 
partículas suspensas, formando flocos 
com alguns milímetros de diâmetro (lodo  
biológico) e com densidade levemente 
superior a  da água, fazendo com que 
sedimentem no decantador. 
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3. DECANTADORES 

 

• Têm a função de separar os sólidos suspensos (lodo biológico) 
da  água tratada por sedimentação, uma vez que a água neste 
tanque fica numa situação de repouso. 
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4.  ADENSADOR DE LODO BIOLÓGICO 

 

•  Recebe o lodo do decantador e 
por sedimentação concentra-o 
para ser bombeado para o 
sistema de desidratação. Este 
descarte de lodo deve ser feito 
continuamente para manter o 
equilíbrio entre microrganismos 
e carga orgânica. 
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5. ADENSADOR DE LODO FÍSICO-QUÍMICO 

 

•  Recebe o lodo da E.R.A. e por 
sedimentação concentra-o para 
ser bombeado para o sistema 
de desidratação. 
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6. CENTRÍFUGA 

 

•  Recebe o lodo adensado para 
ser concentrado, saindo com 
uma concentração de sólidos 
superior a 30% e em seguida 
deve ser enviado para 
destinação adequada, após a 
devida caracterização e 
classificação pela NBR 10.004. 
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7. E.R.A. (ESTAÇÃO DE REÚSO DE ÁGUA) 

 
O sistema prevê as seguintes unidades: 

 

I. Tanque defloculação; 

 

 

 

 

 

 

III. Tanque de sedimentação (c/ colméias de PVC). 

II. Tanque de coagulação; 
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Prevê ainda, sistema de dosagens de produtos composto de: 

 

• Tanques de preparação de produtos; 

 

 

 

 

 

 

• Bombas dosadoras. 
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Os produtos químicos utilizados são: 

 

• Sulfato de Alumínio; 

 

• Polímero Aniônico. 
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Descrição do Processo 

 

• Haverá um ajuste de pH com adição de cal hidratada, e a 
floculação será promovida pela adição de sulfato de alumínio (ou 
outro floculante similar), e para uma melhor floculação, será 
adicionado também o polímero aniônico, para aumentar o 
tamanho e a densidade dos flocos. Após o processo de 
floculação, a água floculada passa pelos tanques de 
sedimentação, fazendo com que os flocos formados sedimentem 
e o sobrenadante (água tratada) é despejado na rede pública. O 
lodo formado será enviado para o adensador de lodo físico-
químico, e após adensamento para a caixa de lodo, misturando-se 
com o lodo biológico para ser bombeado para a Centrífuga. 
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JUSTIFICATIVA DO SISTEMA DE 

TRATAMENTO 



COVOLAN INDÚSTRIA TÊXTIL 30 

1. O processo “Lodo Ativado”  

• É um processo biológico consagrado na engenharia sanitária, com 
a finalidade de remover carga orgânica biodegradável. 
Considerando que o efluente em questão apresenta a carga 
orgânica biodegradável como principal componente poluidor, 
optamos por este processo como forma de tratamento, 
possibilitando ainda significativa remoção de cor.  

• Como experiência podemos citar que existem centenas destes 
sistemas instalados no Brasil, aplicados à indústria têxtil em geral, 
com sucesso operacional comprovado pelos órgãos ambientais. 

• Aperfeiçoando este sistema, incluímos a E.R.A. com duplo 
objetivo: reuso de parte da vazão e remoção de cor do efluente 
lançado na rede pública. 
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2. Destinação do lodo 

– O lodo é gerado no processo tanto pelo processo biológico 
(lodo ativado) como no processo físico-químico (E.R.A.). No 
primeiro caso pela transformação da matéria orgânica em 
biomassa (massa de bactérias), trazendo como benefício a 
remoção da carga orgânica (DBO) e no segundo caso pela 
floculação de partículas supensas ou coloidais e com isto, 
reduzindo principalmente a cor e a turbidez do efluente tratado. 
Nos dois casos o lodo formado passa por adensadores que 
concentram os sólidos, e na seqüência pela centrífuga para 
desidratar ao máximo, minimizando as despesas de transporte 
e destinação no aterro industrial. 

– O aterro industrial é uma unidade especialmente projetada 
para receber os mais diversos resíduos sólidos dentro de 
algumas especificações previamente definidas no projeto.  
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Lodo pré-centrifugado 
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Lodo centrifugado 
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Caçamba 
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Dentre estes sólidos incluem-se os lodos gerados nos sistemas de 
tratamento de efluentes líquidos industriais que ora estamos 
discutindo. O aterro para receber tais resíduos dispõe de: 

 

– Sistemas de impermeabilização para evitar contaminação do 
lençol freático pela percolação de chorume (líquido escuro, mal 
cheiroso, com lata carga orgânica) gerado pelo resíduo; 

 

– Sistema de drenagem do chorume para bacias de contenção 
para posterior tratamento; 

 

– Sistema de drenagem e queima dos gases formados (metano, 
gases de enxofre, etc); 
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– Sistema de drenagem das águas pluviais, que devem ser 
desviadas da área do aterro; 

 

– Plano de monitoramento do lençol freático, através de análises 
da água dos poços específicos; 

 

– Cobrimento diário do volume de resíduos recebidos para evitar 
mal cheiro e conseqüente desenvolvimento de vetores de 
doenças como: ratos, baratas e a presença de urubus. 

 

– Dispondo os resíduos num aterro com este nível de segurança 
ambiental, a empresa geradora esta minimizando os  impactos 
que os resíduos poderiam causar. 
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3. O Sistema visa atender: 

– Remoção de DBO acima de 95%  

– Neutralização do pH  entre 5,0 e 9,0 

– Redução de sólidos sedimentáveis para valores < 1,0 ml/L 

– Redução da temperatura para valores < 38º C 

– Redução de cor acima de 98% 

 

4. A justificativa das vazões 

– Despejos industriais: 600 m³/dia  (25 m³/h) 

– Carga Orgânica:  1200 Kg DBO/dia (2000 mg/L) 
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ÁGUA TRATADA 

PARA REÚTILIZAÇÃO 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
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1. Tanque de Equalização 

Identificação:   T.E. 

Forma:    quadrado 

Volume:    180 m³ 

Tempo de detenção:  7,2 hrs.  

 

2. Tanque de Aeração: 

Identificação:    T.A.1 / T.A.2 

Forma:    circular 

Volume Total:   1200 m³ (cada um) 

Tempo de Detenção:  2 dias 

Coeficiente Volumétrico:  0,5 Kg DBO/m³.dia 
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3. Oxigênio 

 

Demanda de Oxigênio 

Kg O2/dia = (0,78 x Kg DBO/dia) + (0,36 x volume Tq. Aeração) 

Kg O2/dia = (0,78 x 1200) + (0,36 x 2400). 

Kg O2/dia =  1800 

Potência calculada = 83 cv 

Potência adotada = 100 cv 

 

Temperatura:    30º 

Lâmina de água:  7,00 m 

Altitude:   600 m 

Potência adotada     100 cv (2 sopradores de 50cv cada)   

Tipo de aeração:  Ar Difuso 
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4. Decantadores Secundários 

  

- Identificação:   D.S.1 / D.S.2 

-Tipo:     Circular sem raspador de fundo 

- Vazão de escoamento superficial: 20 m3/m2 dia  

- Área superficial:   12,5 m² (cada um) 

- Dimensões:    Ø 4,0 m 
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5. Adensador de lodo Biológico 

 

- Taxa de Geração   0,5 Kg/Kg DBO 

- Vazão de lodo (entrada 0,5%) 120 m³/dia 

- Taxa (V.E.S.)   12 m³/m².dia 

- Área adotada  10 m² 

- Tipo da secção   circular (tronco de cone) 

- Dimensões   Ø 3,5m 
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6. Adensador de lodo Físico-Químico 

 

- Taxa de Geração   0,5 Kg/m³ 

- Vazão de lodo (entrada 0,5%) 120 m³/dia 

- Taxa (V.E.S.)   12 m³/m².dia 

- Área adotada   10 m² 

- Tipo da secção   circular (tronco de cone) 

- Dimensões   Ø 3,5m 
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 7. Centrífuga 

    

- Lodo Adensado (1,5% sólidos):  80 m³/dia 

- Marca:     Pieralisi 

- Modelo:     FP 600/M 

- Potência:     11,0 kW  
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