
 

 

 

 

 

Caracterização e avaliação de biodegradabilidade de um efluente 
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Resumo: Os efluentes de lavanderia podem apresentar características distintas de acordo com o 

material lavado, com o processo de lavagem e com os produtos químicos utilizados. Assim, é 

importante a caracterização do efluente para identificar os possíveis impactos ambientais, bem como 

para fornecer subsídios na determinação do melhor tipo de tratamento, que depende também da 

finalidade desejada. 

Palavras-chave: Efluente de lavanderia, caracterização de efluente, águas cinzas, saneamento 

ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 
No setor têxtil, as operações de limpeza, 
tingimento e acabamento geram uma grande 
quantidade de despejos, a recirculação destes 
despejos e a recuperação de produtos 
químicos e subprodutos, constituem os 
maiores desafios enfrentados pela indústria 
têxtil internacional, com o fim de reduzir os 
custos com o tratamento de seus despejos 
(BRAILE e CAVALCANTI, 1993). 
Menezes (2005) observou em seu estudo que, 
mesmo apresentando um alto consumo de 
água, poucos eram os estudos relativos à 
reciclagem de água em lavanderias industriais, 
sendo que, “estima-se que 10% de toda a 
água consumida no meio urbano se destina a 
operações de lavagem de roupas”. Braile e 
Cavalcanti (1993) afirmam que na realização 
do processo comumente aplicado na lavagem 
comercial de roupas, consome-se 32 litros de 
água por quilo de roupa. 
No que se refere aos aspectos qualitativos, 
Navachi (2002) relata que o efluente de 
lavanderia contém diversas substâncias que 
afetam a qualidade do corpo d'água, como 
impurezas removidas das roupas (elementos 
físicos, químicos e biológicos) e substâncias 
adicionadas durante o processo de lavagem. 
Adicionalmente, as preocupações ambientais 
inerentes ao lançamento de efluentes de 
lavanderia sem tratamento em corpos d‟água 
receptores se justificam pelo fato de que, 
conforme relatam Braile e Cavalcanti (1993), 
podem trazer efeitos como a toxicidade à vida 
aquática, a diminuição do conteúdo de 

oxigênio dissolvido e a modificação das 
propriedades e características físicas da água. 
As observações supra deixam clara a 
relevância de uma caracterização prévia do 
efluente com vistas à avaliação é 
imprescindível. A caracterização é importante 
para avaliar a qualidade do efluente, os riscos 
que ele pode ocasionar ao meio ambiente e 
para a proposta do melhor método de 
tratamento. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizadas 10 coletas no período de 
novembro de 2010 a julho de 2011 em uma 
lavanderia comercial em Vila Velha – ES, 
sendo as três últimas coletas realizadas em 
diferentes horários do mesmo dia. 
Antecedendo estas, coletou-se duas amostras 
teste no período de setembro a outubro de 
2010. As coletas foram realizadas de forma 
composta e levadas ao laboratório para 
análise dos seguintes parâmetros: pH, Cor, 
Turbidez, Demanda Química de Oxigênio 
(DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO), Sólidos Totais (ST) e Sólidos 
Suspensos Totais (SST).  

A lavanderia tem uma capacidade produtiva 
de cerca 1200 peças por dia (de 300 Kg/d a 
400 Kg/d), dos quais cerca de 60% é para 
lavagem doméstica e 40% é para lavagem 
industrial e comercial. 

Na lavanderia são utilizados produtos 
domésticos, sendo estes menos agressivos ao 
ambientes que os produtos industriais. 



 

 

 

 

 

Os resultados obtidos mostram que a maioria 
dos parâmetros variou substancialmente no 
decorrer das coletas (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Faixas de valores encontrados para 
os parâmetros de caracterização. 

Caracterização  

Parâmetros 
Faixas de 
valores 

encontrados 

pH 6 - 9,86 

Cor aparente (mg/L) 40 – 120 

Turbidez (UNT)* 116,33 - 290,33 

DQO (mgO2/L)* 134,60 - 523,93 

DBO5 (mgO2/L) 24,00 – 227,00 

ST (mg/L)* 430,67 - 1460,00 

SST (mg/L)* 93,33 - 546,67 

SD (mg/L)* 13,33 - 1213,33 

* Valores médios (análise em triplicata) 

Os valores de pH foram mais altos e próximos 
entre si nas amostras 1 e 2 (amostras teste) e 
mantiveram-se próximos a neutralidade nas 
amostras seguintes. Supõe-se o resultado 
obtido esteja relacionado com o fato de que as 
duas primeiras foram coletadas diretamente 
nas máquinas durante a realização de cada 
processo, enquanto que as outras foram 
coletadas na caixa receptora de efluente, onde 
ocorre a mistura do efluente. Observou-se cor 
mais elevada nos dias em que foram lavadas  
roupas coloridas e jeans enquanto a turbidez 
foi maior nos dias em que houve lavagem de 
roupas de hotel, edredons, tapete, tênis, 
pelúcia, roupa muito colorida e roupa de 
futebol; de uma forma geral, roupas que 
tendem a apresentar-se mais „sujas‟, exigindo 
uma lavagem mais pesada. Os valores de 
DQO foram mais altos nos dias em que foi 
lavada uma maior quantidade de roupas 
coloridas e peças como tapetes, tênis e 
pelúcia, além de roupas de condomínios, 
sugerindo a presença de corantes orgânicos. 
A maior quantidade de ST se deu nos dias em 
que houve lavagem de roupas de hotel, de 
futebol, edredom, tênis, jeans, roupa colorida e 
pelúcia. Pode-se notar que os valores de SST 
relacionam-se com os valores de turbidez, 
também sendo maior quando há higienização 
de peças que são lavadas menos 
freqüentemente, como pelúcias, tênis e 
tapetes. Os sólidos dissolvidos foram maiores 
nos dias em que houve lavagem de jeans e 
roupas coloridas, e seus valores também se 
relacionam com o parâmetro cor. 

Através dos dados de DBO para as mesmas 
amostras, obtidos em projeto paralelo é 
possível estabelecer uma relação com os 
valores de DQO e, assim, calcular a 
biodegradabilidade desse efluente. A faixa 
dessa relação para as amostras variou entre 
0,09 e 0,55. Assim, observa-se a tendência do 
efluente a ter uma baixa biodegradabilidade, o 
que viabilizaria o tratamento por vias físico-
químicas. 

 

CONCLUSÃO 
Conclui-se que o tipo de roupa que é lavado, 
bem com o processo utilizado, tem grande 
influência nas características do efluente de 
lavanderia. Por isso é de exímia importância a 
caracterização da lavanderia, dos materiais 
lavados e da época do ano, pois dessa forma 
é possível notar a variação das características 
do efluente de acordo com parâmetros 
encontrados e relacioná-los com o que foi 
lavado. Os resultados do trabalho sugerem 
que ainda que, considerando a baixa 
biodegradabilidade do efluente, o tratamento 
físico-químico do efluente é o mais adequado 
para viabilizar tecnicamente o reuso deste. 
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