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Resumo: O efluente gerado em lavanderias possui características que podem ocasionar impactos 
negativos ao meio ambiente, além disso, é gasto no processo de lavagem um grande volume de 
água.Dessa forma, o efluente tratado poderia ser reutilizado dentro da própria lavanderia. No referido 
trabalho, utilizamos o Processo Oxidativo Avançado (POA) por reativo de Fenton para tratar o efluente, 
verificando a possibilidade de reuso de acordo com os valores obtidos das amostras brutas e tratadas.  
 

Palavras-chave: Processos oxidativos avançados, reativo de Fenton, efluente de lavanderia, tratamento de 
águas cinza, Saneamento Ambiental.  
 

INTRODUÇÃO 
 
 As atividades desenvolvidas em 
lavanderias prestadoras de serviço ou 
industriais e tinturarias podem se tornar 
impactantes do ponto de vista ambiental à 
medida gera efluentes líquidos com altos 
teores de corantes inorgânicos e outros 
produtos químicos, como alvejantes, 
detergentes e amaciantes. Adicionalmente, é 
notória a grande quantidade de água que esta 
atividade produtiva requer, justificando a 
importância do desenvolvimento de 
tecnologias simplificadas de tratamento com 
vistas ao reuso do efluente tratado. 
Embora o tratamento biológico dos efluentes 
de lavanderia possa ser vantajoso do ponto de 
vista econômico, vale ressaltar que nem 
sempre as características do efluente ou as 
condições locais permitem uma adequada 
operacionalização do sistema. Neste contexto, 
uma das alternativas viáveis de tratamento, 
que pode ser implantada de forma 
independente ou complementar ao tratamento 
biológico, consiste no processo oxidativo 
avançado (POA) por reativo de Fenton, um 
agente oxidante de custo acessível, formado a 
partir da mistura de sais de ferro (II) e peróxido 
de hidrogênio em meio ácido, e que já vem 
sendo investigado para o tratamento de 
efluentes de indústria têxtil. 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Foram realizados, no Jar Test, 17 tratamentos 
em nove amostras diferentes, no total. Sendo 
três tratamentos para cada uma das primeiras 
4 amostras; dois tratamentos para cada uma 
das 5ª e 6ª amostras; e o último para as 
amostras 7,8 e 9 em conjunto. 

Os tratamentos visaram testar diferentes 
quantidades de reagente, buscando uma 
dosagem que trouxesse resultados 
satisfatórios (Tabela 1). Além disso, foram 
testados tempos de decantação de 1 hora e 1 
dia, visando descobrir se o aumento do tempo 
de decantação traria melhora significativa nos 
parâmetros analisados. 

Tabela 1. Dosagens e relações entre 
reagentes 

Tratamento 

Amostras 
Massa de  

FeSO4.7H2O 
(g)  

H2O2 : 
FeSO4.7H2O 

(mL:g) 

1 e 2 0,9; 0,45; 0,3 
5:1; 10:1; 15:1; 
20:1; 25:1; 30:1 

3 e 4 0,2; 0,3; 0,4 
5:1; 10:1; 15:1; 
20:1; 25:1; 30:1 

5 e 6 0,3 
2,5:1; 5:1; 7,5:1; 

10:1; 12,5:1; 15:1 

7, 8 e 9 0,3 2,5:1; 5:1 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tendo em vista que a qualidade do efluente de 
lavanderia é variável, os resultados obtidos 
após o tratamento se apresentaram da mesma 
maneira. Podendo uma determinada dosagem 
ser mais ou menos eficiente de acordo com as 
características do efluente bruto. 

Os parâmetros medidos foram: Cor, Turbidez, 
Sólidos Totais (ST), Sólidos Suspensos Totais 
(SST), Demanda Química de Oxigênio (DQO), 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e 
pH. 



 

 

 

 

 

A amostra era acidificada para o tratamento e 
notamos que após o tratamento ela se 
mantinha ácida, assim adicionava-se 
Hidróxido de Cálcio Ca(OH)2 para neutralizá-
la. Observamos que o Ca(OH)2 ajudava na 
coagulação e decantação.   

 Para ST, SST, turbidez, e cor os melhores 
resultados foram obtidos com menores 
dosagens de reagentes e maiores tempos de 
decantação. 

Para DQO os melhores resultados com 
maiores dosagens de reagentes e o tempo de 
decantação foi indiferente. 

De maneira geral, as menores relações entre 
os reagentes proporcionaram melhores 
resultados a todos os parâmetros.  

De acordo com os resultados das análises, 
pode-se perceber que, no geral, menores 
dosagens de FeSO4 produziam resultados 
melhores para a maioria dos parâmetros 
analisados. 

Para as análises de DBO só foi possível ser 
medida no primeiro tratamento, com maiores 
dosagens, não sendo possível a leitura da 
DBO. Foi realizado um teste no laboratório de 
microbiologia que constatou que não havia 
microorganismos na amostra tratada, 
diferentemente da bruta.  

No último tratamento testou-se uma “dosagem 
ótima” para três amostras diferentes, e pode-
se verificar que ela apresentou bons 
resultados para todas as amostras em 
praticamente todos os parâmetros (Tabela 2). 

Tabela 2. Eficiências de remoção do último 
tratamento 

Tratamento 17 

Parâmetros Eficiência de remoção (%) 

Cor aparente 62,50 - 75,00 

Turbidez 88,87 - 95,98 

DQO 18,06 - 64,18 

ST 3,51 - 62,69 

SST 14,28 - 63,33 

SD 33,33 - 74,66 

 
CONCLUSÃO 
 

Pode-se concluir que o tratamento realizado 
com POA por reativo de Fenton, produziu 

resultados positivos, sendo que esse poderia 
ser aplicado ao efluente.  
Mesmo com amostras com diferentes 
características, de maneira geral, as menores 
dosagens de reagente, as menores relações 
entre os mesmos e também o maior tempo de 
decantação proporcionaram os melhores 
resultados. Além disso, menores dosagens de 
reagentes proporcionaram a desinfecção do 
efluente, possibilitando o reuso do efluente 
tratado para fins não potáveis. 
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