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Resumo: Este estudo objetivou avaliar quali-quantitativamente o lodo resultante do tratamento de efluente 
de lavanderia pelo processo oxidativo avançado via reativo de Fenton. Neste contexto, estudou-se o 
processo de solidificação/estabilização do lodo gerado no tratamento sob diferentes dosagens de 
reagentes, com o intuito de promover discussões referentes ao grau de viabilidade do processo no que diz 
respeito à geração de resíduos. A análise quantitativa do lodo refere-se à estimativa de volume de lodo 
gerado por volume de efluente tratado sob diferentes dosagens de reagentes. A análise qualitativa, por sua 
vez, refere-se ao teor de sólidos totais (TS, em %) contido na massa de lodo obtida. Esta informação torna-
se relevante à medida que, do ponto de vista operacional, a sedimentabilidade do lodo pode ser um fator 
determinante para a aplicação prática da técnica.  
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INTRODUÇÃO 
O processo oxidativo avançado (POA) por 
reativo de Fenton tem sido amplamente aceito 
para aplicação no tratamento de efluentes de 
lavanderias comerciais e industriais. A 
despeito das inúmeras vantagens da técnica, 
tais como a redução substancial de matéria 
orgânica recalcitrante, o processo tem o 
inconveniente de gerar um resíduo sólido na 
fase de decantação, o lodo. Este material 
possui composição química variada e, 
segundo a NBR 10004/2004 que rege as 
classes de resíduos sólidos, o lodo derivado 
de efluentes provenientes dos processos 
aplicados às lavanderias é enquadrado na 
classe II, não podendo, portanto, ser 
depositado a céu aberto. Desta forma, a 
possível origem de subprodutos, inclusive a 
quantidade de lodo gerado após tratamento 
adequado precisam ser averiguados. Neste 
contexto, o estudo investigativo tem sido 
realizado em parceria com uma lavanderia 
comercial localizada em Vila Velha, Espírito 
Santo, de onde são coletadas amostras dos 
efluentes para a pesquisa. A escolha da 
lavanderia foi motivada por sua proximidade, 
facilidade de acesso e serviços realizados. 
Além disso, avaliações prévias dos efluentes 
gerados na lavanderia indicaram a presença 
de corantes, espuma e resíduos sólidos. 
Investigações acerca da melhor metodologia a 
ser adotada durante a quantificação do lodo 

gerado após o tratamento oxidativo puderam 
ser realizadas tanto com base no Standard 
Methods for the Examination of Water and 
Wastewater quanto na legislação que rege a 
determinação de resíduos (sólidos) por 
método gravimétrico, a NBR 10664/89. 
 
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
Após o tratamento do efluente pelo POA pode-
se determinar o volume de lodo gerado após a 
etapa de neutralização/precipitação em cada 
ensaio experimental foi realizada com a 
utilização de provetas graduadas. A partir da 
realização do método gravimétrico de 
determinação de resíduos sólidos, modificado 
para lodos e sedimentos, pode-se determinar 
o teor de sólidos totais contido no lodo gerado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a etapa de caracterização dos ensaios, 
constatou-se que a utilização de quantidades 
menores de reativo de Fenton proporcionava a 
melhor remoção da carga orgânica presente 
no efluente estudado, gerando maior teor de 
sólidos totais em um menor volume de lodo, 
caracterizando a geração de lodo melhor 
compactado. Assim sendo, as etapas 
posteriores de tratamento utilizando dez 
grupos de amostras coletadas foram 
realizadas com o intuito de se determinar qual 
quantidade de reativo de Fenton aperfeiçoaria 
o processo de tratamento, de modo que 
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sucessivas reduções de reagentes foram 
empregadas. A princípio, as análises se 
prosseguiram utilizando seis etapas de 
tratamento, variando de 5:1 à 30:1, referentes 
a volumes de H2O2 e massa de FeSO4.7H2O. 
Para fins de comparação entre os ensaios, 
tomaram-se as médias dos parâmetros 
volume de lodo e teor de sólidos totais, nos 
grupo de amostras 2 e 3, visto que cada 
amostra correspondente ao mesmo grupo foi 
exposta a condições experimentais idênticas. 
Comparando as curvas referentes a cada 
tratamento, percebeu-se que a condição 
experimental proporcionada às amostras 2 e 3 
no tratamento cuja dosagem de reagente de 
Fenton era de 30:1 foi a mais satisfatória, 
levando em consideração que os parâmetros 
volume de lodo e teor de sólidos totais foram 
diminuídos em relação à análise realizada com 
quantidades menores de reagente, 
caracterizando a melhor compactação do lodo 
gerado utilizando a quantidade de 9 mL de 
H2O2 para 0,3 g de FeSO4.7H2O em 1L de 
efluente em tratamento, obtendo 1,527% de 
sólidos totais em 15,5mL de lodo. Com base 
neste fato pode-se definir qual seria a 
diminuição nas quantidades de reagente 
utilizado.  
Assim, as amostras 4 e 5 também foram 
identificadas e comparadas entre si, 
constatando-se após esta etapa que utilizando 
a proporção de 30:1 em volume de H2O2 para 
massa de FeSO4.7H2O, ou seja, 6mL de 
peróxido de hidrogênio para cada 0,2g de 
sulfato ferroso em 1L de efluente, o volume de 
lodo e seu teor de sólidos totais tornavam-se 
menores (10,5mL e 1,136% respectivamente), 
implicando assim, a dedução de que haveria 
uma melhor condição empírica a ser 
experimentada e que traria melhores 
resultados.  
As amostras 6 e 7 também foram identificadas 
e comparadas entre si, de modo que neste 
grupo de análise, as proporções de dosagem 
de reagente variavam de 2,5:1 à 15:1. 
Contudo, após esta etapa de ensaios, 
constatou-se um leve acréscimo em relação 
aos parâmetros estudados, caracterizado pelo 
aumento do teor de sólidos totais e do volume 
de lodo gerado no tratamento (13,5mL e 
1,475% sólidos totais) ao se utilizar no 
tratamento de 1L de efluente 3mL de peróxido 
de hidrogênio para cada 0,3g de sulfato 
ferroso. Percebendo que esta quantidade de 
reagente de Fenton não se afastava da 
normalidade, se comparada aos melhores 
resultados dos tratamentos anteriores, definiu-
se uma quarta redução na quantidade de 
reagente empregado durante o tratamento e 
os parâmetros volume e teor de sólidos totais 

foram novamente comparados. Obteve-se 
como resultado o aumento tanto do volume de 
lodo gerado quanto do teor de sólidos totais 
(1,491% sólidos totais em 24,7mL de lodo) ao 
se utilizar no tratamento de 1L de efluente 
1,5mL de peróxido de hidrogênio para cada 
0,3g de sulfato ferroso. 
 
CONCLUSÃO 
O aumento da quantidade de sais de ferro II, 
estando fixos parâmetros como pH e 
temperatura, promove maiores remoções de 
carga orgânica presente no efluente bruto. 
Contudo, a partir de dada concentração, o 
aumento da quantidade de reativo de Fenton 
utilizada não causa uma maior remoção, o que 
permite inferir que haja uma quantidade ótima 
de catalisador ferroso a ser utilizado. 
Com base nos resultados expostos, pode-se 
constatar que a melhor dosagem de H2O2: 
FeSO4. 7H2O é aquela correspondente a 
proporção de 10:1, sendo esta 3mL de 
peróxido de hidrogênio para cada 0,3g de 
sulfato ferroso, em 1L de efluente em 
tratamento que promoveu a geração de 
resíduo sólido mais compacto (teor de sólidos 
totais de 1,475%) e menos volumoso (13,5 
mL). 
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