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“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o 
metal que soa ou como o sino que tine.  

E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e 
ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, 

nada seria.  

E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse 
o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.  

O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se 
ensoberbece.  

Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal;  

Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade;  

Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. 

 

1 Coríntios 13:1-7 
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RESUMO 

 

Dentre os diversos setores hospitalares, um dos que apresenta maior relevância quanto à 
geração de efluentes é a lavanderia hospitalar. Esses efluentes constituem uma das causas 
mais significativas de danos ambientais devido suas características, como a presença de 
microrganismos patogênicos, sanitizantes, desinfetantes, antibióticos, agentes de limpeza e 
outros surfactantes. Os processos oxidativos avançados têm sido utilizados no tratamento de 
efluentes, com a vantagem de destruir os poluentes ao invés de simplesmente transferi-los de 
fase. O uso de radiação ultravioleta (UV) tem sido avaliado no tratamento de efluentes 
visando, principalmente, sua desinfecção. Além disso, a radiação UV combinada com 
peróxido de hidrogênio (UV/H2O2) tem sido utilizada para tratamento de águas residuárias 
com fins de reuso, possibilitando a desinfecção e degradação de compostos orgânicos, sendo 
um processo com pouca adição de produtos químicos e de fácil de operação. A 
coagulação/floculação tem sido usada tanto como pré-tratamento, como pós-tratamento de 
efluentes, e promove a formação de agregados nos efluentes reduzindo a concentração de 
corantes. Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar o tratamento de efluentes de 
lavanderia hospitalar, utilizando radiação UV, UV/H2O2 e processo combinado com UV/H2O2 

e coagulação/floculação/sedimentação, para produção de água de reuso. Para tanto, foram 
coletadas amostras de efluentes de uma lavanderia hospitalar para caracterização físico-
química e microbiológica e realização do tratamento por fotoxidação em escala de bancada. 
Para esses ensaios utilizou-se um reator cilíndrico, com volume útil de 500 mL, com lâmpada 
imersa, de 10 W de potência. Os resultados dos ensaios utilizando apenas com radiação UV 
mostraram que houve redução de microrganismos patógenos após 30 min de reação, e 
redução de até 60% dos surfactantes em 60 minutos. O processo com UV/H2O2, na condição 
ótima com pH 9 e razão [DQO:H2O2] 1:2,5, reduziu em 63% a DQO e 99% os surfactantes, 
porém o processo não se mostrou eficiente na redução de cor e turbidez. Nos ensaios de 
coagulação/floculação/sedimentação utilizando coagulantes químicos e naturais a melhor 
concentração foi de 600 mg/L para redução de cor e turbidez,  porém o coagulante natural 
Tanfloc apresentou menor quantidade de lodo gerada no processo. Nos testes combinados de 
coagulação/floculação/sedimentação utilizando o coagulante natural Tanfloc SG e UV/H2O2 
na condição ótima, foi possível atender às características de águas para fins de reuso.  
 
 
 
Palavras-chave: Radiação UV; Lavanderia Hospitalar; Efluentes; Tratamento, Reuso.  
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ABSTRACT 
 

Amongst the different hospital wards, the one which is more relevant concerning the effluents 
generation is the hospital laundry. These effluents are one of the most meaningful causes of 
environmental damage due to their characteristics, such as the presence of pathogenic 
microorganisms, sanitizers, disinfectants, antibiotics, cleansing agents and other surfactants. 
The advanced oxidation processes have been used in the treatment of effluents, with the 
advantage of destroying the contaminants instead of just transferring them in phase. The use 
of ultraviolet (UV) radiation has been assessed in the treatment of effluents aiming, mainly, at 
its disinfection. In addition to that, the UV radiation combined with hydrogen peroxide 
(UV/H2O2) has been used in the treatment of residuary water aimed at the reuse, which allows 
to the disinfection and degradation of organic compounds, being a process with little addition 
of chemical products and easy to operate. Coagulation/flocculation has been used both as pre-
treatment and post-treatment of effluents, and it promotes the formation of aggregates in the 
effluents reducing the concentration of pigments. Thus, this paper aimed at assessing the 
treatment of effluents of hospital laundry, using UV, UV/H2O2 radiation and process 
combined with UV/H2O2 and coagulation/flocculation/sedimentation, for the production of 
water for reuse. In order to do that, samples of effluents were collected at a hospital laundry 
for the physical-chemical and microbiological characterization and the performing of photo-
oxidation treatment in bench scale. A cylindrical reactor was used for these assays, having a 
useful volume of 500 ml, with an immersed lamp (10w). The results of the assays that only 
used UV radiation have shown that there was a reduction of pathogenic microorganisms after 
30 minutes of reaction, and a reduction of up to 60% of the surfactants in 60 minutes. The 
UV/H2O2 process, in the great condition with pH 9 and ratio [COD:H2O2] 1:2,5, reduced in 
63% the COD and 99% the surfactants, however the process was not efficient in the reduction 
of color and turbidity. In the coagulation/flocculation/sedimentation assays using chemical 
and natural coagulants, the best concentration was of 600 mg/L for reduction of color and 
turbidity, although the natural coagulant Tanfloc presented a smaller amount of sludge 
generated in the process. In the tests combined of coagulation/flocculation/sedimentation 
using the natural coagulant Tanfloc SG and UV/H2O2 in the great condition, it was possible to 
meet the characteristics of water aimed at reuse. 
 
 
Keywords: UV Radiation; Hospital Laundry; Effluents; Treatment, Reuse.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A população mundial tem sofrido nos dias atuais uma aceleração no seu crescimento, 

o que tem levado a uma concentração populacional em áreas de mananciais. Assim, têm-se 

observado um aumento na demanda por água potável em escala mundial, devido a esse 

crescimento em ritmo desenfreado da população e atividades produtivas, fatores estes que 

somados à degradação crescente dos corpos hídricos, criam um cenário de escassez de água 

potável cada vez mais comum.  

Dentro desse cenário, surge à necessidade da diminuição do consumo de água em 

todos os setores econômicos, entre os quais está o setor terciário. Dentre os segmentos que 

compõe este setor destacam-se os hospitais, que são instituições que consomem uma 

quantidade significativa de água diariamente, entre 400 e 1200 litros/leito/dia, e 

consequentemente geram grandes quantidades de efluentes (EMMANUEL et al., 2005).  

Os efluentes hospitalares apresentam pouca diferença em relação aos domésticos com 

relação à concentração de matéria orgânica, metais e pH. Contudo, a presença de substâncias 

como antibióticos, desinfetantes e produtos químicos apresentam-se em concentrações 

elevadas nesses efluentes, que geralmente são lançados sem tratamento prévio nas redes 

urbanas de drenagem. 

Em uma comparação com todos os tipos de efluentes gerados em unidades de saúde, 

os das lavanderias hospitalares constituem uma das causas mais significativas de danos 

ambientais, em virtude de suas características refratárias, devido à presença de sanitizantes, 

desinfetantes, antibióticos, agentes de limpeza e outros surfactantes, além disso, metade da 

água utilizada em hospitais é destinada ao consumo da lavanderia. 

Os processos e atividades que originam uma quantidade elevada de efluentes podem 

indicar um potencial de reuso destes, principalmente pela economia envolvida no consumo de 

água. Um fato importante para o reuso é a identificação na qual poderá ser aplicado, devendo 

haver uma relação direta entre a qualidade e quantidade do efluente disponível, com a 

demanda e padrões de qualidade exigidos para a aplicação identificada. Normalmente, 

originam-se de processos de reciclagem de efluente segregados e tratados no próprio local.  

As tecnologias convencionais de tratamento são usualmente capazes de reduzir as 

concentrações de matéria orgânica de origem humana, detergente, gorduras, sólidos presentes 

nos esgotos até os níveis exigidos para reuso, porém, alguns teores de compostos tóxicos e 
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substâncias recalcitrantes, não são removidas por esses tratamentos, impedindo o reuso do 

efluente tratado.  

Dentro deste contexto, um crescente número de pesquisas tem sido destinado à 

utilização de processos oxidativos avançados (POA), entre eles a radiação ultravioleta e a 

peroxidação assistida por radiação ultravioleta. O processo de UV/H2O2 é de fácil operação e 

adição de poucas substâncias químicas. 

Estudos mostram que a utilização conjunta dos processos convencionais e POA, 

geralmente é benéfica e torna o tratamento mais eficiente. Dependendo das características do 

efluente, os POA’s podem ser empregados como pré-tratamento ou como pós-tratamento, 

com objetivo de converter compostos recalcitrantes em compostos intermediários e mais 

biodegradáveis.  

Neste trabalho foi estudado o tratamento de efluentes de lavanderia hospitalar por 

processos convencionais e POA’s, para fins de reuso no próprio processo de lavagem de 

roupas, ou para fins menos nobres como a lavagem de pisos, de carros e descargas.  
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2 OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o emprego de processos físico-químicos e 

oxidativos avançados, bem como sua combinação para o tratamento de efluentes de 

lavanderias hospitalares, para fins de reuso. 

 

2.1 Objetivos Específicos 
 

1. Caracterizar qualitativamente e quantitativamente os efluentes da lavanderia 

hospitalar;  

2. Avaliar a eficiência, em separado, dos processos de tratamento UV, UV/H2O2, 

coagulação/floculação/sedimentação e o processo combinado entre UV/H2O2 e 

coagulação/floculação/sedimentação. 

3. Realizar otimização das condições de tratamento UV/H2O2. 

4. Determinar a melhor concentração de coagulantes químicos e naturais, bem como, 

definir qual o melhor coagulante indicado para o tratamento.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 PROCESSAMENTO DE ROUPAS 
 

O processamento de roupas de serviços de saúde é uma atividade de apoio que 

influencia grandemente a qualidade da assistência à saúde, principalmente no que se refere à 

segurança e ao conforto do paciente e do trabalhador. Este serviço apresenta grande 

importância no contexto hospitalar.  

De acordo com Mesiano & Lisboa (2006) a lavanderia hospitalar é uma unidade 

funcional de apoio logístico, destinada ao atendimento dos clientes internos e/ou externos do 

hospital, que tem como finalidade coletar, separar, processar, fornecer e distribuir ao hospital 

as roupas em condições de uso, higiene, quantidade, qualidade e conservação. Difere das 

lavanderias comerciais pela obrigatoriedade da barreira de contaminação que separa a área 

limpa da área contaminada ou suja.    

As atividades existentes nas lavanderias hospitalares são: coleta e armazenamento, 

transporte, pesagem, separação e classificação, lavagem, centrifugação, calandragem, 

secagem, prensagem e distribuição de roupas (MESIANO & LISBOA, 2006).  

As roupas que são utilizadas pelos serviços de saúde incluem os lençóis, fronhas, 

cobertores, toalhas, colchas, cortinas, propés, roupas de pacientes, fraldas, compressas, 

campos cirúrgicos, máscaras, aventais, gorros, e outros. Por meio desses exemplos, percebe-se 

que existe uma grande variedade de sujidades, locais de origem e formas de utilização dessas 

roupas nos serviços de saúde (RUTALA & WEBER, 1997; KONKEWICZ, 2010).  

As atividades realizadas pela unidade de processamento de roupas são representadas 

na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Fluxograma das atividades do processamento de roupas (Fonte: adaptado de BRASIL, 2009). 

 

A roupa suja que chega na área de processamento, é classificada e pesada antes de 

iniciar o processo de lavagem. A roupa suja é classificada de acordo com o grau de sujidade. 

Na área de recepção, a roupa é retirada do carro de coleta, com a finalidade de ser separada e 

pesada de acordo com a capacidade da máquina, geralmente 80% de sua capacidade de 

lavagem, além de ser identificado quanto ao tipo de processamento a que deverá ser 

submetido em função do tipo de sujeira (BRASIL, 2007). O grau de sujeira pode ser 

classificado em: 

• Sujeira pesada: roupa com sangue, fezes, vômitos e outras sujidades proteicas;  

• Sujeira leve: roupa sem presença de fluidos corpóreos, sangue ou produtos 

químicos.  

Toda roupa com mais de três pontos de sujeira visível de sangue, fezes, urina, 

secreções e outros fluidos já pode ser considerada roupa de sujeira pesada. Após a 

classificação e pesagem da roupa, o próximo passo é o processo de lavagem em si.  

A lavagem é o processo que consiste na eliminação da sujeira fixada na roupa, 

deixando-a com aspecto e cheiro agradável, nível bacteriológico reduzido ao mínimo e 

confortável para o uso. O ciclo a ser empregado no processo de lavagem é determinado de 

Retirada da roupa suja da unidade geradora e seu acondicionamento 
 

Coleta e transporte da roupa suja até a unidade de processamento 

Lavagem da roupa suja 
 

Centrifugação 
 

Secagem, calandragem ou prensagem e passadoria da roupa limpa 
 

Separação, dobra, embalagem da roupa limpa 

Armazenamento, transporte e distribuição da roupa limpa 
 



20 

 

acordo com o grau de sujeira, tipo da roupa, tipo de equipamento da lavanderia e dos produtos 

utilizados (BRASIL, 2007).  

De acordo com Fijan et al. (2007) o essencial é que a lavagem tenha um efeito não 

apenas sobre a limpeza e o branqueamento das roupas, mas que seja eficaz na eliminação de 

microrganismos patogênicos, pois a maioria dos usuários de hospitais são pacientes com o 

sistema imunológico delibitado e, susceptíveis a infecções causadas por roupas hospitalares 

contaminadas com patógenos. 

O risco com relação à presença desses germes, quando não removidos adequadamente 

durante o processo de lavagem, está associado ao desenvolvimento de infecções nos pacientes 

que farão uso dessa roupa (LUTTERBECK, 2010). 

Não existe um processo único e ideal para a lavagem de todas as roupas do serviço de 

saúde. A fase de um ciclo completo de lavagem com roupas de sujidade leve e pesada está 

representado na Figura 3.2. O ciclo para roupas pesadas consiste em: umectação, enxagues, 

pré-lavagem, lavagem, alvejamento, enxagues, acidulação e amaciamento. Para roupas com 

sujeira leve, dispensam-se as etapas de umectação, primeiros enxagues e pré-lavagem, sendo 

que o ciclo inicia-se na etapa de lavagem (BRASIL, 2007).  

A umectação consiste no uso de produtos que dilatam as fibras e reduzem a tensão 

superficial da água, facilitando a penetração da solução e a remoção de sujidades, como 

sangue, albuminas, entre outras (BRASIL, 2009). 

 A pré-lavagem tem como função emulsionar as gorduras ácidas, dilatar as fibras dos 

tecidos, preparando-as para as operações seguintes e, consequentemente, diminuindo a 

demanda de produtos químicos. Nessa fase, são usados detergentes que têm propriedades de 

remoção, suspensão e emulsão da sujidade (BARRIE, 1994).   

Os princípios associados no processo de lavagem são de ordem física (mecânica, 

temperatura e tempo) e química (detergência, alvejamento, desinfecção, acidulação e 

amaciamento). Na fase da lavagem, a combinação das ações mecânica, da temperatura, do 

tempo e da detergência tem a finalidade de remover o restante da sujidade (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1986) 

Os enxagues são importantes, pois são uma ação mecânica destinada à remoção, por 

diluição, da sujidade e dos produtos químicos presentes nas roupas. O risco de dano ao tecido 

pode ser minimizado por adequados enxagues (BRASIL, 2009). 
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Figura 3.2 -  Fluxograma do processo de lavagem de roupas com sujidade leve (a) e sujidade pesada (b) (Fonte: 
Adaptado de Ministério da Saúde (1986) e BRASIL (2009)) 
 

O alvejamento altera a tonalidade natural do tecido exercendo ação branqueadora e 

colabora com a redução da contaminação microbiana. Essa é uma fase complementar da 

lavagem e nunca deve ser substituída (BRASIL, 2009). 

A neutralização ou acidulação consiste na remoção da alcalinidade residual, por meio 

de ação de um produto ácido ao último enxague, que promove a redução do pH e 
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neutralização dos resíduos alcalinos da roupa, pois se essa alcalinidade permanecer nos 

tecidos, pode causar irritações quando em contato com a pele (BRASIL, 2007). 

O amaciamento melhora a elasticidade das fibras, torna o tecido suave e macio, 

aromatiza suavemente a roupa, evita o enrugamento do tecido na calandra e melhora o 

acabamento (BRASIL, 2007).  

Verifica-se que o processamento de roupas em lavanderias hospitalares tem um grande 

potencial de geração de efluentes com grande volume e com composição que lhe confere 

características altamente poluidoras. 

 

3.2 EFLUENTES DE LAVANDERIAS HOSPITALARES 
 

 Devido ao grande consumo de água, e consequentemente à geração de efluentes, a 

lavanderia hospitalar é um setor de grande relevância, pois de acordo com o Ministério da 

Saúde (1986) estima-se que cerca de metade da água utilizada nos hospitais é destinada ao 

consumo da lavanderia. Estima-se que são necessários cerca de 40 a 50 litros de água para 

cada quilo de roupa nas máquinas de lavagem, considerando-se uma previsão de consumo de 

água de 250 litros/leito/dia. 

As águas residuais das lavanderias caracterizam-se essencialmente pela presença de 

detergentes e eventualmente microrganismos patogênicos. Além dos princípios ativos, os 

detergentes podem ter adjuvantes e outros aditivos, nomeadamente polifosfatos, carbonatos, 

corantes, agentes bactericidas, enzimas (HOAG, 2008). 

A nocividade ambiental dos efluentes da lavanderia é uma das mais acentuadas dentre 

os setores de uma unidade hospitalar. As altas concentrações de produtos químicos como 

sanitizantes, desinfectantes, antibióticos, umectantes, surfactantes, entre outros, conferem a 

esses efluentes o poder de exercer características de menor biodegradabilidade ao efluente 

gerado pelas unidades hospitalares (KIST et al., 2006; EMMANUEL et al., 2005).  A 

presença dessas substâncias pode gerar problemas no tratamento biológico das estações de 

tratamento, devido justamente as características recalcitrantes e antibacterianas dessas 

substâncias, podendo ainda apresentar riscos aos ecossistemas aquáticos que são expostos a 

esses compostos presentes no efluente de lavanderia hospitalar. 

Desinfectantes, em particular, são com freqüência compostos altamente complexos ou 

misturas de substâncias ativas que apresentam características tóxicas aos ecossistemas 

aquáticos aos quais são expostos (KÜMMERER, 2001). A utilização de alguns desinfectantes 
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promovem ainda a formação dos chamados subprodutos da desinfecção que podem possuir 

características altamente tóxicas. Como exemplo, tem-se a formação de trihalometanos 

(THM), formados a partir de reações entre compostos a base de cloro (desinfectantes) e 

matéria orgânica (MEYER, 1994). Condições essas encontradas no efluente proveniente de 

lavanderia hospitalar. 

 Aston & Grand (1987) apud Grull et al. (2003) publicaram dados sobre a qualidade 

dos efluentes de lavanderias hospitalares, os quais estão apresentados na Tabela 3.1.  

 

Tabela 3.1 Características de efluentes de lavanderias hospitalares 
Parâmetro Unidade Valores 
Óleos e graxas mg/L 28 
DQO mg/L O2 632 
DBO mg/L O2 172 
Nitrogênio amoniacal mg/L ND* 
NTK mg/L 14 
pH - 11 
Alcalinidade total mg/L 367 
Turbidez NTU 49 
Cor aparente mg/L Pt/Co 335 
Cloro residual livre mg/L ND 
Cloro residual combinado mg/L ND 
SST mg/L 55 
SDT mg/L 950 
Ferro total mg/L 0,23 
Manganês mg/L 0,027 
Condutividade µS 1.327 

                Fonte: Aston & Grant (1987) apud Grull et al. (2003) 
   * ND – não detectado 
 

 

Kist et al.(2005) caracterizaram o efluente bruto de uma lavanderia hospitalar e 

propuseram a gestão, tratamento e disposição para esse tipo de efluente. Foram coletadas 

amostras de efluentes na saída da máquina de lavagem, em um hospital localizado no Vale do 

Rio Pardo/RS. Os autores analisaram o efluente de cinco etapas do processo de lavagem para 

roupas de grau de sujidade pesada: a água da pré-lavagem, a lavagem com dois detergentes, a 

lavagem de alvejamento e desinfecção com peróxido de hidrogênio, a lavagem com 

aquecimento e o enxague/amaciamento. Os resultados da caracterização dos efluentes brutos 

estão dispostos na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 - Características dos efluentes brutos de uma lavanderia hospitalar 
Etapas  pH N  

(mg/l)  
P  

(mg/l)  
Turbidez 

(NTU)  
Surfac-
tantes 
(mg/l)  

Col.termo-
tolerantes 

(NPM100/ml
)  

DBO  
(mg/l

)  

DQ
O  

(mg/l
)  

Pré-lavagem  7,2
0  

13,30  0,56  85  -  160.000  829  2.18
2  

Lavagem  6,5
0  

5,30  2,86  52  -  35.000  415  4.69
2  

Alvejamento 11,5
0  

5,30  1,51  42  0,482  <2  127  1.85
0  

Lav.aquecimento  10,2
0 

2,90  0,99  36  0,385  <2  625  3.76
1  

Amaciamento  7,6
0  

0,30  0,19  30  -  <2  311  1.22
9  

Fonte: Kist et al. (2005) 

A pesquisa desenvolvida por Lutterbeck (2010) teve por objetivo fazer a 

caracterização dos efluentes gerados em uma lavanderia hospitalar, bem como, o tratamento 

desses efluentes. A caracterização identificou as etapas mais críticas no processo de lavagem: 

o enxágue inicial das compressas e a lavagem. Os resultados da caracterização estão 

apresentados na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 - Características analíticas de efluentes de lavanderia hospitalar 
Parâmetro Enxague 

compost
o 

Pré- 
Lavagem

Lavagem Amaciamento Amostra 
Composta 

1° enxague 
compressas 

CONSEM
A a 
128/2006 

DQO (mg/L) 293,95 426,85 555,58 153,85 288,46 838,86 360 
DBO5(mg/L) 70 36,33 15,67 13,33 23,33 440,67 150 
Condutiv. 213,3 1320 368,8 378,26 412,03 363,76 - 
PH 7 10 9,5 6,5 9 7 6-9 
Turbidez 
(NTU) 

59,56 117,8 73,55 73,06 43 213,94 - 

F total (mg/L) 0,47 0,56 0,19 0,48 1,5 1,95 4 
NTK (mg/L) 12,1 9,23 3,13 1,1 6,6 67,6 20 
Coliformes 
Termotoler. 
(NMP/100 ml) 

68.333 <180 <180 <180 15.500 2,97 x 106 105 

Ecotoxic. CE 
50 (I) 48h (%) 

100 41 14,2 65,49 81,49 28,8 - 

Temperatura 
°C 

20,5 42 83 29 28 21 ≤ 40 

a valores estabelecidos em Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente-RS (CONSEMA)  - Fonte: Lutterbeck (2010)  
 

Pode ser observado que nos efluentes das lavanderias hospitalares estudadas, foram 

encontradas bactérias na ordem de 104 e 106 NMP/100 mL e pH com valores de neutro a 

alcalino. Além disso, verifica-se ampla variação dos valores de DQO, DBO, nitrogênio, 
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fósforo e surfactantes, provavelmente ao tipo de amostragem, ao nível de sujidade de roupas e 

aos produtos químicos utilizados. 

Uma vez que a lavanderia é um setor essencial para a eficiência de um hospital e seus 

efluentes apresentam alta carga de poluentes, é necessário conhecer as características 

específicas para ser possível definir estratégias para redução da geração e formas adequadas 

de tratamento e disposição, com o objetivo de minimizar os impactos que os mesmos podem 

provocar nos corpos receptores e nas estações de tratamento de esgoto, bem como as possíveis 

formas de reuso. 

 

3.3 TRATAMENTOS DE EFLUENTES POR 
COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO/SEDIMENTAÇÃO 
 

O processo de coagulação-floculação tem sido utilizado tanto no tratamento de água 

potável e efluente industrial, quanto como etapa de pré-tratamento e tratamento terciário.  

Na coagulação, primeiramente, reações entre os produtos químicos e a água permitem 

a formação de espécies hidrolisadas de carga positiva, cujo êxito depende da concentração e 

do tipo de coagulante utilizado, além do pH final da mistura. Posteriormente, devido ao 

transporte físico através da água, as espécies hidrolisadas entram em contato com as partículas 

em suspensão. Para que seja garantida a eficácia da coagulação, ambos os mecanismos 

químico e físico devem ocorrer em unidades que propiciem a rápida e intensa agitação e 

mistura da massa líquida (MOTA & VON SPERLING, 2009).    

Na unidade de mistura rápida ocorrem interações entre o coagulante e a água, 

formando espécies hidrolisadas, sendo geralmente necessária agitação intensa para que o 

processo de coagulação seja eficiente (DI BERNARDO & DANTAS, 2005). 

A coagulação pode ocorrer por quatro mecanismos distintos: compressão da camada 

difusa, adsorção e neutralização de cargas, varredura, adsorção e formação de pontes de 

hidrogênio (ARANTES, 2010). 

A compressão da camada difusa é o mecanismo que consiste na adição de íons de 

carga contrária ao das partículas coloidais, causando um aumento na densidade das cargas da 

camada difusa, diminuindo a esfera de influência das partículas e ocorrendo a compressão 

desta camada. Esta condição resulta na elevação das forças de Van der Waals (força de 

atração recíproca entre moléculas), favorecendo o mecanismo de coagulação (MOTA & VON 

SPERLING, 2009). 
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De acordo com SPINELLI (2001) os principais aspectos relacionados a este 

mecanismo de coagulação são: a quantidade de eletrólitos necessários para conseguir a 

coagulação é independente da concentração de colóides na água e não é possível causar a 

reversão de carga dos colóides. 

Quanto à adsorção e neutralização de cargas, é necessário considerar que algumas 

espécies químicas podem ser adsorvidas na superfície dos colóides, cuja atração resulta de 

diferentes interações, tais como: ligações de hidrogênio, troca iônica, ligações covalentes etc. 

Os efeitos eletrostáticos desses fenômenos são superiores aqueles obtidos pela compressão da 

camada difusa, requerendo assim dosagens inferiores de coagulantes (MOTA & VON 

SPERLING, 2009). 

A desestabilização de uma dispersão coloidal consiste nas interações entre coagulante 

colóide, coagulante-solvente e colóide-solvente. O mecanismo de adsorção e neutralização 

das cargas é muito importante quando se aplicam tecnologias de filtração direta, pois não há 

necessidade de produção de flocos para posterior sedimentação, mas de partículas 

desestabilizadas que serão retidas no meio granular dos filtros (DI BERNARDO & DANTAS, 

2005). 

Por varredura entende-se a utilização de sais de ferro e de alumínio que podem ser 

combinados aos hidróxidos disponíveis no meio, de acordo com a dosagem de coagulante e 

pH da mistura, formando precipitados insolúveis, de carga positiva e elevada massa molecular 

(MOTA & VON SPERLING, 2009). As partículas coloidais são envolvidas pelos 

precipitados e, como este mecanismo não depende da neutralização da carga dos colóides, a 

condição ótima da coagulação pode não corresponder àquela em que é mínimo o Potencial 

Zeta (KONRADT-MORAES, 2009). 

O conceito do Potencial Zeta está associado à aplicação da diferença de potencial 

elétrico em uma amostra de água contendo colóides negativos, de tal forma, que certa porção 

do meio, em torno de uma partícula coloidal, caminhe junto com ela para o eletrodo positivo, 

caracterizando o rompimento do plano de cisalhamento. Portanto, o Potencial Zeta é a medida 

do potencial elétrico entre a superfície externa da camada compacta que se desenvolve ao 

redor da partícula e o meio líquido em que ela está inserida (BORBA, 2001). 

Quanto à adsorção e formação de pontes de hidrogênio, considera-se que alguns 

produtos naturais ou sintéticos, também conhecidos como polieletrólitos ou polímeros, 

caracterizam-se por uma grande cadeia molecular, composta por grupos carregados 

eletricamente. Esses produtos podem ser utilizados como eficientes auxiliares a coagulantes, 
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uma vez que podem ser adsorvidos pela superfície dos colóides, promovendo então a redução 

de carga ou entrelaçamento das partículas pelos polímeros (MOTA & VON SPERLING, 

2009). 

A floculação é um processo físico que ocorre logo após a coagulação. É baseado na 

ocorrência de choques entre as partículas formadas anteriormente, objetivando a formação de 

flocos ainda maiores, com maior volume e densidade. Para a ocorrência dos choques entre as 

partículas, é necessário que haja agitação na água, provocada pelos gradientes de floculação. 

Esses gradientes devem ser limitados para que não ultrapassem a capacidade de resistência ao 

cisalhamento das partículas e não destruam os flocos formados anteriormente (DI 

BERNARDO & DANTAS, 2005). 

Após a formação dos flocos é necessário removê-los do meio líquido. Isso pode ser 

feito por meio da sedimentação, a qual pode ser definida como o processo seguinte à 

floculação, e pode ser considerada como um fenômeno físico de separação de fases (sólido-

líquido), em que as partículas apresentam movimento descendente devido à ação da força da 

gravidade, propiciando a clarificação do meio líquido (DI BERNARDO & DANTAS, 2005). 

O processo de tratamento por coagulação/floculação depende de vários fatores, a citar: 

tipo e dosagem de coagulante, pH do efluente, natureza das substâncias produtoras de cor e 

turbidez, dentre outros. O tipo e a dosagem ideal da quantidade de coagulante, assim como pH 

ótimo, velocidade de agitação, são definidos em função principalmente da viabilidade 

econômica e características do efluente. Além disso, é preciso observar o volume de lodo 

gerado. Para isto, os testes de coagulação são fundamentais para determinar as condições 

ótimas para o tratamento de um determinado efluente por coagulação/floculação. 

 

3.3.1 Coagulantes químicos 

 

De acordo com Borba (2001) os coagulantes convencionais mais utilizados são: 

sulfato de alumínio, cloreto ferroso, cloreto férrico, entre outros, devido à grande 

eletropositividade dos elementos químicos que os compõem, quando são dissolvidos na água, 

geralmente formam compostos gelatinosos, dotados de cargas positivas (coagulantes 

catiônicos). O mecanismo de formação dos flocos ocorre por meio da neutralização entre a 

acidez do coagulante e a alcalinidade natural ou adicionada à água, que por atração 

eletrostática entre as cargas positivas resultantes da ionização do coagulante e as cargas 

negativas das partículas (impurezas) que estão dispersas na água, formam os flocos.  
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O sulfato de alumínio é amplamente utilizado como processo de coagulação nos 

suprimentos públicos de água, devido à excelente formação do floco, seu baixo custo, e 

facilidade de transporte e de manuseio. O pH utilizado no processo de coagulação com sulfato 

de alumínio é de 5,0 a 8,0. É fornecido em pó ou granulado e apresenta a fórmula química 

Al2(SO4)3 14,3 H2O ou Al2(SO4)3 18 H2O (CORBITT, 1998, apud KONRADT-MORAES, 

2009). 

 As reações de hidrólise do alumínio são: 

 

 Al+3 + H2O              Al(OH)+2 + H+                                        (Equação 3.1) 

Al(OH)+2 + H2O             Al(OH)2+ + H+                                                 (Equação 3.2)      

Al(OH)+ + H2O              Al(OH)3 + H+                                  (Equação 3.3)   

Al(OH)3 +  H2O            Al(OH)4
- + H+                                   (Equação 3.4) 

 

A adição de sais de alumínio diminui significativamente o pH do meio, necessitando o 

posterior ajuste até atingir o valor de pH desejado (MENEZES, 2005).  

Os flocos resultantes da coagulação com sulfato de alumínio são essencialmente de 

natureza inorgânica, portanto, o lodo não entra em decomposição biológica, o que dificulta 

sua disposição final. Além disso, apresenta um lodo gelatinoso e volumoso (SANTOS FILHO 

& SANTA RITA, 2002), e dependendo da dosagem empregada o sulfato de alumínio é 

tóxico, podendo provocar doenças de demência e coordenação motora, devido à deficiência 

renal em filtrar os metais no sangue que é levado ao cérebro, causando o mal de Parkinson e 

Alzheimer (SILVA, 2007b). 

Outro coagulante químico utilizado é o Policloreto de Alumínio (PAC), que é um 

complexo poli-nuclear de íons de alumínio polimerizados, um tipo de polímero inorgânico de 

peso molecular medido em várias centenas de unidades (HIDROALL, 2001). É geralmente 

eficaz em uma faixa de pH compreendida entre 6 e 9, mas em alguns casos ele funciona bem 

em faixas que vão de pH 5 até pH 10.  

 

3.3.2 Coagulantes Naturais 

 

De acordo com Borba (2001) os coagulantes naturais de origem orgânica, conhecidos 

como polieletrólitos, são representados por compostos constituídos de grandes cadeias 

moleculares, dotados de sítios com cargas positivas ou negativas.  
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Os coagulantes/floculantes naturais têm demonstrado vantagens em relação aos 

coagulantes químicos, especificamente em relação à biodegradabilidade, baixa toxicidade e 

baixo índice de produção de lodos residuais (MORAES, 2004a). 

Dentre os diversos tipos de coagulantes naturais pode-se citar a Moringa oleifera, 

planta cujas sementes contêm proteínas responsáveis pelo processo de clarificação da água. 

Os taninos, substâncias extraídas de determinadas espécies vegetais, constituídos por 

compostos fenólicos, também são utilizados como coagulantes naturais (ARANTES, 2010). 

Além destes, pode-se destacar ainda a quitosana, um polieletrólito natural proveniente da 

quitina, que possui uma grande cadeia polimérica que pode ser protonada em meio ácido, 

atuando como polieletrólito na coagulação de matéria coloidal da água (CARVALHO, 2008). 

 

3.3.2.1. Moringa oleifera Lam. 
 

A Moringa oleifera é uma espécie perene, da família Moringaceae, originária do 

nordeste indiano, amplamente distribuída na Índia, Egito, Filipinas, Ceilão, Tailândia, 

Malásia, Burma, Pasquitão, Singapura, Jamaica e Nigéria (PIO CÔRREA, 1984; DUKE, 1987 

apud GALLÃO et al., 2006). Ela cresce tanto em regiões subtropicais secas e úmidas, como 

em regiões tropicais secas e florestas úmidas.  

A semente de Moringa oleifera é uma alternativa viável como agente coagulante em 

substituição aos sais de alumínio, que são utilizados no tratamento de água em todo o mundo 

(GALLÃO et al., 2006).  

Quando comparada com coagulantes químicos a Moringa oleifera apresenta uma série 

de vantagens, dentre elas: não requer ajustes de pH e alcalinidade, não causa problemas de 

corrosão, baixo custo, não altera o pH da água e gera baixo volume de lodo 

(GHEBREMICHAEL, 2005). 

Para NDABIGENGESERE & NARASIAH (1998), a fração ativa desse coagulante se 

deve à presença de uma proteína catiônica de alto peso molecular, que desestabiliza as 

partículas contidas na água e coagula os colóides. 

A proteína é o composto encontrado em maior quantidade nas sementes de Moringa 

oleifera Lam., em torno de 40% (GALLÃO et al., 2006). O mecanismo de 

coagulação/floculação provocado pela proteína existente na polpa da Moringa oleifera Lam. 

assemelha-se ao mecanismo provocado pelos polieletrólitos (DAVINO, 1976 apud 

CARDOSO et al., 2008). 
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Segundo Borba (2001) quando a coagulação/floculação é realizada por polieletrólitos, 

não há reações de neutralização entre o coagulante e a água para formar complexos 

gelatinosos, como ocorre com os coagulantes derivados de sais de alumínio e ferro. Isso 

acontece, pois esses polieletrólitos são constituídos de complexos de grandes cadeias 

moleculares, que apresentam sítios com cargas positivas ou negativas, com grande capacidade 

de adsorção de partículas ao seu redor. Assim, esse tipo de coagulação/floculação 

praticamente independe da alcalinidade da água, podendo ocorrer numa grande faixa de 

valores de pH, entre 4,0 e 12,0. 

Utilizando-se sementes de Moringa oleifera Lam., no tratamento de água, além da 

remoção de cor e turbidez, também ocorre grande remoção de bactérias, acima de 90% 

(CARDOSO et al., 2008). 

Silva et al., (2000) avaliaram o tratamento dos efluentes provenientes de uma ETE de 

indústria têxtil, composta por uma lagoa aerada seguida de um decantador. Nos efluentes 

brutos e tratados, os autores investigaram o emprego de coagulantes naturais (Moringa 

oleifera e quitosana) comparados a sais metálicos (sulfato de alumínio e cloreto férrico) e 

concluíram que a Moringa oleifera Lam. se mostrou uma alternativa promissora para o 

tratamento físico-químico de efluentes de indústria têxtil. O coagulante natural foi utilizado 

para remoção de cor e turbidez, sendo que as concentrações ótimas de moringa ficaram em 

torno de 400 mg/L em pH 8,8. 

Apesar da eficiência da moringa como agente coagulante, sobretudo na remoção de 

patógenos de águas brutas, o seu uso em tratamento de efluentes pode trazer algumas 

desvantagens, relacionadas à alta concentração de matéria orgânica das sementes, uma vez 

que esses compostos orgânicos podem aumentar a cor do efluente pós-tratamento  

NDABIGENGESERE & NARASIAH, 1998). 

 

3.3.2.2 Coagulantes a base de Tanino  
 

O Tanfloc é um polímero orgânico catiônico de baixa massa molar, à base de taninos 

naturais. É utilizado por uma série de empresas e companhias de saneamento para o 

tratamento de efluentes e das águas de abastecimento (DIAS et al., 2005). Este material é 

comercializado na forma líquida e em pó e possui maior eficiência se diluído em água 

(TANAC, 2008). 
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Os coagulantes a base de tanino são extraídos da casca da acácia negra ou mimosa 

(Acácia Mearnsii De Wild), planta introduzida no Rio Grande do Sul em 1918, sendo que os 

plantios comerciais desenvolveram-se a partir de 1930. A primeira empresa de extração 

industrial do tanino iniciou-se em 1941. 

Algumas vantagens mais significantes são a propriedade de adsorver metais 

dissolvidos na água, aglutinando-os por precipitação; eliminar ou diminuir a toxidez existente 

na água oriunda de fontes com cianofíceas ou bactérias clorofiladas; menor custo; uso de uma 

matéria prima renovável; menor contribuição de ânions sulfatos ao efluente final; menor 

geração de massa de lodo; e obtenção de um lodo orgânico e com maior facilidade de 

eliminação. Esses fatores todos permitem concluir que a substituição do sulfato de alumínio 

pelo tanino catiônico pode contribuir para um processo de tratamento mais limpo (CRUZ et 

al., 2005). 

Os produtos floculantes orgânicos biodegradáveis de origem vegetal derivado do 

tanino, como o Tanfloc, que é um polímero orgânico catiônico, solúvel em água fria, são 

comercializados na forma líquida ou sólida (KONRADT-MORAES, 2009). Sua estrutura 

molecular pode ser observada na Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3: Estrutura química do Tanfloc 
Fonte: www.tratamentodeagua.com.br 

 

Ainda, com o uso do Tanfloc não se observa a necessidade de correção do pH face à 

pequena redução registrada, por não consumir alcalinidade do meio, ao mesmo tempo que é 

efetivo em uma grande faixa de pH de 4,5 – 8,0 (SILVA, 1999). 
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Cruz (2004) realizou um trabalho utilizando coagulantes vegetais para o tratamento de 

efluentes de uma lavanderia industrial. Foram feitos ensaios de coagulação/floculação 

utilizando tanino catiônico e sulfato de alumínio, sendo que as dosagens de reagentes foram 

otimizadas por meio do “teste de jarros”. Os resultados mostraram que o tanino catiônico 

removeu sólidos, parte da carga orgânica e surfactantes. E quando comparados ao sulfato de 

alumínio, os resultados foram parecidos, mas com vantagens de menor custo e menor geração 

de lodo. O autor concluiu que a substituição do sulfato de alumínio pelo tanino catiônico 

contribuiu para um processo de tratamento mais limpo. 

 

3.3.2.3 Quitosana 
 

 A quitosana é um produto natural derivado da quitina, um polissacarídeo encontrado 

no esqueleto de animais marinhos como caranguejos, camarões e lagostas (KONRADT-

MORAES, 2009). É obtida por uma reação de hidrólise alcalina, resultando assim num 

biopolímero constituído predominantemente de β–(1-4)-2-desoxi-glicose, apresentando em 

sua cadeia aproximadamente 70-90% de grau de desacetilação (FURLAN, 1997, apud 

MORAES, 2004a). A Figura 3.4 mostra a estrutura da quitosana.  

 
Figura 3.4: Estrutura da Quitosana 
Fonte: Spinelli (2001) 
 

A quitosana é um produto de baixo custo, renovável e biodegradável, de grande 

importância econômica e ambiental. As carapaças de crustáceos são resíduos abundantes e 

rejeitados pela indústria pesqueira, que as consideram poluentes. A utilização de 

microrganismos na biodegradação de produtos químicos tóxicos abriu novo campo de 

aplicação para a quitina e quitosana na área de purificação e tratamento de água (KONRADT-

MORAES, 2009). 

Este composto é insolúvel em água, bases, álcool e acetona, sendo solúvel em soluções 

de ácidos acético, nítrico, tartárico, clorídrico, perclórico, ou fosfórico, depois de prolongada 

agitação e algumas vezes, sob aquecimento.  
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Por possuir uma alta densidade de cargas positivas, a quitosana atrai e se liga aos 

lipídeos como uma “esponja”. Conhecida como um bioadsorvente remove íons metálicos 

tóxicos, corantes e compostos orgânicos e é utilizada nos processos de tratamento de efluentes 

industriais como coagulante e floculante (GIRARDI, 2009). Ainda, o lodo gerado pela 

quitosana apresenta um elevado teor de matéria orgânica que facilita o processo de 

decomposição natural (VAZ, 2009). 

 

3.4 PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS (POA´s) 
 

Os Processos Oxidativos Avançados (POA’s) são definidos como os processos com 

potencial de produzir radicais hidroxilos (•OH), espécies altamente oxidantes, em quantidade 

suficiente para mineralizar a matéria orgânica a dióxido de carbono, água e íons inorgânicos 

(POLEZI, 2003).  

Os radicais hidroxilo podem ser gerados por meio de reações envolvendo oxidantes 

fortes, como o ozônio (O3) e peróxido de hidrogênio (H2O2), semicondutores, como o dióxido 

de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO) e radiação ultravioleta (UV) (TEIXEIRA E 

JARDIM, 2004). Os radicais hidroxilo (•OH) possuem propriedades adequadas para degradar 

todos os compostos orgânicos e reagir de 106-1012 vezes mais rápido que oxidantes 

alternativos como o O3 (POLEZZI, 2003). A Tabela 3.4 apresenta o potencial de oxidação de 

alguns oxidantes. 

 

Tabela 3.4 - Potencial redox de alguns oxidantes 
Espécie Potencial redox (V) 
Fluor 3,03 
Radical hidroxilo 2,80 
Oxigênio atômico 2,42 
Ozônio 2,07 
Peróxido de hidrogênio 1,78 
Pergamanato 1,68 
Dióxido de Cloro 1,57 
Cloro 1,36 
Iodo 0,54 

Fonte: Teixeira e Jardim (2004) 

Os Processos Oxidativos Avançados se dividem em sistemas homogêneos e 

heterogêneos, com a formação de radicais hidroxilos com ou sem a presença da radiação 

ultravioleta, como mostrado na Tabela 3.5 (TEIXEIRA & JARDIM, 2004).  
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Os POA’s podem ser usados com outros processos (pré e pós-tratamento); tem forte 

poder oxidante; com cinética de reação elevada, geralmente não necessitam de um pós-

tratamento ou disposição final; tendo sido usado oxidante suficiente, mineralizam o 

contaminante; consomem menos energia, acarretando menor custo; possibilitam tratamento in 

situ (ALBRECHT, 2007). 

 

Tabela 3.5. Sistemas oxidativos avançados 
Sistemas homogêneos Sistemas heterogêneos 

Com radiação Sem radiação Com radiação Sem radiação 
O3/UV O3/H2O2 TiO2/O2/UV Eletro-Fenton 

/UV O3/HO- TiO2/ H2O2/UV  
Irradiação com  
feixe de elétrons 

H2O2/Fe2+(fenton)   

Ultra-som (US)    
H2O2/US    
UV/US    
Fonte: HUANG et al. (1993) - adaptado 

A grande vantagem dos POA’s é que durante o tratamento os poluentes são destruídos 

e não só transferidos de uma fase para outra como ocorre em alguns tratamentos 

convencionais (TEIXEIRA E JARDIM, 2004).   

 

3.4.1 Radiação Ultravioleta (UV) 
 

Ao se utilizar radiação ultravioleta, a luz é a única fonte capaz de produzir a destruição 

do poluente (TEIXEIRA E JARDIM, 2004). A luz, por meio da interação com as moléculas, 

causa ruptura nas ligações químicas, podendo produzir a degradação de matéria orgânica 

(POLEZZI, 2003). 

A radiação ultravioleta pertence ao espectro eletromagnético e está situada na faixa de 

40 a 400 nm de comprimento de onda, entre os raios-X e a luz visível. De acordo com Soboka 

(1993) apud Teixeira (2002) esta pode ser dividida em: 

• UV vácuo – 40 a 200 nm; 

• UV C – 200 a 280 nm; 

• UV B – 280 a 315 nm; 

• UV A – 315 a 400 nm. 
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Para que ocorra fotólise (dissociação) de uma molécula pela absorção de um fóton, é 

necessário que a energia do fóton exceda a energia de ligação a ser clivada. A radiação UV 

promove a fotólise da água, produzindo radicais hidroxilos e átomos de hidrogênio que irão 

degradar os contaminantes presentes na água, conforme a equação 3.5 (POLEZZI, 2003): 

H2O + hv → ·OH + ·H                                                              Equação (3.5) 

A emissão de raios UV pode ser feita por fontes artificiais, sendo as mais comuns as 

lâmpadas de arco de mercúrio de baixa e média pressão. Consistem de um tubo hermético de 

sílica ou quartzo (ambos transmissores de UV), com as extremidades dotadas de eletrodos de 

tungstênio com uma mistura de terra alcalina que facilita a formação do arco dentro da 

lâmpada (AGUIAR, 2000). 

Existem dois tipos de configuração de reatores de desinfecção UV: os de contato e não 

contato. Em ambos, o efluente flui perpendicular ou paralelamente às lâmpadas 

(GONÇALVES, 2003). 

A eficácia da desinfecção com radiação ultravioleta é afetada por uma série de fatores 

críticos, tais como as propriedades hidráulicas do reator, intensidade de radiação UV e 

características das águas residuárias (COLETTI, 2003; SILVA 2007a). 

Os reatores devem ser projetados para eliminar curto-circuitos ou zonas mortas, que 

podem resultar na redução do tempo de contato e uso de energia. O tempo de exposição 

necessário para desinfecção depende das características da água ou do esgoto e da 

hidrodinâmica do reator de desinfecção (WHITE et al., 1986). 

A intensidade de radiação UV é afetada pela idade das lâmpadas, deposição de sólidos 

no envoltório das lâmpadas, configuração e posição das lâmpadas no reator (WHITE et al., 

1986). 

Dentre as características das águas residuárias que têm importância para desinfecção, 

têm-se: vazão, sólidos suspensos e coloidais, concentração inicial de bactérias e turbidez. A 

concentração de Sólidos suspensos totais e microrganismos associados às partículas 

determinam a qualidade de radiação ultravioleta. Quanto maiores estas concentrações, menor 

será a radiação UV absorvida pelos microrganismos (SILVA, 2007a).  

Na literatura foram encontrados alguns trabalhos que utilizaram a radiação ultravioleta 

para o tratamento de efluentes, a saber: Pires (2002), Monaco (2006) para o tratamento de 

esgoto sanitário; Santana (2006) para tratamento de vinhaça; Müller (2009) para o tratamento 
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de efluentes de curtume, dentre outros. A maioria dos trabalhos utiliza o tratamento com 

radiação ultravioleta para os fins de desinfecção.  

A fotólise direta, quando comparada com as tecnologias que geram radicais hidroxilo, 

tem uma eficiência mais baixa (TEIXEIRA & JARDIM, 2004). Normalmente é praticada para 

tratamento de compostos simples na água e efluentes, mas geralmente a mineralização não 

ocorre, necessitando a adição de outros oxidantes. A maioria dos estudos é feita para 

quantificar a sua contribuição em processos de degradação atuando de forma combinada, 

como exemplo, com H2O2 (FARAH, 2007). 

 

3.4.2 Processo UV/H2O2 
 

 O peróxido de hidrogênio pode se decompor em espécies radicalares, ou de acordo 

com seu potencial de oxidação (Eo = +1,77), também pode reagir diretamente com as 

substâncias presentes nos efluentes, oxidando-as. Contudo, seu poder de oxidação pode ser 

melhorado por seu acoplamento com a radiação UV, levando à formação de radicais 

(DEZOTTI, 2008). 

Este processo se baseia no fato do H2O2 absorver radiação ultravioleta e se dissociar, 

formando radical •OH altamente reativo.  De acordo com Huang et al. (1993), o mecanismo 

da fotólise de  H2O2 é a quebra da molécula em radicais hidroxilo com rendimento de dois 

•OH para cada molécula de H2O2. A equação 3.6 mostra essa reação. 

 

H2O2            
hv

                  2 •OH                                                            (Equação 3.6)        

 

De acordo com Kurniawan et al. (2006), no processo UV/H2O2 a radiação UV 

aumenta a força da oxidação do H2O2 em compostos orgânicos, formando radicais OH•. 

Primeiro muitos contaminantes que absorvem a luz UV passam por uma transformação em 

suas estruturas moleculares, para serem mais reativos com os oxidantes. Em seguida, a 

radiação UV catalisa a decomposição de H2O2 em duas moléculas de radical OH•. Os radicais 

são formados pela divisão das ligações O=O do H2O2 pela luz UV, como visto a seguir: 

 

Reação inicial 

H2O2 + hv                          2•OH                                           (Equação 3.7) 

H2O2                                                           HO2
- + H+                                           (Equação 3.8) 
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Reações de Propagação 

H2O2  + •OH                       HO2
• + H2O                              (Equação 3.9) 

HO2
• + H2O2                                  •OH + H2O + O2                              (Equação 3.10) 

HO2
• + HO2

-                                •OH +  - OH + O2                                (Equação 3.11) 

 

Reações de terminação 

•OH + - OH                        H2O + ½  O2                                       (Equação 3.12) 

•OH +  HO2
•                      H2O + O2                                       (Equação 3.13) 

 

As fontes disponíveis para geração de luz no comprimento de onda na região UV, para 

formação do radical •OH pela fotólise do H2O2, são: as lâmpadas de deutério, xenônio e vapor 

de mercúrio (SUBTIL et al.,2009) 

Geralmente se usam lâmpadas de 254 nm, mas como a absorção de H2O2
 
é máxima a 

220 nm, seria mais conveniente o uso de lâmpadas de Xe/Hg, mais caras, mas que emitem na 

faixa 210-240 nm (USEPA, 1998; TAMBOSI, 2005). Caso se utilizem essas lâmpadas são 

necessárias elevadas concentrações de peróxido, porém o próprio peróxido pode atuar como 

sequestrador de radicais •OH, reduzindo a eficiência do sistema (USEPA, 1998; DEZOTTI, 

2008). 

Esse processo de oxidação tem se mostrado eficiente no tratamento de águas 

contaminadas, destacando-se entre suas vantagens: a não formação de lodo, expressiva 

redução da DQO, facilidade no manuseio, custos reduzidos nos processos de descoloração 

(ALATON et al., 2002), não introdução de sais (catalisadores durante o tratamento), assim, 

evidenciando a etapa de separação de sólidos posterior ao POA (CAVALCANTE, 2005).  

Por outro lado, o baixo coeficiente de absortividade do H2O2 em 254 nm apresenta-se 

como uma desvantagem deste processo. Neste comprimento de onda a absortividade molar do 

peróxido de hidrogênio é de apenas 20 L.mol-1cm-1; logo, deve-se esperar uma pequena 

geração de radicais hidroxilo (LI et al., 1998), o que resulta na necessidade de uma grande 

quantidade de H2O2 para tratar efluentes com o processo H2O2/UV. 

O tratamento por H2O2/UV, tem sido utilizado no tratamento de diversos tipos de 

efluentes, incluindo águas residuárias contendo formol (FARAH, 2007); efluentes de curtume 

(FLORES, 2008); efluente da indústria de papel e celulose (TAMBOSI, 2005); efluente 

contendo vinilciclohexeno (GONÇALVES, 2005); efluentes do processo de tratamento 
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térmico de emulsões de água e óleo (SUBTIL et al., 2009); efluentes de laticínio 

(CONTERATO et al., 2009); efluentes de postos de combustíveis (VASCONCELOS & 

GOMES, 2009); degradação do hormônio 17-β-estradiol (PIRES, 2009); entre outros. 

A eficiência do processo de tratamento por UV/H2O2 depende de vários parâmetros 

que variam de um sistema de oxidação para outro. As condições ótimas de operação devem 

ser determinadas individualmente para cada sistema por meio de estudos de tratabilidade ou 

testes em bancada.  

 

3.4.2.1 Fatores que influenciam o processo UV/H2O2 
 

A estabilidade do peróxido varia em função do pH e da temperatura. Em altas 

temperaturas e em meio alcalino há o favorecimento de sua decomposição (TAMBOSI, 

2005). A decomposição do H2O2 é apresentada na equação 3.14. 

 

H2O2  + OH                    2H2O + O2                                              (Equação 3.14) 

 

O pH do efluente é um dos parâmetros mais importantes para o sucesso do tratamento, 

principalmente devido a fatores relacionados ao comportamento químico do peróxido de 

hidrogênio. Quando a solução de substrato com oxidante está na faixa de pH entre 11 e 12, a 

taxa de decomposição do peróxido em H2O e O2 é máxima. A taxa de fotólise do H2O2 

também parece ser influenciada pelo pH, sendo mais efetiva em pH alcalino (SENA, 2008). 

ANDREOZZI et al.(1999) relataram que a fotólise do H2O2 aquoso é dependente do 

pH e aumenta a medida em que condições mais alcalinas são usadas. Isto ocorre devido ao 

alto coeficiente de absortividade molar do ânion HO2
-, que a 254 nm é de 240 L.mol-1cm-1. 

Todavia, baixos valores de pH (na faixa de 2,5-3,5) são normalmente preferidos para o 

processo H2O2/UV, uma vez que em pH ácido o efeito dos capturadores de radicais, 

especialmente o de íons como carbonatos e bicarbonatos, é anulado (GOGATE & PANDIT, 

2004). As reações desses capturadores com o radical hidroxilo estão apresentadas nas reações 

a seguir (CAVALCANTE, 2005). 

 

HO• + CO3
2-                 HO- +  CO3

-•                                           (Equação 3.15) 

HO• + HCO3
-                     H2O + CO3

-•                                             (Equação 3.16)   
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O pH do meio reacional também afeta a estrutura dos compostos presentes na solução 

aquosa, alterando a sua absorção de luz (CAVALCANTE, 2005). 

No sistema UV/H2O2, a fotólise do H2O2 não é influenciada pela temperatura e a 

geração de radicais hidroxilos parece não ser dependente da temperatura também. No entanto, 

observou-se um aumento da eficiência do referido sistema com o aumento da temperatura. 

Isto ocorre porque o aumento da temperatura aumenta a energia de ativação do composto, 

resultando em um aumento da taxa de reação de oxidação (DEZOTTI, 2003). 

Outro fator importante é a concentração de peróxido de hidrogênio em excesso, nessa 

condição acontecem reações competitivas que produzem um efeito inibitório para a 

degradação (TAMBOSI, 2005). Os radicais •OH são susceptíveis a recombinar-se ou reagir 

de acordo com as reações a seguir:  

 

•OH + H2O2               HO2• + H2O                                         (Equação 3.17) 

HO2• + •OH                H2O + O2                                            (Equação 3.18) 

 

Observa-se que as reações (Eq. 3.17 e Eq. 3.18) consomem •OH e diminuem a 

probabilidade de oxidação, portanto, deve-se determinar em cada caso a quantidade ótima de 

H2O2 para evitar um excesso que poderia retardar a degradação (TAMBOSI, 2005). 

Alguns contaminantes são facilmente oxidados, outros são refratários ao tratamento e 

se tornam mais difíceis de remover. Este fato caracteriza a estrutura química do contaminante 

como um parâmetro decisivo para a eficiência do tratamento. Os compostos orgânicos com 

ligações duplas (compostos insaturados como alifáticos e aromáticos) apresentam constantes 

de velocidade altas para a reação com o ●OH. Compostos orgânicos saturados (ou seja, 

compostos orgânicos com uma ligação simples) como dicloroetano, tricloroetano e 

clorofórmio, possuem menores constantes de velocidade para a reação com o ●OH, por serem 

mais difíceis de destruir (DEZOTTI, 2003). 

Além disso, o tempo reacional é outro fator importante no processo, pois é dependente 

de uma série de variáveis, como por exemplo, do tipo do efluente, dos contaminantes 

juntamente com o oxidante e a radiação UV dentro do reator (DEZOTTI, 2003).  
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3.5 Tecnologias empregadas no tratamento de efluentes das lavanderias 
hospitalares.  
 

Por meio de levantamento realizado na literatura científica, verificou-se que existem 

poucos trabalhos sobre as tecnologias utilizadas no tratamento de efluentes de lavanderias de 

serviços de saúde. As características desses efluentes envolvem alguns compostos que não 

permitem a adoção de uma solução única de tratamento. Os trabalhos encontrados mostram 

que geralmente são utilizados mais de um tratamento.  

Silveira et al. (2003) estudaram a possibilidade de utilizar um processo biológico 

anaeróbio para o tratamento do efluente da lavanderia hospitalar do Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre – RS. A lavanderia emprega um surfactante não iônico industrial que possui 

como princípio alcoóis graxos etoxilados. Foram avaliadas a degradabilidade anaeróbia dos 

efluentes da lavanderia e de soluções feitas com detergente não iônico industrial, utilizando 

acetato de sódio como co-substrato. A degradabilidade foi avaliada por meio da medição da 

atividade metanogênica específica, realizada em respirômetro anaeróbio.  

Os resultados obtidos no trabalho mostraram que o tratamento deste efluente, por meio 

de um processo biológico anaeróbio, é possível desde que receba a adição de um co-substrato 

e que o mesmo sofra uma diluição, uma vez que para amostras com efluente bruto não houve 

produção de metano.  

A necessidade de uma diluição evidencia a toxicidade do efluente para 

microrganismos anaeróbios e indica a necessidade de processos de tratamentos 

complementares. 

Embora os tratamentos físico-químicos se mostrem capazes de diminuir a 

concentração de sólidos, podem não ser suficientes para a remoção de outros compostos. 

Devido às características recalcitrantes do efluente de lavanderia hospitalar, a utilização de 

processos oxidativos avançados tem-se se apresentado como uma alternativa para a 

degradação dos poluentes presentes neste efluente.  

Uma alternativa para o tratamento de efluentes de lavanderias hospitalares é a 

combinação de processos convencionais com processos oxidativos avançados, devido à 

presença de compostos recalcitrantes. Alguns autores utilizaram processos de oxidação 

avançada para o tratamento destes efluentes.  

Kist et al., (2006) realizaram um trabalho sobre tratamento de efluentes de lavanderia 

hospitalar, utilizando o processo Fenton (Fe2+/H2O2), objetivando a desinfecção e atender a 



41 

 

legislação, Portaria 05/89-SSMA/RS. No efluente bruto a concentração inicial de coliformes 

termotolerantes apresentou-se muito além do nível permitido pela legislação, sendo 

encontrados valores de 1,6x104 NMP/100 mL. Após tratamento por processo Fenton esses 

valores foram reduzidos para valores abaixo do limite estabelecido pela legislação. Valores de 

DQO também foram reduzidos, em 68% após tratamento. Os autores concluíram que o 

tratamento por Fenton, se mostrou uma técnica viável para tratamento de efluentes de 

lavanderia hospitalar, uma vez que houveram reduções significativas na concentração de 

microrganismos e aumento da biodegradabilidade do efluente após o tratamento. 

Albrecht (2007) utilizou fotocatálise heterogênea e foto-ozonização catalítica, para o 

tratamento de efluentes de lavanderias de unidade de saúde. Os melhores resultados 

encontrados foram com o tratamento de foto-ozonização catalítica, por meio do qual foram 

obtidos 30% de remoção de DQO, 75% de remoção de DBO, 49% de turbidez e 100% de 

remoção de microrganismos.  

Lutterbeck (2010) utilizou os seguintes processos no tratamento de efluentes de 

lavanderia hospitalar: eletroflotação, eletroflotação combinada com ozonização e 

eletroflotação seguida do processo de ozonização. Para o tratamento utilizou-se um reator 

fotoquímico bipolar do tipo coluna com capacidade para 10 L. Foram realizadas análises de 

DBO5, DQO e análises ecotoxicológicas, utilizando Daphnia magna, antes e após a realização 

de cada tratamento. O melhor resultado obtido foi no processo de eletroflotação que alcançou 

redução de DQO de 41 %. 

Com base nos resultados do trabalho, o autor concluiu que o processo de eletroflotação 

constitui-se em uma alternativa para tratamentos de efluentes de lavanderia hospitalar, 

apresentando um potencial de redução da toxicidade, podendo ser integrado a outros 

processos como pré ou pós-tratamento. 

Dentre os processos de oxidação avançada, estudos com o uso da radiação ultravioleta 

e a radiação ultravioleta combinada com peróxido de hidrogênio, mostraram a aplicabilidade 

deste processo na redução de concentração de substâncias orgânicas e inorgânicas, em 

experimentos em escala de bancada e em escala piloto.  Além disso, esses são processos com 

fácil operação e menor adição de substâncias químicas.  
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3.6 REUSO DE EFLUENTES 
 

 

O reaproveitamento ou reuso de água e efluentes, é a forma pela qual a água, tratada 

ou não, é retornada a um processo.  

Segundo Metcalf e Eddy (2003), o conceito de recuperação de águas, significa a 

renovação de água até sua qualidade original, por meio de seu tratamento ou processamento. 

Em uma definição mais relacionada com reuso, significa o melhoramento da qualidade de 

água para que esta possa ser utilizada diretamente (isto é, em reuso direto). Esse termo 

também inclui, frequentemente, o fornecimento de água residuária até o local de sua 

utilização e o próprio processo de utilização.  

Este reuso reduz a demanda sobre os mananciais de água bruta devido à substituição 

de fonte, isto é, pela substituição da água potável por uma água de qualidade inferior onde tal 

substituição for possível, tendo em vista a qualidade requerida para o consumo. Em muitos 

casos ocorre uma proteção natural das águas dos mananciais, uma vez que se eliminam as 

descargas de esgotos nas águas superficiais. 

Para o reuso de efluentes devem ser feitas algumas análises, tais como, viabilidade de 

utilização de efluente tratado, caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes gerados, 

além de estabelecer critérios de segregação e os tratamentos necessários, para o fim de reuso 

requerido. 

Em um primeiro momento deve ser avaliada a possibilidade de utilização direta dos 

efluentes, ou seja, sem a necessidade de tratamento específico, o que muitas vezes é possível 

quando a qualidade do efluente gerado é apropriada para a aplicação direta em um 

determinado fim. Depois de coletados os dados qualitativos e quantitativos dos efluentes 

gerados, devem ser checados os requisitos de qualidade exigidos para cada aplicação, como 

subsídio para a definição das tecnologias de tratamento de efluentes necessárias (HOAG, 

2008).  

O uso de efluentes tratados como fonte de água para a realização de determinados 

fins implica em um sistema de gestão que monitore continuamente esta fonte alternativa de 

água (qualitativa e quantitativamente), de forma a garantir o perfeito funcionamento e vida 

útil dos equipamentos e processos envolvidos, bem como resguardar os usuários de qualquer 

risco à saúde. O reuso, para qualquer fim, depende de sua qualidade física, química e 

microbiológica (NAVACHI, 2002).  
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A NBR 13.969/97 define a classificação e respectivos valores de parâmetros para água 

de reuso, produzida a partir de tratamento de esgoto doméstico, os quais estão apresentados na 

Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Classificação e características de água de reuso, de acordo com a NBR 13.969/1997 
 
 
 

Parâmetro 

Classes 
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 
Lavagem de carros e 
outros usos que 
requerem o contato 
direto do usuário com 
a água, incluindo 
chafarizes 

Lavagens de 
pisos, calçadas 
e irrigação de 
jardins, 
manutenção 
de lagos e 
canais para 
fins 
paisagísticos, 
exceto 
chafarizes 

Descargas 
de vasos 
sanitários 

Aplicação em 
pomares, cereais, 
forragens, 
pastagens para 
gados e outros 
cultivos, por meio 
de escoamento 
superficial ou por 
sistema de irrigação 
pontual. 

pH 6 a 8 * * * 
Turbidez < 5 < 5 <10 * 
Sólidos Dissolvidos 
totais (SDT) (mg/L) 

< 200 * * * 

Cloro residual 0,5 a 1,5 > 0,5 * * 
OD (mg/L) * * * > 2,0 
Coliformes 
termotolerantes 
(NMP/100 mL) 

< 200 NMP < 500 NMP < 500 NMP < 5.000 NMP 

Fonte: NBR 13.969/1997 - *valor não especificado pela norma 

 

3.6.1 Reuso de Água de Lavanderia de Roupas Hospitalares 

 

Os critérios estabelecidos para a prática do reuso são baseados principalmente na 

proteção da saúde pública e do ambiente. Normalmente abrangem os tratamentos mínimos 

necessários, os padrões de qualidades exigidos para determinados usos, a eficiência exigida 

para o tratamento, a concepção dos sistemas de distribuição e o controle de uso de áreas 

(BORGES, 2003).  

Para o reuso de efluentes de lavanderias hospitalares devem ser levadas em 

consideração o acompanhamento da atividade que utilizará a água de reuso, bem como a 

finalidade do reuso. Estes efluentes quando manuseados devem ter cuidados especiais, e 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos devem ser monitorados. Além disso, a 

tecnologia de tratamento adotado deve garantir que tais parâmetros não ultrapassem as 

concentrações máximas recomendadas.  
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De acordo com informações fornecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

por meio de comunicação pessoal, para reuso de efluentes tratados em lavanderias 

hospitalares devem ser observadas as recomendações do Manual de Processamento de Roupas 

de Serviços de Saúde (BRASIL, 2009).  

Na falta de uma legislação específica para reuso em hospitais, no presente trabalho 

considerar-se-á que a água de reuso deverá apresentar as características recomendadas para a 

água usada em lavanderia, que são apresentadas na Tabela 3.7. 

 
Tabela 3.7 - Parâmetros recomendados para água de lavagem de roupas hospitalares 

Parâmetros Valores máximos 
Dureza (mg/L) 100 
Ferro (mg/L) 0,3 
Manganês (mg/L) 0,05 
pH 6,5 a 9 
Cor Aparente (Pt/Co) 15 
Turbidez (UT) 5 
Aspecto Límpida e sem matérias em suspensão 
Alcalinidade livre Nula 
Alcalinidade total (mg/L) 150 a 200 
Cloretos (mg/L) 250 
Sulfato (mg/L) 250 
Cobre (mg/L) 1 
Bacteriológica Ausência em 100 mL 

              Fonte: BRASIL (2009) 

Além do reuso na própria lavanderia, caso os parâmetros não atendam as 

recomendações da ANVISA (BRASIL, 2009), poderá ser feito um reuso menos nobre, dentro 

do próprio hospital, como uso em descargas de vaso sanitário, lavagens de pisos e outros fins, 

como apresentados na Tabela 3.6. 

Verificou-se que são poucos trabalhos na literatura científica que estudaram a 

possibilidade do reuso de efluentes de lavanderias hospitalares, que via de regra, são lançados 

nas redes coletoras de esgotos, prática não recomendada, uma vez que esses efluentes podem 

apresentar microrganismos, além de compostos provenientes dos produtos utilizados na 

lavagem.  
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4. METODOLOGIA  
 

 Para o desenvolvimento do presente trabalho, inicialmente realizou-se a identificação 

e descrição da área de estudo, bem como do processo gerador dos efluentes objetos da 

avaliação, uma lavanderia hospitalar.  

O sistema de tratamento foi composto de processo de radiação ultravioleta, 

coagulação/floculação/sedimentação e de processo combinado envolvendo radiação 

ultravioleta/peróxido de hidrogênio/coagulação-floculação-sedimentação. A avaliação da 

eficiência, tanto do sistema simples quanto do combinado, foi feita por meio da determinação 

das características físico-químicas e microbiológicas dos efluentes brutos e tratados. 

 Os efluentes eram coletados na Lavanderia do Hospital Universitário Regional de 

Maringá (HUM), cujas atividades centram-se no atendimento médico à população no pronto 

atendimento, além de internamentos, ambulatório de especialidades, cirurgias e atendimentos 

no Hemocentro.  

Para a identificação e descrição da área de estudo foram realizadas visitas no setor 

administrativo e na lavanderia hospitalar, com o intuito de coletar informações específicas dos 

locais.   

No setor administrativo foram obtidas informações referentes ao número de leitos, 

atendimentos diários, especialidades do hospital, quadro de servidores, número de refeições e 

rotatividade de pacientes no hospital.  

Para descrição da lavanderia hospitalar foi necessário quantificar o consumo de água, 

os insumos associados ao processo de lavagem, bem como a quantidade média de roupas 

lavadas, composição da equipe de colaboradores, segurança, cuidado com manuseio e jornada 

diária de trabalho.  

O tratamento dos efluentes foi feito em quatro etapas distintas, nas quais foram 

utilizados processos de tratamento físico-químico e de oxidação avançada, de forma 

individualizada e combinada.  

Na primeira etapa os efluentes eram oriundos da lavagem de roupas classificadas 

como de sujidade pesada. Essa escolha visava à obtenção de efluentes mais críticos 

descartados pelo processo de lavagem.  

Nesse efluente foi aplicado somente tratamento com radiação ultravioleta, com um 

tempo de reação de 60 minutos.  
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Na etapa posterior foram feitas coletas de amostras compostas, de todos os efluentes 

gerados pela lavanderia.  

Nestes efluentes foi aplicado tratamento UV/H2O2, sendo feito inicialmente um 

planejamento experimental, para determinar a melhor condição operacional para a remoção de 

DQO e surfactantes aniônicos do efluente, tendo como variáveis de processo o pH e a razão 

[DQO]: [H2O2]. 

Na terceira etapa estudou-se o processo de coagulação/floculação/sedimentação, 

utilizando coagulantes químicos e coagulantes naturais para remoção de cor e turbidez do 

efluente composto.  

Inicialmente determinou-se, para cada coagulante, a melhor condição de concentração 

de coagulante para remoção de cor e turbidez, escolhendo-se o melhor coagulante para 

tratamento dos efluentes. 

Finalmente na ultima etapa foram utilizados os processos combinados, desenvolvidos 

nas condições experimentais otimizadas nas etapas individualizadas. 

Foram realizados tratamentos utilizando o processo combinado 

coagulação/floculação/sedimentação seguido de UV/H2O2, bem como o processo combinado 

UV/H2O2 seguido do processo de coagulação/floculação/sedimentação como tratamento 

complementar. 

Para melhor compreensão da metodologia do presente trabalho, na Figura 4.1 é 

apresentado um fluxograma com a sequência das etapas realizadas na pesquisa. 
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Figura 4.1 – Fluxograma das etapas do trabalho 

Coleta  

Efluente de Lavanderia Hospitalar 

Efluente 1 Efluente 2 Efluente 3 Efluente 4 
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Otimização 
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4.1. COLETA DOS EFLUENTES  
 

 

Na primeira etapa, o efluente era coletado por meio de um conector e uma mangueira 

ligada à saída de uma das máquinas. A quantidade de amostra coletada era proporcional ao 

volume de efluente gerado na lavagem a fim de se obter representatividade. As etapas de 

enxagues, o volume proporcional coletado era maior (1.200 mL), enquanto as etapas que 

tinham insumos químicos (inibidor, pré-lavagem, lavagem, alvejamento, amaciamento) 

equivaliam a 60% do volume do efluente coletado (720 mL).  

Para efeito de simplificação e melhor compreensão, os efluentes coletados nesta etapa 

foram assim denominados:  

• Efluente 1: amostra do efluente gerado nos primeiros enxágues (somente 

enxágues iniciais, sem adição de nenhum produto químico); 

• Efluente 2: amostra do efluente gerado em todos os outros processos (desde a 

adição de produtos químicos, até o término do processo de lavagem); 

• Efluente 3: amostra do ciclo completo da máquina. 

Além disso, coletou-se água da torneira da entrada das máquinas, como branco dos 

ensaios de caracterização físico-química e microbiológica. 

Esta forma de amostragem foi realizada nos meses de dezembro de 2010, janeiro, 

fevereiro, março, junho e julho de 2011.  

Nas etapas subsequentes, que compreenderam os meses de agosto a dezembro de 

2011, as coletas dos efluentes eram feitas de forma composta, em intervalos de 30 minutos. A 

amostragem era realizada em um período de 8 horas, de 08h00min as 16h00min.  

A amostra final era retirada diretamente da caixa de saída dos efluentes da lavanderia 

e, ao fim da coleta, obtinha-se um volume de 16L, os quais eram armazenados em galões de 

20L. Este efluente foi denominado efluente 4. 

Os riscos potenciais envolvidos na execução da coleta foram avaliados e todas as 

amostras foram coletadas obedecendo rigorosamente às normas de segurança para esse tipo de 

efluente. 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES  
 

A caracterização da água utilizada no processo de lavagem de roupas do HUM foi 

feita para verificar se os parâmetros físico-químicos e microbiológicos estavam em acordo 

com as recomendações da ANVISA (BRASIL, 2009), para qualidade da água utilizada no 

processamento de roupas.  

As amostras dos efluentes, depois de armazenadas, eram encaminhadas para 

caracterização físico-química no Laboratório de Gestão, Controle e Preservação Ambiental 

(LGCPA) do Departamento de Engenharia Química e para o Laboratório de Saneamento e 

Meio Ambiente do Departamento de Engenharia Civil, ambos pertencentes à Universidade 

Estadual de Maringá. 

A caracterização dos efluentes era feita por meio da determinação de diversos 

parâmetros, tais como: pH, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), Turbidez, Sólidos Totais (ST), Sólidos Fixos (SF), Sólidos Voláteis (SV), 

Cor, Fósforo total, Surfactantes, Dureza, Cloretos, Cloro residual, Fenóis Totais, Alcalinidade 

e Metais. 

Para caracterização microbiológica, as amostras eram acondicionadas em recipiente 

estéril, em caixas refrigeradas, e encaminhadas para análises no Laboratório de Microbiologia 

do Departamento de Análises Clínicas da Universidade Estadual de Maringá. Foram feitos 

testes de contagem de bactérias heterotróficas, Coliformes totais e Coliformes 

termotolerantes.  

Para análise de metais, as amostras eram acondicionadas em frascos apropriados e 

acidificadas. A leitura dos metais era realizada na Central de Análises Avançadas de Materiais 

do Complexo de Centrais de Apoio a Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá 

(CAM/COMCAP). 
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4.2.1 METODOLOGIA ANALÍTICA  
 

4.2.1.1 Potencial de Hidrogênio – pH 
 

O pH refere-se ao grau de acidez ou basicidade da amostra. As medidas de pH eram 

feitas pelo método potenciométrico, realizadas por meio de pHmetro Digimed modelo DM20, 

de acordo com a metodologia descrita no manual do aparelho. 

4.2.1.2 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
 

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) era determinada de acordo com o 

procedimento recomendado pelo “Standard Methods” (APHA, 1998), descrito no anexo I.  

Para as amostras de efluente provenientes do processo de tratamento por UV/H2O2, a 

DQO era calculada utilizando-se um fator de conversão, pois o H2O2 residual interfere na 

leitura de DQO. Para isso, foi utilizada a conversão proposta por Talini & Anderson (1992), 

apud Benatti (2005), a qual é válida para H2O2 residual na faixa de 20 mg/L a 1000 mg/L. A 

conversão é dada pela seguinte equação: 

 

fdDQODQO m ×−=  Equação  4.1 

Em que:  

d = H2O2 residual da amostra (mg/L); 

f = fator de correlação igual a 0,25; 

DQOm = DQO medida (mg O2/L). 

 

4.2.1.3 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) 
 

A determinação da DBO era realizada de acordo com procedimento padrão do 

“Standard Methods” (APHA, 1998).  
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4.2.1.4 Turbidez 
 

Nos ensaios em que os efluentes foram tratados somente por radiação ultravioleta 

(UV), a turbidez era determinada em um espectrofotômetro marca HACH – modelo DR/2010, 

a um comprimento de onda de 860 nm, sendo a medida realizada em função de comparação 

da incidência de luz entre um padrão e as amostras. Os resultados são expressos em Unidades 

de Atenuação da Formazina (FAU). 

Nos experimentos de tratamento de efluentes da lavanderia hospitalar por 

coagulação/floculação e UV/H2O2, a turbidez era determinada em um turdibímetro portátil 

HACH – modelo 2100P. O resultado da turbidez é expresso em NTU.  

4.2.1.5 Sólidos Sedimentáveis 
 

A quantidade de sólidos sedimentáveis era determinada segundo a metodologia 

descrita no “Standard Methods” (APHA,1998).  

Este método consiste na sedimentação, em Cone Imhoff, de um volume de 1000 mL 

de efluente homogeneizado. Após 1h determina-se, em mL/L, a quantidade de sólidos 

sedimentáveis presentes na amostra. 

 

4.2.1.6 Sólidos Totais (ST), Sólidos Fixos (SF) e Sólidos Voláteis (SV) 
 

O método gravimétrico era empregado para a determinação de sólidos totais, fixos e 

voláteis, de acordo com a metodologia proposta pelo “Standard Methods” (APHA, 1998). O 

método para a determinação dos sólidos totais consiste na evaporação, em cápsulas de 

porcelana, de uma porção de amostra em estufa a 103-105°C, até peso constante. 

Para a determinação dos sólidos fixos, calcinaram-se as amostras à 550ºC em forno 

mufla (Quimis). Os sólidos voláteis eram determinados pela diferença de peso dos sólidos 

totais e fixos.  

4.2.1.7 Cor Aparente 
 

A leitura de cor era realizada em espectrofotômetro marca HACH - modelo DR/2010, 

a um comprimento de onda de 455 nm, calibrado com padrões de platina/cobalto.  
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4.2.1.8 Fósforo Total  
 

A concentração de fósforo total era determinada pelo método do ácido ascórbico após 

digestão com persulfato, o procedimento foi descrito por Silva & Oliveira (2001) e encontra-

se no anexo II.  

4.2.1.9 Surfactantes aniônicos 
 

Para determinar a concentração de surfactantes utilizou-se metodologia descrita no 

“Standard Methods” (APHA, 1998), detectando tensoativos aniônicos. 

4.2.1.10 Dureza Total 
 

A dureza era determinada de acordo com o procedimento recomendado pelo “Standard 

Methods” (APHA, 1998).  

4.2.1.11 Cloretos 
 

A concentração de cloretos era determinada por titulação com nitrato de prata de 

acordo com o procedimento recomendado pelo “Standard Methods” (APHA, 1998).  

4.2.1.12 Cloro residual 
 

O cloro residual era utilizado o método DPD calorimétrico, determinado pelo 

“Standard Methods” (APHA, 1998).  

4.2.1.13 Fenóis Totais 
 

A concentração de Fenóis Totais era determinada pelo método colorimétrico de Folin-

Ciocaulteu, proposto por SCALBERT et al. (1989).  

A leitura do complexo colorido era monitorada utilizando um espectrofotômetro marca 

HACH modelo DR/2010, a um comprimento de onda de 760nm, no qual era inserida uma 

curva padrão para os reagentes previamente preparados. O procedimento está descrito no 

Anexo III. 
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4.2.1.14 Alcalinidade total 
 

A alcalinidade era determinada pelo método de titulação descrito por Silva (1977), a 

metodologia está apresentada no Anexo IV. 

4.2.1.15 Sulfatos 
 

A determinação do teor de sulfatos se baseava na formação da turbidez de sulfato de 

bário. A leitura é feita a um comprimento de onda de 420 nm, de acordo com a metodologia 

proposta pelo “Standard Methods” (APHA, 1998).   

4.2.1.16 Determinação da Concentração de Peróxido de Hidrogênio 
Residual  
 

A determinação de peróxido de hidrogênio residual era realizada por meio da 

metodologia proposta por Nogueira et al . (2005), baseada na reação entre metavanadato de 

amônio, que leva a formação do cátion peroxovanádio, o qual absorve fortemente em 450 nm. 

O método proposto baseia-se na reação entre o íon vanadato e peróxido de hidrogênio 

em meio ácido (equação 4.1), levando a uma coloração vermelha, devido à formação do 

cátion peroxovanádio (V): 

 

VO3
-  +  4H+  +  H2O2                  VO2

3+  +  3H2O                    (Equação 4.1) 

 

As leituras eram feitas em espectrofotômetro marca HACH - modelo DR/2010 a um 

comprimento de onda de 450 nm.  

4.2.1.17 Metais 
 

A leitura dos metais era feita por meio de Espectrofotômetro de Absorção Atômica 

(EAA), Varian - SPECTRAA-240FS, com parâmetros técnicos de calibração apresentados na 

Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Parâmetros técnicos para leitura em EAA  

Elemento 
Comprimento 
de onda (nm) 

Larg. da banda 
espectral (nm) 

Método 

Ag - Prata 328,1 0,5 Chama -Acetileno 
Cu - Cobre 324,8 0,5 Chama - Acetileno 
Fe - Ferro 248,3 0,2 Chama - Acetileno 

Mn - Manganês 279,5 0,2 Chama - Acetileno 
Pb - Chumbo 247,4 1,0 Chama - Acetileno 

Zn - Zinco 213,9 1,0 Acetileno 
Fonte: FRANCO, 2011 

 

4.2.2 Caracterização Microbiológica 
 

A caracterização microbiológica consistiu na contagem de unidades formadoras de 

colônias (UFC) e bactérias heterotróficas em PCA (Plate Count Agar). A técnica consiste em 

um plaqueamento em profundidade (pour plate). Para isto, era pipetado 1 mL da amostra e 1 

mL das suas diluições nas placas. Eram adicionados 9 mL de Agar Padrão para contagem, e 

as placas eram incubadas em estufa bacteriológica a 35ºC ± 0,5ºC por 72 horas.  

Para a identificação de coliformes totais e coliformes termotolerantes eram utilizadas 

as técnicas dos tubos múltiplos, método qualitativo, que permite determinar o número mais 

provável (NMP) dos microrganismos. A unidade de medida é NMP/100mL e o limite de 

detecção do método utilizado foi de 1600. Amostras cujo NMP/100mL fossem maiores que 

1600 eram identificadas como > 1600. 

 

 

4.3 TRATAMENTO DOS EFLUENTES 
 

4.3.1 Tratamento por Radiação UV 
 

A unidade experimental era composta por um reator, Modelo SQ-PA, cilíndrico, com 

dimensões de 30,5 x 5,2 cm, volume útil de 500 mL, representado na Figura 4.2. A radiação 

UV era proporcionada por uma lâmpada a vapor de mercúrio (protegida por um bulbo de 

quartzo) com uma potência nominal de 10 W, responsável pela emissão de energia luminosa 

em comprimento de onda de 254 nm.  
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Antes de iniciar os testes, a lâmpada era acionada e mantida ligada por 

aproximadamente 15 minutos para estabilização da temperatura, conforme descrito por 

Monaco (2006). 

 A intensidade média da radiação UV emitida pela lâmpada foi medida por um 

radiômetro digital, da Digital Instruments the Art of UV Light Meter, com unidade de medida 

expressa em µWs/cm2. Para determinar a intensidade média total da lâmpada, medidas da 

intensidade foram realizadas ao longo do comprimento da lâmpada. A média da intensidade 

foi multiplicada pela área lateral da lâmpada, obtendo, desse modo, a intensidade de radiação 

fornecida pela lâmpada, que foi igual a 1406,1 µW/cm2.  

 

 
Figura 4.2 – Representação simplificada do sistema de tratamento de radiação UV. 
Fonte: BASSANI, 2010 (Adaptado). 
 

 Os efluentes denominados 1, 2, e 3 eram bombeados ao reator à uma vazão de 300 

mL/min, sendo recirculados, a fim de permitir um tempo de retirada de 30 e 60 minutos. Cada 

ensaio era conduzido à temperatura ambiente, utilizando 500 mL de efluente.  

 

4.3.2 Tratamento por processo UV/H2O2 
 

As amostras compostas, denominadas efluente 4, eram submetidas ao tratamento 

utilizando o mesmo aparato descrito na Figura 4.2. Neste processo, algumas condições de 

operação foram mantidas fixas em todos os experimentos, tais como: a temperatura ambiente 

(23,0 ± 2ºC), a vazão de 300 mL/min. e o tempo máximo de reação em 60 minutos. 
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A concentração de peróxido utilizada era previamente determinada, de acordo com a 

DQO inicial do efluente, e era adicionada no tanque de reação para dar início ao experimento. 

4.3.2.1 Planejamento Fatorial 

 

A remoção de DQO nos ensaios de UV/H2O2, foi avaliada por meio de um 

planejamento experimental 32 (Tabela 4.2). As variáveis selecionadas e seus níveis foram: 

razão [DQO]:[H2O2] (1:0,5; 1:2,5; 1:5); pH (5, 7 e 9). Os experimentos foram realizados com 

uma réplica e a ordem dos ensaios determinada por sorteio. 

O pH do efluente era ajustado para o valor desejado utilizando-se NaOH (1 mol, 2 mol 

e 50%) ou H2SO4 (1 mol, 2 mol e 50%). Após o ajuste, era adicionado o volume de peróxido 

requerido no processo, sendo misturado por 30 segundos com uso de um agitador magnético. 

Em seguida, era retirado 50 mL da amostra para as análises. A amostra era colocada no reator 

de radiação ultravioleta com pH controlado.  

Os resultados de remoção de DQO foram analisados por meio do programa de análise 

estatística do SAS Institute, Inc., Cary, N.C. - versão 6.12. O ponto ótimo obtido foi testado 

na oxidação do efluente de lavanderia hospitalar.  

 

Tabela 4.2. Matriz completa dos experimentos realizados. 
Experimento 

No. 

Variável natural Variável Codificada 

pH [DQO]:[H2O2]   

1 5 1:0,5 -1 -1 

2 5 1:2,5 -1 0 

3 5 1:5 -1 +1 

4 7 1:0,5 0 -1 

5 7 1:2,5 0 0 

6 7 1:5 0 +1 

7 9 1:0,5 +1 -1 

8 9 1:2,5 +1 0 

9 9 1:5 +1 +1 
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4.3.3 TRATAMENTO POR COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO  
 

4.3.3.1 Soluções Coagulantes 

 

4.3.3.1.1. Solução Padrão de Sulfato de Alumínio 

 

A solução do coagulante químico sulfato de alumínio (sólido) foi preparada na 

proporção de 1 % m/v  em água destilada. 

 

4.3.3.1.2. Solução Padrão Policloreto de Alumínio (PAC) 

 

O coagulante químico PAC foi preparado na proporção de 1% m/v  em água destilada. 

 

4.3.3.1.3. Solução Padrão Moringa oleifera Lam. 

 

Para o preparo da solução coagulante a partir das sementes das espécies Moringa 

oleifera Lam., foi considerada uma solução de 5% (m/v). Foram pesadas 5 gramas de 

sementes de moringa, sem casca, sendo posteriormente trituradas com 100 mL de água 

destilada. Esta trituração foi necessária para que as propriedades coagulantes da moringa 

fossem ativadas. Em seguida, filtrava-se a solução em filtro qualitativo e o filtrado era 

utilizado nos experimentos. 

 

4.3.3.1.4. Solução Padrão de Quitosana 

 

Para a preparação de 100 mL da solução mãe de quitosana 1 % m/v, foi inicialmente 

preparado 100 mL de uma solução 1 % ácida v/v, na qual foi posteriormente adicionado 1 

grama de quitosana da marca Aldrich, de massa molar média, com agitação à 100 rpm durante 

60 minutos.  

Foi utilizado para a preparação desta solução o ácido clorídrico, que é um ácido 

inorgânico.  A solução de quitosana (1 % m/v) foi diluída a 0,1 % m v para utilização nos 

ensaios em “jar test”. 
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4.3.3.1.5. Solução Padrão de Tanfloc SG 

 

Para a preparação da solução padrão do coagulante Tanfloc, foi considerada uma 

concentração de 0,5 % m/v-1, ou seja, para cada 0,5 gramas da solução comercial de Tanfloc 

SG, completou-se um volume total de 100 mL, com água destilada. A preparação desta 

solução em unidade de massa (volume) foi necessária em função da grande viscosidade e 

densidade da solução comercial do coagulante. 

  

4.3.3.2 ENSAIOS DE COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO 
 

Os ensaios de coagulação/floculação/sedimentação foram realizados em aparelho “Jar 

Test” Milan, modelo JT 101/6, apresentado na Figura 4.3. O equipamento possui seis provas, 

cuja velocidade de rotação da mistura pode ser controlada. 

Os ensaios de coagulação/floculação preliminares foram realizados a fim de 

determinar a faixa de dosagem de trabalho para cada coagulante estudado, bem como o tempo 

ótimo de sedimentação. 

 

 
Figura 4.3: Equipamento Jar test utilizado nos ensaios de coagulação/floculação. 

 

A dosagem das concentrações dos coagulantes químicos (sulfato de alumínio e PAC) e 

coagulantes naturais (moringa, quitosana e Tanfloc SG) são apresentadas na Tabela 4.3. 

Estes valores foram estabelecidos baseados na literatura (VAZ, 2009; GRULL et al, 

2003; CARDOSO, 2007; KONRADT-MORAES, 2009).  
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Para cada coagulante (naturais e químicos), foi encontrada a melhor dosagem, após, 

foram realizados ensaios variando o pH do efluente em 5, 7 e 9. 

Em cada cuba do Jar test, foram adicionados 200 mL de efluente bruto de lavanderia 

hospitalar, variando as dosagens de cada coagulante, de acordo com a Tabela 4.2. As 

velocidades de mistura rápida (VMR) e lenta (VML) empregadas foram de 120 rpm e 15 rpm, 

respectivamente. Os tempos de mistura rápida (TMR) e lenta (TML) foram de 3 minutos e 15 

minutos, respectivamente. 

 

Tabela 4.2 - Dosagem de cada coagulante utilizado nos ensaios preliminares de 
coagulação/floculação 
Coagulantes  Concentração (mg/L) pH 

Químicos    

 Sulfato de Alumínio 20, 30, 40, 50, 60 e 100 

200, 400, 600 
Efluente 

 PAC 20, 30, 40, 50, 60 e 100 

200, 400, 600 
 

Naturais    

 Moringa 20, 30, 40, 50, 60 e 100 

200, 400, 600 
 

 Quitosana 20, 30, 40, 50, 60 e 100 

200, 300, 500, 700 e 900 
Efluente 

 Tanfloc SG 20, 30, 40, 50, 60 e 100 

200, 400, 600 
 

 

Os ensaios foram realizados com pH do efluente (9±0,2) e temperatura ambiente (23,0 

± 2ºC). O tempo de sedimentação foi de 30 minutos. Em seguida, foram coletados cerca de 50 

mL do sobrenadante e foram realizados análises de pH, cor e turbidez.  
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4.3.4. TRATAMENTO COM PROCESSO COMBINADO 
COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO/SEDIMENTAÇÃO + UV/H2O2 

 

 Para o tratamento do efluente, utilizando-se o processo de 

coagulação/floculação/sedimentação seguido de oxidação por radiação UV/ H2O2, foi 

utilizado um volume de 1000 mL de efluente bruto. Após a coagulação, eram retirados 500 

mL do sobrenadante para serem submetidos ao processo de UV/ H2O2. 

 Para o processo de tratamento UV/H2O2 seguido de 

coagulação/floculação/sedimentação, eram utilizados 550 mL de efluente bruto. Em seguida, 

500 mL do efluente tratado era colocado no Jar test para os ensaios de 

coagulação/floculação/sedimentação.  

 Para avaliação da eficiência dos sistemas de tratamento, os parâmetros analisados 

foram: DQO, Cor, turbidez, pH, concentração de surfactantes aniônicos. Os resultados foram 

comparados aos processos isolados (UV e H2O2), aos padrões estabelecidos por BRASIL 

(2009) e na NBR 13.969/1997. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  
 

5.1.1 Lavanderia Hospitalar 

 

O Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM) localizado na cidade de 

Maringá – PR é uma entidade pública vinculada à Universidade Estadual de Maringá (UEM), 

organizada e administrada por superintendências e diretorias: médica, administrativa, 

enfermagem, análises clínicas, farmácia hospitalar e hemocentro, que presta serviços nas 

áreas hospitalar, ambulatorial e de emergência e urgência. 

A unidade hospitalar possui atualmente 123 leitos operacionalizados para o Sistema 

Único de Saúde, sendo 92 leitos para internamento (20 leitos de terapia intensiva) e 31 leitos 

de Pronto Atendimento. Os atendimentos médios mensais no HUM somam cerca de 552 

internações, 214 cirurgias, 4.898 atendimentos no pronto atendimento e 1.697 no ambulatório. 

O quadro de funcionários é composto de 948 servidores distribuídos em várias funções.  

A lavanderia do hospital ocupa um espaço de 100 m2. Nela trabalham 29 servidores, 

assim distribuídos: 4 na área de costura, 8 na área suja e 17 na área limpa. As áreas sujas e 

limpas podem ser visualizadas nas Figuras 5.1 e 5.2, respectivamente. 

A costura localiza-se em sala separada, e é um setor subordinado à lavanderia. 

A lavanderia funciona 24 horas por dia, em três turnos. Durante as visitas em campo, 

foram observados cuidados relevantes quanto à segregação, acondicionamento, coleta, 

transporte, lavagem, centrifugação, secagem, calandragem e distribuição das roupas. 

Observou-se a adoção de medidas importantes no controle de infecção hospitalar, 

como as barreiras físicas que separam a área suja da área limpa, tais como o visor e aviso 

sonoro.  A área suja conta com um banheiro com vestiário, enquanto a área limpa dispõe de 

dois banheiros, masculino e feminino, vestiário e uma sala onde são armazenadas as roupas 

para distribuição.  
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Figura 5.1 - Área Suja da lavanderia do HUM 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 - Área limpa da lavanderia do HUM 

5.2 PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS  
 

O processo se inicia com a coleta das roupas utilizadas no hospital. As peças são 

acondicionadas em sacos plásticos fechados e dispostos em locais apropriados, próximos aos 

pontos de geração. A roupa suja é coletada por meio de um carrinho coletor, com capacidade 

máxima para 50 kg de roupa. Ao esgotar a capacidade do carrinho, o servidor responsável 

pela coleta segue até a área suja, para deixar os sacos plásticos com roupas sujas.   

Ao chegar à área suja o carrinho é pesado em uma balança, e a seguir, a roupa é 

segregada conforme o seu grau de sujidade.  

As roupas são classificas como:  

• Leve: as roupas utilizadas por funcionários, alguns lençóis e fronhas que tem apenas 

suor, como os cobertores, roupas claras e tapetes. 

• Pesada: aquelas que têm a presença de fluidos corpóreos como, vômito, fezes, sangue, 

pus, urina, manchas etc. 
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• Centro Cirúrgico (CC): utilizadas após a realização de cirurgias, tem como 

característica principal a grande quantidade de sangue. 

• Super pesadas: roupas contendo quantidade elevada de fezes, para as quais se tem um 

cuidado especial durante o processo de lavagem. Ainda, podem acontecer excretas de 

pacientes principalmente em fase terminal, as fezes de melena (fezes negras), ou 

hematoquezia (presença de sangue vivo nas fezes), e algumas vezes, até partes do 

paciente. 

• Compressas: são peças pequenas utilizadas em cirurgias e que absorvem grande 

quantidade de sangue. Entretanto, devido à grande carga de sujidade necessitam de 

uma lavagem mais demorada quando comparadas as demais roupas pesadas. 

Para a lavagem são utilizadas duas máquinas modelo Lavadora Horizontal com 

Barreira, com capacidade máxima para lavar 50 kg de roupa seca. O corpo externo da 

máquina é de chapa de aço inox 304, calandrado e soldado; e, o corpo interno (tanto o cesto 

quanto a batedeira) é em aço inox. A porta possui sistema de corrediças e trincos de pressão.  

A operação de lavagem ocorre de maneira automatizada. A dosagem de produtos e a 

lavagem são executadas conforme a escolha, pelo operador, do programa pré-definido para o 

grau de sujidade da roupa.  O programa que opera a máquina tem capacidade de armazenar 

mais de 100 operações, e, além disso, armazena todos os processos executados e o consumo 

real dos produtos utilizados. 

As roupas são lavadas em temperatura ambiente e são utilizados: inibidor, detergente 

em pó, ácido peracético, alvejante e amaciante. A Figura 5.3 apresenta um fluxograma do 

processo de lavagem de roupas de alta sujidade, com 4 enxagues iniciais. 

Os princípios ativos dos produtos utilizados no processo de lavagem são: 

• Inibidor: ácido etidrônico; 

• Detergente: Nonifenol Polietoxietanol; 

• Lavagem: ácido peracético 1,9%. 

• Alvejamento: ácido tricloroisocianúrico; e,  

• Amaciante: Cloreto de Diestearil Dimetil Amônico. 
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250 L de efluente 

750 L de efluente 

250 L de água 

  250 L de água 

150 L de água 

150 L de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

150 L de água 

 

 

Enxágue 

50 kg de roupa suja 

Pré-lavagem 

250 L de água 

1000 L de efluente 

Lavagem 

Enxágue 

Enxágue 

Alvejamento 

Enxágue (3x) 

Amaciamento 

150 L de efluente + 

detergente 

150 L de efluente + 

Detergente + ácido 

peracético 

250 L de efluente 

150 L de efluente 

com alvejante   

150 L de efluente 
+ amaciante 

750 L de água 

Detergente 

Detergente + ácido peracético 

Alvejante 

150 L de água 

Amaciante 

Enxágue  

Inibidor 

1000 L de água 

Inibidor + 150 L de água Inibidor + efluente 

250 L de efluente 

50 kg de roupa limpa 

e desinfetada 

Figura 5.3 -  Fluxograma do processo de lavagens de roupa de alta sujidade branca do HUM 
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                O tempo de todo o ciclo de lavagem de roupas pesadas é de aproximadamente 1 hora e 

30 minutos, enquanto a lavagem de tapetes leva por volta de 45 minutos e as roupas de 

sujidade leve, de 30 a 40 minutos. 

O que diferencia o processo de lavagem de roupas de acordo com o grau de sujidade 

são os primeiros enxágues iniciais, com ou sem adição de produtos químicos. As roupas com 

alta sujidade e do centro cirúrgico têm os primeiros enxágues diferenciados, podendo variar 

entre 4 e 10 enxagues preliminares. Na lavagem de roupas provenientes do centro cirúrgico, 

não há adição de inibidor e o restante do processo é similar ao de alta sujidade.  

As compressas são lavadas no turno da noite, sendo as últimas peças a serem lavadas. 

Inicia-se com seis enxágues iniciais, inibidor, pré-lavagem, enxague, lavagem (detergente + 

ácido peracético), enxague, alvejamento, sendo que nesta etapa as compressas ficam de 

molho, por 4 horas. Então, o operador do turno da manhã reinicia o processo de lavagem com 

5 enxagues e adição de amaciante.  

Para a lavagem de roupas classificadas como super pesadas (aquelas que contêm 

fezes) é realizado o seguinte procedimento: são colocadas aproximadamente 25 kg de roupas, 

fazem-se alguns enxagues iniciais (4 a 5), em seguida a capacidade da máquina é completada 

(até 50 kg) com outras roupas de alta sujidade. Após isso, o processo continua semelhante ao 

de lavagem de roupas pesadas.   

              Na lavagem de roupas de sujidade leve não há enxágues iniciais. O processo inicia-se 

na pré-lavagem, e o restante do processo é semelhante aos demais. Esse processo também é 

aplicado na lavagem de cobertores e tapetes.  

Quando são adicionados os produtos o nível de água na máquina é baixo, 

aproximadamente 150L, e nos enxágues utiliza-se nível alto da máquina, 250L de água. A 

dosagem de insumos é de 5 gramas ou 5 mL de produto para cada quilo de roupa lavada. A 

Tabela 5.1 apresenta a quantidade de insumos consumidos em cada etapa do ciclo de 

lavagem. 

Uma vez realizada a lavagem, as roupas passam por um processo de centrifugação, 

sendo este procedimento realizado para todos os tipos de roupas. Após a centrifugação, as 

roupas são encaminhadas para secagem, exceto impermeáveis (como plásticos) e avental de 

poliéster. Em seguida são encaminhadas para a calandra, onde são passadas, e secas na mesma 

etapa, e, logo após são dobradas e guardadas. Na rouparia as roupas são estocadas e 

distribuídas conforme a necessidade dos diversos setores do hospital. 
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Tabela 5.1 – Produtos utilizados no processo de lavagem de roupas no HUM 

Insumos Quantidade 
Inibidor 250 mL 
Detergente (pré-lavagem) 250 gr 
Detergente (lavagem) 250 gr 
Ácido peracético (1,9%) 250 gr 
Alvejante 250 gr 
Amaciante 250 mL 

 

A quantidade média de roupas lavadas mensalmente é de aproximadamente 43.400 kg. 

A Figura 5.4 apresenta a quantidade de lavagens de roupas do HUM, no período de um ano. 

Durante a realização da pesquisa, foi constatado que o volume de água gasto no processo de 

lavagem para 50 kg de roupas, por máquina, chega a 1,85 m3 para roupas de sujidade leve, 

aproximadamente 3,25 m3 para roupas de sujidade pesada (considerando quatro enxagues 

iniciais para esse tipo de roupa), 4,25 m3 para roupas consideradas super pesadas e 3,10 m3 

para roupas do Centro Cirúrgico.  

De acordo com informações fornecidas pelos funcionários da lavanderia do HUM, 

aproximadamente 60% das roupas são de sujidade leve e 40% de sujidade pesada. Entretanto, 

considerando-se o fator sazonalidade esta proporção se altera.  

No inverno a tendência é a lavagem de um número maior de cobertores, que se 

enquadram no grau de sujidade leve. No verão o número de acidentes e cirurgias tende a 

aumentar devido ao período de férias, resultando em maior quantidade de roupas de sujidade 

pesadas.  Então, levando-se em consideração apenas a sazonalidade, pode-se atingir uma 

proporção de 50% roupas de sujidade leve e 50% de sujidade pesada. 

Com esses valores foi possível estimar o consumo de água da lavanderia, de acordo 

com a expressão proposta por Hoag (2008): 

                                                                                

   (Equação 5.1) 

 

Em que: 

Vd – Volume de água consumido (m3/mês)  

Rl – Média de roupas lavadas por mês (kg/mês)  

C – Capacidade da máquina por lavagem (kg)  

Vl – Volume de água consumido por lavagem (m3) 
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Figura 5.4 – Quantidade de Roupas lavadas no HUM (jun/2010 – jun/2011) 

 

Assim, considerando-se a lavagem de 50% de roupas leves e 50% de lavagens de 

roupas pesadas, tem-se que o consumo médio de água da lavanderia do hospital é de 

aproximadamente 2.213 m3 ao mês, o que representa em torno de 74  m3 ao dia. 

O Ministério da Saúde (1986) estima um consumo médio de 35 a 40 litros de água 

para cada quilo de roupa seca nas máquinas de lavagem, em cargas individuais. A lavanderia 

do HUM consome entre 45 e 65 litros por kg de roupa seca, que pode atingir de 2.250 a 3.250 

litros de água nos processos de lavagem, representando um elevado consumo de água e um 

dos principais motivos para o reuso da mesma em outros processos de lavagem.   
5.2.1 Qualidade da água usada no processo de lavagem  

 

Toda água utilizada na unidade de processamento de roupas é procedente da 

Companhia de Saneamento Paranaense - SANEPAR.  

A qualidade da água usada para a lavagem da roupa interfere no resultado final, por 

isso, a sua análise é indispensável para o planejamento desse serviço. Além disso, deverá 

atender aos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos estabelecidos pela Portaria/MS nº. 

518, de 25 de março de 2004 e as recomendações do Manual de Processamento de Roupas da 

ANVISA (BRASIL, 2007; BRASIL, 2009). 



68 

 

De acordo com BRASIL (2007) a não observância no controle desses parâmetros, 

poderá resultar em vários problemas associados à qualidade de lavagem e da roupa, tais como: 

acinzentamento, amarelamento, odores desagradáveis e perda de resistência prematura dos 

tecidos, além do comprometimento dos equipamentos utilizados nesse processo, pela 

possibilidade de ocorrência de incrustação ou corrosão nas tubulações.  

Para os parâmetros como dureza, manganês e cobre, as recomendações do Manual de 

Processamento de Roupas da ANVISA (BRASIL, 2009) são mais rigorosas do que a Portaria 

518/04. De acordo com a portaria, a dureza deve ser de 500 mg/L, e a recomendação da 

ANVISA  é que seja de 100 mg/L, pois, águas muito “duras” resultam em problemas no 

processo de lavagem,  como maior consumo de sabão e incrustação do carbonato de cálcio na 

tubulação e nas máquinas. O manganês na água pode deixar a roupa amarelada, danificar as 

máquinas e causar manchas rosadas nas roupas. 

Os resultados da caracterização físico-química e microbiológica da água utilizada no 

processamento de roupas do HUM estão apresentados na Tabela 5.2, a qual apresenta também 

os limites estabelecidos pela ANVISA (BRASIL, 2009).  

 

Tabela 5.2 – Qualidade da Água utilizada no processamento de roupas do HUM e limites 
estabelecidos pela ANVISA 

Parâmetro HUM ANVISA (2009) 
PH 7,4 6,5 – 9,0 
Condutividade µs/cm 225 - 
Alcalinidade Total (mg/L) 22,5 150 a 200 
Cor (Pt/Co) 0 15 
Turbidez (NTU) 0,26 5 
Dureza (mg/L) 80 100 
Surfactantes (mg/L MBAS) ND* - 
E. Coli (NMP/100 mol) Ausentes  Ausentes  
C. termotolentes (NMP/100 mL) Ausentes  Ausentes  

*ND – não detectado pelo método de análise 

 

Verifica-se na Tabela 5.2, que dentre os parâmetros analisados, todos encontravam-se 

dentro do valores estabelecidos pela ANVISA para qualidade da água utilizada em 

lavanderias hospitalares.  
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5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES BRUTOS 
 

Os resultados obtidos durante caracterização dos efluentes brutos da lavanderia do 

HUM encontram-se na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3- Caracterização dos Efluentes da Lavanderia Hospitalar do HUM 
 

 Em que: a média de 9 coletas; bmédia de 8 coletas; c média de 3 coletas; dmédia de 4 coletas; emédia de 2 coletas, f 6 coletas, g 9 coletas,* 
resultado em NTU, ND – não detectado. 

 

Os dados de caracterização físico-química dos efluentes permitiram verificar que todos 

os efluentes, no que tange ao pH, apresentaram-se dentro dos limites estabelecidos por 

BRASIL (2009), ou seja, entre 6,5 e 9.  

Parâmetro Unidades 
 

Efluente 1 
 

Efluente 2 Efluente 3 Efluente 4 

pHg - 7,4 a 8,1  7,8 a 10,9  7,7 a 9,5 8,8 a 9,9f 
Cora Pt/Co 175 ± 71,1 97  ± 22,9 111  ± 35,8 177 ± 31,3 
Turbideza FAU 39  ± 14,2 28  ± 8,8 30  ± 9,2 38 ± 8,0* 
DQOb mg/L  392,8  ± 141,3 292,7  ±88,5 334,1 ± 100,8 421,7 ± 101,7 
DBO mg/L - - - 172,8 ± 73,3 
Surfactantesc mg/L  1,1  ±  0,15 9,1  ± 0,1 6,5  ± 0,20 6,24 ± 7,01 
Cloretosc mg/L 22,5  ±  0,4 148  ± 9,9 46,6  ± 2,5 90,3 ± 11,0 
Sulfatos mg/L - - - 18,0 ± 3,6 
Cloro Residualc mg/L 0,025  ±  0,01 0,1  ± 0,06 0,35  ±0,17 0,44 ± 0,06 
Durezac mg/L  49,4  ±  1,53 49,7  ±1,9 44,1 ±3,05 63,3 ± 50,6 
Sólidos Totais (ST)d mg/L 275  ± 17,0 834  ± 87,7 629 ±49,12 540 ± 50,7 
Sólidos Fixos (SF) d mg/L 111  ± 14,2 607  ± 34,4 422 ±46,11  321 ± 44,6 
Sólidos Voláteis (SV) d mg/L 164 ± 7,5 227  ± 54,1 207 ± 11,2 219  ± 21,2 

Sólidos Sedimentáveis d mL/L 0,1 ± 0,09 0,6 ± 0,08 0,7 ± 0,07 
 
0,5 ± 0,06 

Fósforo Totale mg/L 0,66  118,08   87,66  - 
Fenóis totaisd mg/L 0,44 ± 0,08 0,29 ± 0,21 0,247 ± 0,20 0,07 ± 0,09 
Alcalinidade totale mg/L 35,0  ± 4,9 91,5  ± 5,3 124 ± 4,6 77 ± 88,8 

Metais     
 
 

Prata mg/L ND ND ND ND 
Cobre mg/L ND ND ND ND 
Ferro mg/L ND ND ND 0,2 ± 0,1 
Manganês mg/L ND ND ND ND 
Chumbo mg/L ND ND ND ND 
Zinco mg/L ND 0,1 ± 0,05 ND 0,2 ± 0,2 
Características microb.      
Contagem de Bactérias 
Heterotróficas UFC/mL 

6,20 x 104 2,10 x 102 4,85 x 102 - 

Coliformes Totais 
NMP/100 
mL > 1.600 Ausentes Ausentes 

Ausentes 

Coliformes Termotolerantes 
NMP/100 
mL > 1.600 Ausentes Ausentes 

 
Ausentes 
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Os efluentes 2, 3 e 4 apresentaram valores de pH mais alcalinos, provavelmente 

devido aos produtos utilizados nas etapas de lavagem. De acordo com a ficha técnica do 

produto utilizado na lavagem, o pH do detergente a base de Nonilfenol Polietoxletanol é de 

12,0± 0,5. 

Quanto à cor, verificaram-se variações não só entre os diferentes efluentes, mas 

também referentes à sazonalidade. Esse comportamento de certo modo já era esperado, uma 

vez que a intensidade de cor do efluente da lavanderia hospitalar é função do grau de sujidade 

da roupa processada no dia. A análise visual permitiu verificar que esses efluentes 

apresentavam tons avermelhado, esverdeado, incolor e amarelado. 

Os efluentes em geral não apresentaram valores de turbidez elevados. Tal parâmetro 

foi quantificado devido à possibilidade de interferência do mesmo no processo de tratamento 

foto-oxidativo, o que pode resultar em um decréscimo da eficiência do tratamento. A turbidez 

desses efluentes é devida, muito provavelmente, à presença de matéria orgânica não solúvel e 

fibras de tecidos suspensos no meio liquido. 

Para a DQO, os maiores valores encontrados foram nos efluentes 1 e 4, sendo em 

média de 392,8 e 421,7 mg/L, respectivamente.  Os valores de DQO, embora não muito 

distintos entre os 4 efluentes analisados, estão relacionados às etapas que geram cada efluente, 

e a quantidade de matéria orgânica, ou compostos químicos, presentes nessas etapas, passíveis 

de oxidação pelo método analítico. Enquanto que no efluente 1, a matéria orgânica é devida às 

sujidades removidas pelos enxágues, no efluente 2, os produtos utilizados são os principais 

responsáveis pela concentração de DQO do meio. Nos efluentes 3 e 4, formados por todas as 

etapas do processamento de roupas, o método de amostragem determina maiores ou menores 

valores de DQO, dependendo do dia da coleta.  

Os surfactantes apresentam-se como componentes de difícil remoção no tratamento de 

efluentes de lavanderias (GE et al., 2004). A maior concentração desse parâmetro foi de 9,1 

mg/L, determinada no efluente 2. Isso ocorreu devido o efluente possuir as maiores 

concentrações de produtos químicos, dentre eles o detergente, que possui surfactantes em sua 

formulação. Para os efluentes 3 e 4, as concentrações de surfactantes foram de 6,5 mg/L e 6,2 

mg/L, respectivamente. Esses valores foram menores que para o efluente 2. Os efluentes 3 e 4 

são mais diluídos, em comparação com o efluente 2, devido ao maior número de enxágües 

que ocorre na etapa responsável pela geração desses efluentes. 

Íons cloretos e sulfatos podem atuar como sequestradores de radicais livres, resultando 

em desperdícios no sistema de tratamento (DEZOTTI, 2003). Esses íons foram quantificados 
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devido ao uso de produtos químicos no processo de lavagem, verificando-se maior quantidade 

de íons cloreto quando comprados aos íons  sulfato (Tabela 5.3). 

Quanto ao cloro residual as maiores concentrações foram encontradas nos efluentes 3 

e 4, devido ao uso de produtos a base de cloro para desinfecção.   

A dureza é definida como a soma dos cátions polivalentes presentes na água expressa 

em termos de uma quantidade equivalente de carbonato de cálcio (BRASIL, 2009). O maior 

valor encontrado foi no efluente 4, de 63,3 mg/L. Esse valor não merece uma maior atenção, 

uma vez que está abaixo do limite estabelecido pela legislação para água de reuso.  

A presença de sólidos leva à absorção da radiação ultravioleta, e no processo de 

tratamento por UV/H2O2 esses sólidos podem reagir com o agente oxidante na solução, 

resultando em um decréscimo da eficiência do tratamento, uma vez que podem precipitar e 

cobrir o envoltório das lâmpadas de UV. As maiores concentrações de sólidos foram 

encontradas no efluente 2, provavelmente por este efluente ter característica de grandes 

quantidades de insumos químicos e fibras de tecidos suspensos. 

Com relação aos fenóis totais, observou-se as maiores concentrações no efluente 1, 

provavelmente as roupas dos leitos tinham algum produto a base de fenóis. Em algumas 

coletas não se observou a presença desse composto no efluente 1. A presença de fenóis nos 

efluentes 2 e 3, se deve ao fato do detergente conter fenóis em sua composição.  

Com relação ao fósforo total, o efluente 1 apresentou baixa concentração, média de 

0,66 mg/L. No efluente 2, foram encontradas concentrações elevadas, em média de 118,1 

mg/L. Tais valores podem estar relacionados à concentração de detergentes presentes do 

processo de lavagem.  

A alcalinidade das águas residuárias é o resultado da presença de hidróxidos, 

carbonatos e bicarbonatos de elementos como cálcio, magnésio, sódio, potássio, amônia, 

dentre outros compostos. A alcalinidade foi maior nos efluentes 2 e 3, devido à presença, em 

maior quantidade, dos detergentes utilizados no processo de lavagem.  

Quanto aos metais analisados (Ag, Cu, Fe, Mn, Pb e Zn), foram encontradas baixas 

concentrações nos efluentes, indicando baixo potencial poluidor, devido a este parâmetro, e 

estando dentro dos limites estabelecidos por BRASIL (2009), para reuso de efluentes no 

processo de lavagem de roupas hospitalares. 

Os efluentes da lavanderia do HUM foram caracterizados microbiologicamente por 

contagem de bactérias heterotróficas, coliformes totais e coliformes termotolerantes. 
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Observou-se que com relação às bactérias heterotróficas as maiores concentrações 

foram encontradas no efluente 1, provavelmente devido ao material fecal encontrado nas 

roupas. No efluente 2 e 3, a concentração ficou na ordem de 102.  No efluente 2 a 

concentração obtida pode estar relacionada a bactérias que não foram removidas nos enxágues 

que geraram o efluente 1. Já no efluente 3, a concentração de bactérias é proveniente das 

etapas que geraram os efluentes 1 e 2.  

Verificou-se que o efluente 1 apresentou maior número de colônias de bactérias, 

quando comparado aos efluentes 2 e 3. Isso ocorreu devido a este efluente ter maior 

quantidade de impurezas, presentes nas roupas utilizadas nos pacientes e nos leitos de 

internação.  

Quanto aos coliformes totais e coliformes termotolerantes, somente o efluente 1 

apresentou esses microrganismos. Nos efluentes 2, 3 e 4, o uso de produtos químicos levou à 

inativação celular das bactérias, resultando em efluentes livres destes microrganismos. 

 

5.4 AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DOS EFLUENTES POR RADIAÇÃO 
UV 
 

Nesta primeira etapa foram avaliadas as reduções nos parâmetros monitorados após a 

exposição dos efluentes 1, 2 e 3, à radiação UV nos tempos de 30 e 60 minutos, nas condições 

naturais do efluente. Foram efetuadas 5 coletas do efluente 1 e 6 coletas dos efluentes 2 e 3, 

para a realização dos experimentos. 

Os parâmetros físico-químicos analisados foram: pH, Cor, Turbidez, DQO e 

concentração de surfactantes. Além dos parâmetros microbiológicos, concentração de 

Coliformes totais e Coliformes termotolerantes. 

 

pH 

 

Durante os experimentos verificou-se que o pH dos efluentes permaneceu na faixa 

alcalina, sendo observadas pequenas reduções  ao longo do tratamento. Na Figura 5.5 são 

apresentados os valores nos diversos ensaios realizadas com os 3 efluentes analisados. 
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Figura 5.5 - Valores de pH dos efluentes da lavanderia do HUM após tratamento por UV 
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Com relação ao efluente 1, Figura 5.5 (A), todos os valores, iniciais e obtidos nos 

diferentes tempos de tratamento, se encontram dentro dos limites estabelecidos por Brasil 

(2009) e pela NBR 13969/97 para água de reuso classe 1, a mais restritiva. Já com relação ao 

efluente 2, Figura 5.5 (B), em uma das coletas verificou-se que o efluente apresentava pH 

inicial 9,7; e apesar do tratamento promover reduções nesse parâmetro, no final do tratamento 

o efluente ainda se encontrava fora do limite estabelecido pelo Brasil (2009) e pela NBR 

13969/97. O efluente 3, Figura 5.5 (C), não apresentou problemas com relação aos valores 

recomendados por Brasil (2009). 

Os maiores valores de pH, encontrados no efluente 2, provavelmente estão 

relacionados à presença de uma maior concentração de produtos utilizados na lavanderia que 

possuem caráter alcalino. Esses produtos, como discutido anteriormente, conferem ao efluente 

características básicas. Acredita-se portanto, que esse valor mais elevado de pH do efluente 2 

esteja relacionado aos processos de lavagem e enxágües, que nesse caso teve a adição de 

maior quantidade de produtos químicos. 

Todos os valores de pH dos efluentes, com exceção daqueles do efluente 2, se 

encontraram dentro do limite estabelecido por Brasil (2009). Os valores de pH no final dos 

experimentos realizados com os efluentes 1, 2 e 3 ficarem na faixa de 7,2 a 9,3.  

Águas com essas características de pH não trariam problemas relacionados a sua 

reutilização, por exemplo, dentro da própria lavanderia. Durante o processo de lavagem há 

etapas, como a etapa de alvejamento, em que o pH é bastante elevado e portanto, nem os 

equipamentos, nem tampouco as roupas a serem processadas sofreriam danos decorrentes da 

utilização de água com pH pouco acima de 9,0.  

  

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
 

Os resultados de DQO após os tratamentos dos efluentes da lavanderia do HUM, por 

radiação UV, são apresentados na Figura 5.6. 

 Os resultados mostraram que após 60 minutos de tratamento dos efluentes com 

exposição à radiação UV, houve uma redução média de DQO de 10,9% para efluente 1, 19,6 

% para efluente 2 e 20,7% para o efluente 3. 

Observa-se que o processo de fotólise não foi capaz de oxidar de maneira eficiente os 

constituintes orgânicos do efluente. As baixas remoções alcançadas indicam a necessidade de 

ação de mecanismos que aumentem o poder oxidativo do processo.  
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Figura 5.6 – DQO do Efluente bruto e tratado por UV da lavanderia do HUM  

 

Muito provavelmente a radiação levou a quebra de compostos de maior cadeia em 

compostos de cadeias menores que ainda conferiram DQO ao efluente.  

Usualmente os trabalhos encontrados na literatura científica envolvendo radiação 

ultravioleta, apresentam como principal objetivo a desinfecção. Geralmente para que se atinja 

a oxidação satisfatória da matéria orgânica, processos combinados com radiação UV são 

empregados no tratamento de diversos tipos de efluente, devido justamente a incapacidade 

que o tratamento, unicamente baseado na Luz UV, apresenta na oxidação de matéria orgânica.  

De acordo com Teixeira e Jardim (2004) a fotólise apresenta uma eficiência baixa, 

quando comparada a outros processos oxidativos avançados como H2O2/UV, O3/UV e 

H2O2/O3/UV.  

Dados na literatura envolvendo o tratamento de efluente de lavanderia hospitalar e 

radiação UV ainda são escassos. No Brasil Albrecht (2007), avaliou o tratamento do efluente 

do ciclo completo de lavagem de roupas hospitalares, por processos combinados de radiação 

UV/TiO2/O3. Nesse processo a redução de DQO alcançada foi de 30,2%. Neste estudo, o 

tratamento do efluente somente por radiação UV não foi realizado.  
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COR 
 

Os resultados de cor encontrados para os efluentes da lavanderia do HUM podem ser 

visualizados na Figura 5.7. 

Os resultados indicam que a descoloração dos efluentes foi inferior a 25%. Em geral, 

visualmente, a coloração do efluente 1 continuava amarelada ou avermelhada, mesmo após 60 

minutos de tratamento. 

 

 
Figura 5.7 – Evolução da cor após tratamento dos efluentes da lavanderia do HUM 

 

Para o efluente 1 a cor média inicial nos ensaios realizados variou entre 113 e 278 

Pt/Co, com média de 175 (±71,1) Pt/Co. A redução média alcançada para esse efluente foi de 

14,3 % para 30 minutos de exposição à radiação UV, e de 20,6 % após 60 minutos de 

exposição. A menor e a maior reduções obtidas em 60 minutos de tratamento, nos diversos 

ensaios realizados, foram de 12,9% e 30,1%, respectivamente. Nesse efluente a cor era 

proveniente da matéria orgânica em solução, oriunda de sangue, fezes, dentre outros fluidos 

corpóreos, que chegavam junto com a roupa na lavanderia. 

Observa-se um menor desvio padrão com relação ao valor de cor medida no efluente 

2, em comparação com o efluente 1. Esse fato está relacionado às etapas de lavagem de 

roupas que geraram o efluente 2. Este efluente era obtido sempre com o mesmo número de 
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enxágues e quantidade de produtos químicos. Além disso, era composto da presença de 

matéria orgânica residual, sangue e fezes, não removidos pelos enxágues iniciais e também 

aos corantes desprendidos dos tecidos, pela ação dos produtos químicos, durante o 

processamento.   

No efluente 1, houve uma baixa remoção média da cor, 23,1%, após o processo de 

fotólise, enquanto no efluente 2, a média de remoção nos tempos de 30 e 60 minutos de 

exposição à radiação UV, foi de 12,1 e 23,1%, respectivamente. 

A remoção da cor observada no tratamento do efluente 3, proveniente do  processo de 

lavagem de roupa de alta sujidade, foi de 9,5% e 18,0% para 30 e 60 minutos de exposição à 

radiação UV, respectivamente. As remoções encontradas se mostraram próximas aos valores 

obtidos para os efluentes 1 e 2, devido justamente esse efluente ser uma mistura do efluente 1 

e 2.  

As reduções observadas durante o tratamento dos efluentes 1, 2 e 3, não foram 

suficientes para se atingir o padrão de reuso de águas, estabelecido por Brasil (2009), cujo 

limite é de 15 Pt/Co para cor aparente.  

Apesar de não satisfazer os parâmetros exigidos por Brasil (2009), para reutilização na 

própria lavanderia, o efluente tratado poderia ser destinado para outras práticas de reuso 

estabelecidas na NBR 13.969/97, desde que atendesse a outros parâmetros indicados por esta 

norma. No entanto, a cor avermelhada observada no efluente, mesmo após o processo de 

fotólise, pode fazer com que o reuso não seja possível, devido a repulsa que essa característica 

pode provocar no usuário. 

Polezi (2003) ao utilizar somente radiação ultravioleta para o tratamento dos efluentes 

de uma ETE, com fins de reuso, verificou que o processo de tratamento não foi eficiente na 

redução da cor. O efluente bruto apresentou 20 UC (unidade de cor), e após 4 horas de 

exposição à radiação UV, não houve alteração deste valor. Isso demonstra a dificuldade de 

oxidação que a luz UV apresenta em oxidar compostos orgânicos em solução.  

 

TURBIDEZ 
 

A remoção da turbidez está associada à capacidade de degradação de colóides e outros 

tipos de materiais orgânicos em suspensão. A turbidez é um parâmetro importante que deve 

ser considerado no processo de fotólise, pois efluentes com altos valores de turbidez 
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acarretam perda de eficiência no processo, no caso da desinfecção do efluente 

(GONÇALVES, 2003). 

Os resultados de turbidez durante o tratamento por UV, para os efluentes da 

lavanderia, estão apresentados na Figura 5.8. Cada linha representada na figura é corresponde 

a uma coleta e o tratamento por UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8: Remoção de turbidez (FAU) nos Efluentes 1, 2 e 3 da Lavanderia do HUM 

Não se observou redução significativa de turbidez em nenhum dos efluentes tratados. 

Houve em alguns ensaios aumento de turbidez durante o tratamento, Figura 5.8 (B) (C), isso 

fez com que não fosse observado um padrão no comportamento quanto à redução desse 

parâmetro.  
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As remoções observadas após 60 minutos de tratamento foram de 10,0%, 12,5% e 

11,2%, para os efluentes 1, 2 e 3, respectivamente. Os aumentos observados na turbidez, 

podem estar relacionados ao acréscimo de partículas no efluente promovido pelo processo de 

fotólise. É possível que partículas tenham sido quebradas gerando outras novas partículas que 

promoveram o aumento da turbidez em alguns ensaios.  

 Polezi (2003) avaliou o tratamento do efluente de uma ETE por processo UV. Neste 

trabalho os valores de turbidez, assim como observados com os efluentes de lavanderia 

hospitalar, aumentaram durante o tratamento. A leitura da turbidez indicou aumento de 5,50 

NTU para 5,84 NTU, após 1 hora de tratamento por radiação UV do efluente da ETE, 

estudada por Polezi (2003). 

 

SURFACTANTES 
 

O método utilizado para determinar a concentração de surfactante, detecta os 

surfactantes do tipo aniônico, cujo limite em efluentes é regulamentado por lei (Resolução 

357/05 CONAMA). Apesar dos dados constantes na embalagem indicarem apenas a presença 

de surfactantes não iônicos (nonilfenol polietoxietanol no detergente), a presença de 

surfactantes aniônicos foi constatada nos efluentes.   

Os resultados referentes às concentrações de surfactantes encontradas no efluente 

bruto da lavanderia hospitalar após tratamento estão apresentados na Figura 5.9. Esses 

resultados foram obtidos em dois ensaios realizados com cada um dos efluentes da lavanderia 

hospitalar, em coletas distintas. 

Com relação ao efluente 2, o maior valor desse parâmetro já era esperado. Como 

assinalado anteriormente, esse efluente é formado por etapas em que ocorrem a adição de 

detergentes, sendo esse produto a possível fonte da alta concentração de surfactantes 

encontrados no efluente 2. Já no efluente 3, devido este ser decorrente das várias etapas do 

processo de lavagem, inclusive daquela que gera o efluente 1, também era de se esperar que a 

concentração de surfactantes nesse efluente fosse menor que aquela encontrada no efluente 2. 
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Figura 5.9– Concentração de surfactantes no efluente bruto e após tratamento  

Observou-se que houve degradação de surfactantes presentes nos três efluentes da 

lavanderia hospitalar. Após 60 minutos de radiação, a redução foi de 63,6% para o efluente 1, 

60,4% para o efluente 2 e 63,1% para o efluente 3. Apesar das concentrações iniciais 

diferentes serem para os efluentes, a proporção de surfactante oxidado pelo processo de 

fotólise foi a mesma, cerca de 60 %.  

No caso dos surfactantes, como Brasil (2009) não apresenta valores para concentração 

desse parâmetro, o próprio manual recomenda recorrer aos valores estabelecidos pela Portaria 

MS n. 518/2004. Nessa portaria, o limite de surfactantes é de 0,5 mg/L. 

Apesar da radiação UV não ter sido capaz de remover os surfactantes em níveis 

menores que 0,5 mg/L, dependendo do uso que se pretenda para esse efluente tratado, essa 

concentração residual de surfactantes não apresentaria problemas.  

Por exemplo, se considerar o reuso do efluente tratado nas etapas iniciais do 

processamento de roupas, ou seja, nas etapas iniciais destinadas à remoção de sujidades 

grosseiras como sangue e fezes principalmente, esse residual de detergente poderia ser 

considerado até como um fator positivo nessa etapa.  

A presença de surfactantes poderia promover uma remoção dessas sujidades de 

maneira mais eficiente, uma vez que, de acordo com BRASIL (2009), esses compostos são os 

responsáveis pelo poder de limpeza do detergente. 

Para fins mais nobres, como o processamento de roupa, essa concentração residual 

poderia ser considerada como um problema. Nos ensaios realizados mesmo após 60 minutos 
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de tratamento, ainda era observada a formação de espuma no efluente. Esse fato pode 

impossibilitar a utilização dessa água para estes fins. Mas para outras finalidades nos 

hospitais, como a lavagem de calçadas externas, utilização em vasos sanitários, poderia ser 

um fim justificável, pois o residual de sabão diminuiria além do consumo da água, a 

quantidade de sabão ou detergente. 

Considerando que após o reuso, o efluente será descartado na rede coletora de esgoto 

do hospital, a degradação de surfactantes é importante. Como discutido anteriormente, metade 

da água gerada em um hospital é proveniente da lavanderia hospitalar, sendo assim, a 

presença desses compostos no efluente do processamento de roupas contribui para que sejam 

observadas concentrações desse parâmetro no efluente gerado pelo hospital. 

Coliformes totais e Coliformes termotolerantes 

 

Os resultados do comportamento de Coliformes totais e Coliformes termotolerantes, 

durante o processo de tratamento dos efluentes da lavanderia do HUM, estão apresentados na 

Tabela 5.4.  

Tabela 5.4 - Concentração de Coliformes Totais e Termotolerantes (NMP/100 mL) dos 
efluentes da Lavanderia do HUM  

 
Efluente 

 Tempo (min) 
0 30 60 

1 C. totais  >1.600 <20 <20 
 C. termotolerantes  >1.600 <20 <20 

2 C. totais Ausentes Ausentes Ausentes 
 C. termotolerantes Ausentes Ausentes Ausentes 

3 C. totais Ausentes Ausentes Ausentes 
 C. termotolerantes Ausentes Ausentes Ausentes 

 

Observa-se que os efluentes 2 e 3 não apresentaram concentrações de coliformes. Isso 

provavelmente está associado à presença de detergente, alvejante, inibidor, dentre outros 

produtos químicos que promoveram a desinfecção nestes dois efluentes.  

O efluente 1, proveniente dos enxágues de roupas com fezes e sangues, mesmo depois 

de 60 minutos, ainda apresentou concentrações de coliformes totais e termotolerantes, ainda 

que essa concentração final possa ser considerada baixa.  Após 30 minutos de tratamento, 

obteve-se uma diminuição da concentração desses microrganismos para valores menores que 

20 NMP/100 mL. Nesse caso, o tratamento atendeu as recomendações da NBR 13969/97 para 

as quatro classes de reuso classificadas nessa norma, apresentadas na Tabela 3.6. Dessa 
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forma, pode-se considerar que o tratamento conseguiu atingir um grau de desinfecção 

satisfatório para esse efluente.  

Os resultados obtidos após o tratamento mostraram que os efluentes 2 e 3 

apresentaram pouca diferença entre si. Então, decidiu-se analisar o tratamento não apenas do 

efluente gerado pelo processo de roupa de alta sujidade, mas de todo o efluente gerado pela 

lavanderia hospitalar. Considerando dessa forma que, um processo de tratamento que fosse 

capaz de minimizar a carga poluente do efluente 3, possibilitaria maiores benefícios e geraria 

uma água residual com qualidade adequada para fins de reuso.  

Além disso, para aumentar a eficiência oxidativa do processo optou-se por estudar o 

tratamento combinado UV H2O2. Foi utilizado o agente oxidante H2O2 pelo fato desse 

composto, em comparação a outros processos de oxidação, garantir maior capacidade de 

oxidação, além de apresentar a vantagem de sua facilidade de operação e dispensar a 

utilização de outras substâncias químicas.  

Além do processo UV/ H2O2, foi testado ainda, a combinação do processo UV/H2O2 

com o processo de coagulação/floculação, como forma de garantir uma menor quantidade de 

sólidos. 

  

5.5 TRATAMENTO POR PROCESSO UV/H2O2 
 

 Com o intuito de utilizar no processo de tratamento um efluente mais representativo de 

todas as etapas do processo de lavagem, optou-se a partir dessa etapa do trabalho, em 

proceder coletas compostas, realizadas no período de 8 as 16 horas, em intervalos de 30 

minutos. 

 

5.5.1 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO UV/H2O2 
 

Com o objetivo de determinar as melhores condições de tratamento e 

consequentemente garantir uma melhor eficiência do processo oxidativo UV/H2O2, foram 

realizados ensaios de otimização para a determinação dessas condições ótimas de operação. 
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A etapa de otimização do tratamento foi realizada por meio de um planejamento 

fatorial 32. Dois fatores foram avaliados nessa otimização, pH e razão [DQO]:[H2O2]. Três 

diferentes níveis em cada um dos fatores foram investigados.  

Com relação ao pH os níveis baixo, médio e alto avaliados foram pH 5, pH 7 e pH 9, 

respectivamente. Já com relação à dosagem de oxidante, foram utilizados três diferentes 

proporções de [DQO]:[H2O2], baixa (1:0,5), média (1:2,5)  e alta (1:5). 

Foram realizadas duas réplicas para cada combinação entre os diferentes níveis dos 

dois fatores. A variável utilizada como resposta a ser otimizada foi a DQO. A ordem dos 

ensaios foi determinada por sorteio. 

O programa utilizado na análise estatística dos resultados, foi o SAS Institute, Inc., 

Cary, N.C. - versão 6.12.  

O teste de Tukey foi utilizado para verificar se as diferenças entre as respostas obtidas 

nos diferentes níveis dos fatores eram significativos estatisticamente, a um nível de 

significância de 5%, e também quais níveis dentro desses fatores forneceram as maiores 

reduções da variável resposta. 

A primeira etapa do teste da análise estatística é o teste de Tukey, em que se determina 

se diferentes níveis dentro dos fatores fornecem respostas diferentes, feito pela análise da 

variância (análise Anova). Já a determinação do melhor nível, dentro do fator significativo, é 

determinada pelo agrupamento de Tukey. Esse agrupamento indica quais níveis, dentro de um 

fator, apresentou diferenças entre si, e quais forneceram as melhores respostas. 

 Os resultados obtidos nos ensaios de otimização são apresentados na Tabela 5.5. 

 Os valores iniciais dos parâmetros avaliados foram: DQO: 217 mg/L, Cor: 368 Pt/Co, 

Turbidez: 76 NTU, pH: 9,3 e Surfactantes: 2,19 mg/L. 

As remoções de cor e turbidez oscilaram nos tempos de tratamento em alguns ensaios. 

O tempo de 30 minutos, de maneira geral, para esses parâmetros já se mostrou suficiente para 

que se obtivessem as maiores reduções.  

Com relação aos surfactantes foram observadas altas remoções em todos os ensaios. Já 

com relação a DQO, parâmetro utilizado nas respostas da otimização, os melhores resultados 

foram obtidos nos tempos de 60 minutos, dessa forma, foram esses os resultados utilizados na 

análise estatística. 
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Tabela 5.5 -  Remoção percentual dos parâmetros monitorados nos ensaios de otimização 

  pH 5 pH 7 pH 9 

[DQO]:[H2O2] Tempo 
Réplica 
1 

Réplica 
2 média 

Réplica 
1 

Réplica 
2 média 

Réplica 
 1 

Réplica 
2 média 

  DQO 

[1: 0,5] 30 min 16,2 4,2 10,2 12,7 35,6 24,2 21,2 27,5 24,4 

  60 min 25,2 26,9 26,1 38,1 41,2 39,7 29,2 32,8 31,0 

[1: 2,5] 30 min 54,9 35,6 45,3 -75,3 -64 -69,7 18,8 11,7 15,3 

  60 min 51,4 49,8 50,6 33,1 35,6 34,4 56,7 63,8 60,3 

[1: 5] 30 min -45,7 -43 -44,4 -112,7 -89,1 -100,9 -52,6 -46,7 -49,7 

  60 min 34,4 34,2 34,3 7,6 8,2 7,9 40,1 47,8 44,0 

    COR 

[1: 0,5] 30 min 22 29,3 25,7 64,9 60,5 62,7 60,3 64,1 62,2 

  60 min 24,2 30,7 27,5 65,5 60,5 63,0 63 64,9 64,0 

[1: 2,5] 30 min 65,8 65,5 65,7 45,7 40,2 43,0 45,7 40,2 43,0 

  60 min 61,8 69,8 65,8 40,2 56,8 48,5 40,2 56,8 48,5 

[1: 5] 30 min 65,8 65,5 65,7 62,5 57,3 59,9 62,5 57,3 59,9 

  60 min 61,8 69,8 65,8 49,5 43,5 46,5 49,5 43,5 46,5 

   TURBIDEZ 

[1: 0,5] 30 min 44,7 44,7 44,7 67,1 60,5 63,8 64,5 68,4 66,5 

  60 min 47,4 46,1 46,7 64,5 60,5 62,5 65,8 68,4 67,1 

[1: 2,5] 30 min 68,4 68,4 68,4 38,2 42,1 40,2 63,2 68,4 65,8 

  60 min 61,8 69,7 65,8 35,5 34,2 34,9 55,3 51,4 53,4 

[1: 5] 
30 min 65,8 53,9 59,9 60,5 63,2 61,9 55,7 60,5 58,1 

60 min 61,8 56,6 59,2 53,9 51,3 52,6 44,7 40,8 42,8 

    SURFACTANTES 

[1: 0,5] 60 min 95,0 98,6 96,8 98,2 97,2 97,7 87,2 96,5 91,9 

[1: 2,5] 60 min 97,3 95,6 96,5 99,1 97,2 98,2 99,1 97,2 98,2 

[1: 5] 60 min 98,6 95,6 97,1 98,6 93,1 95,9 97,7 95,6 96,7 

* o sinal menos significa que houve aumento no valor do parâmetro 

A Tabela 5.6 apresenta a análise de variância dos resultados de remoção de DQO após 

60 minutos de tratamento por UV/H2O2. Valores de P-valor menores que 0,05 indicam que o 

fator exerce um efeito significativo, no tratamento, em um nível de 5%. 

Os resultados da análise de variância, Tabela 5.6, indicaram que os diferentes níveis 

dos fatores de pH e razão [DQO]:[H2O2] afetaram de maneira significativa a remoção de 

DQO, após o tratamento (P-valor < 0,05). 

Observou-se também que a interação entre os fatores (x1 . x2) afetou o tratamento de 

modo significativo. Neste caso, existe interação entre os fatores e estes não afetaram 

independentemente a resposta. 
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  Tabela 5.6 - Análise de variância dos resultados de remoção de DQO 

Fator 
Graus de 
liberdade 

Soma dos 
quadrados 

Quadrado 
médio 

F P - valor 

x1 = pH 2 949,52 474,76 59,19 0,0001 
x2 = [DQO]:[H2O2] 2 1322,32 661,16 82,43 0,0001 
x1 . x2 4 1318,45 329,61 41,10 0,0001 
Erro 9 72,19 8,02 55,95  
Total corrigido 17 3662,48    

R2 = 0,9802; % média de remoção de DQO = 36,45 
  

Pela análise de Tukey, cujos resultados estão apresentados na Tabela 5.7, foi possível 

verificar os diferentes níveis dos fatores e quais desses apresentam diferenças estatísticas 

entre si, bem como qual condição operacional apresentou a melhor remoção de DQO. No 

agrupamento de Tukey níveis com letras diferentes, dentro de um fator, indicam que esses 

níveis fornecem respostas significativamente diferentes. 

Tabela 5.7: Análise dos níveis dos fatores por meio do teste de Tukey 

Variável 
Resposta 

Fator Nível 
Agrupamento 

de Tukey 
Remoção 

Média 
Melhor 

Resposta 

DQO 

pH 

9 A 45,1 

pH 9 7 B 27,3 

5 C 37,0 

[DQO]:[H2O2] 

1 : 0,5 B 32,2 
Razão 

1 : 2,5 
1 : 2,5 A 48,4 

1 : 5 B 28,7 

 

Com relação aos níveis de pH, o agrupamento de Tukey indicou que os 3 níveis 

forneceram respostas, estatisticamente, diferentes entre si. Neste caso, pela análise da média 

de remoção obtida, percebe-se que o nível pH 9 foi o que forneceu uma maior remoção de 

DQO, 45,1%, sendo portanto, este pH o que forneceu as melhores condições para a oxidação 

da matéria orgânica. 

Com relação à razão entre DQO:H2O2, o agrupamento de Tukey indicou que os níveis 

baixo e alto (razões 1:0,5 e 1:5) não apresentaram diferenças significativas entre si 

(identificados pela mesma letra B), porém esses dois níveis apresentaram diferenças em 



86 

 

comparação com o nível médio (razão 1:2,5 identificada pela letra A). Como no nível médio, 

1:2,5, se observou a maior redução média de DQO, considera-se que este é o que fornece a 

melhor resposta de tratamento.  

Na Figura 5.10, estão apresentados graficamente os níveis de cada fator e as reduções 

médias obtidas nesses níveis, de acordo com a Tabela 5.7. 

 

 

 

 

 

                                  
                                        

  pH (a)                                                                                 [DQO]:[H2O2] (b) 

Figura 5.10 - Efeito dos fatores na remoção de DQO: (a) pH; (b) [DQO]:[H2O2].  

 

Pode-se observar na Figura 5.10 (a), que a redução de DQO diminui a medida que 

aumenta-se o pH de 5 para 7. Em pH 7 observou-se a menor remoção de DQO. Porém, com o 

aumento da alcalinidade do meio, o processo teve sua eficiência aumentada, e no pH 9, a 

maior remoção de DQO foi obtida.  

Com relação a razão [DQO]:[H2O2], a Figura 5.10 (b) mostra que os níveis alto e 

baixo foram os que promoveram as menores reduções de DQO. Provavelmente, na razão 

1:0,5 a dosagem de peróxido foi insuficiente promover maior redução de matéria orgânica.  

Na razão 1:5 a eficiência do processo diminuiu, em comparação com a razão 1:2,5, 

condição na qual a maior taxa de oxidação da matéria orgânica foi observada.  

De acordo com Dezotti (2003) peróxido de hidrogênio em excesso, em sistemas 

oxidativos UV/H2O2, faz com que estes passem a agir como sequestrantes de radicais livres, 

diminuindo a concentração de radicais hidroxilo no meio reacional, ou ainda, podem absorver 

a energia emitida pela radiação UV, diminuindo assim o poder oxidativo do tratamento. Este 

comportamento pode estar relacionado com a menor redução de DQO, observada na maior 

dosagem do oxidante peróxido de hidrogênio. 
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Na Figura 5.11, observa-se o efeito interativo cruzado indicado pela análise da 

variância.  

 

Figura 5.11 – Efeito de interação entre os níveis de pH e razão [DQO]:[H2O2] 

 

Com relação à interação entre os fatores, pH e dosagem de peróxido, indicada pela 

análise da variância, verifica-se que ocorreu entre os níveis, baixo e médio de dosagem, e os 

diferentes pH.  

No nível baixo de dosagem de peróxido, razão [DQO]: [H2O2] de 1:0,5, o melhor 

resultado foi obtido em pH 7. Porém, com o aumento do peróxido no meio reacional, o efeito 

cruzado é observado, e o pH 7 apresentando neste pH piores respostas com o aumento da 

razão [DQO]:[H2O2]. O cruzamento entre as linhas, do gráfico da Figura 5.10, indicam o 

efeito interativo cruzado, que anteriormente havia sido indicado pela análise de variância. 

Com relação ao peróxido residual, quantificado no final dos experimentos, Tabela 5.8, 

observa-se que após o tratamento, na melhor condição operacional considerada, ainda foram 

observadas concentrações de cerca de 72,0 mg/L de H2O2 não reagidos.  
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Tabela 5.8 - Concentração de peróxido residual após 60 minutos de tratamento UV/H2O2 
Fatores H2O2 residual (mg/L) após 60 minutos de 

reação pH [DQO: H2O2] 
5 1:0,5 91,7 ± 63,6 
5 1:2,5 112,7 ± 72,9 
5 1:5 202,2 ± 60,9 
7 1:0,5 27,4 ± 3,8 
7 1:2,5 6,9 ± 8,7 
7 1:5 152,2 ± 66,9 
9 1:0,5 69,7 ± 69,2 
9 1:2,5 72,0 ± 14,2 
9 1:5 120,4 ± 38,1 

 

Os resultados obtidos mostraram que apesar do processo UV/H2O2 ter se mostrado 

eficiente para redução das concentrações de DQO e surfactantes, sua eficácia na redução de 

cor e turbidez, não foi suficiente para que se possa considerar o processo eficaz.  

As reduções obtidas não atenderam valores compatíveis para água de reuso em 

nenhuma das classes apresentadas nas legislações pertinentes. Nesse sentido, verificou-se a 

necessidade de acoplar um outro processo que permitisse remoção  preliminar da cor e 

turbidez.  

Primeiramente avaliou-se o processo preliminar de coagulação/floculação para 

redução desses parâmetros, cujos resultados estão apresentados e discutidos a seguir. 

  

5.6 TRATAMENTO DOS EFLUENTES POR 
COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO/SEDIMENTAÇÃO  
 

Foram realizados testes com os coagulantes químicos: sulfato de alumínio, e 

policloreto de alumínio (PAC) e com coagulantes naturais: Quitosana, Moringa oleifera e 

Tanfloc SG.  

A eficiência dos coagulantes no processo de coagulação/floculação foi avaliada pela 

capacidade de remoção de cor e turbidez. Os testes foram realizados em duplicata, 

primeiramente, no pH natural do efluente, 9 (± 0,2) e posteriormente em três diferentes pHs, 

com intuito de avaliar a influência do pH na eficiência do processo. 

Em testes preliminares com todos os coagulantes químicos e naturais, foram avaliadas 

dosagens de 20 mg/L, 30 mg/L, 40 mg/L, 50 mg/L, 60 mg/L e 100 mg/L. No entanto, não foi 

observada a formação de flocos em nenhuma dessas dosagens, para nenhum dos coagulantes 

analisados. Nestes ensaios, a cor e turbidez iniciais eram 185 Pt/Co e 34 NTU.  
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Os ensaios com quitosana foram realizados com dosagens de agente coagulante de 200 

mg/L, 300 mg/L, 500 mg/L, 700 mg/L e 900 mg/L. No entanto, os resultados do processo não 

foram satisfatórios, verificou-se um aumento de cor de 66%, 108%, 195%, 224% e 211%, 

respectivamente, para cada uma das dosagens testadas. Além disso, observou-se ainda, um 

aumento de turbidez de 79%, 127%, 193%, 195% e 198%, respectivamente, para cada 

dosagem de coagulante utilizada. 

Alguns dos problemas no processo que contribuíram para ineficácia da separação e 

que levaram a decisão de não mais utilizar esse coagulante na continuidade do trabalho foram: 

a pouca formação de flocos e em tamanhos inadequados para a separação por sedimentação. 

Na continuidade foram realizados ensaios com os coagulantes sulfato de alumínio, 

PAC, moringa e Tanfloc SG, em dosagens mais elevadas, quais sejam, 200, 400 e 600 mg/L. 

A escolha dessas dosagens baseou-se no trabalho de Grull et al. (2003), que utilizaram o 

processo de coagulação/floculação/sedimentação, para o tratamento de efluente gerado em 

lavanderia hospitalar e obtiveram melhores resultados nas dosagens do agente coagulante 

sulfato de alumínio de 200 e 600 mg/L. 

Para estes ensaios uma nova coleta foi realizada e trabalhou-se no pH do efluente 

composto. Os valores de cor e turbidez foram, respectivamente,  258 Pt/Co e 55 NTU, 

respectivamente.  

Os resultados obtidos nos ensaios de coagulação/floculação/sedimentação, em pH 

natural do efluente, com concentrações de coagulante de 200, 400 e 600 mg/L são 

apresentados na Tabela 5.9. Observa-se que maiores dosagens de coagulante levaram a 

maiores remoções de cor e turbidez.   

Verifica-se na Tabela 5.9 que o melhor resultado de remoção de cor e turbidez foi 

obtido com o coagulante sulfato de alumínio, na dosagem de 600 mg/L. No entanto, o volume 

de lodo formado (média de 25 mL/200 mL), foi muito elevado. O coagulante Tanfloc 

apresentou elevada eficiência na remoção de turbidez, gerando um volume bem menor de 

lodo (9 mL/200 mL). 
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Tabela 5.9: Características do processo de coagulação/floculação utilizando Sulfato de 
Alumínio, PAC, Moringa e Tanfloc SG como agentes coagulantes. 
 Concentração de coagulante 
 200 mg/L 400  mg/L 600 mg/L 

Coagulante  Redução da Cor (%) 
Sulfato de Alumínio 31,2 ± 0,8 86,4 ± 0,5 98,1 ± 0,5 

PAC 72,9 ± 1,6 85,3 ± 0,5 93,6 ± 0,8 
Moringa -15,5 ± 1,1* 2,3 ± 1,1 8,3 ± 1,4 

Tanfloc SG 25,6  ± 2,2 76,9 ± 0,8 94,8 ± 0,8 
 Redução da Turbidez (%) 

Sulfato de Alumínio 20,0 ± 2,6 63,2 ± 2,6 98,2 ± 0,0 
PAC 66,4 ± 1,3 73,6 ± 1,3 93,6 ± 1,3 

Moringa -24,5 ± 3,9* 26,4 ± 3,9 24,5 ± 3,9 
Tanfloc SG 29,1 ± 5,1 52,7 ± 2,6 91,8 ± 1,3 

 
Volume de Lodo (mL de lodo/200mL 

de efluente) 
Sulfato de Alumínio 14 ± 1,4 17 ± 0,0 25 ± 0,7 

PAC 15 ± 1,4  18 ± 1,4  21 ± 1,4 
Moringa 1,5 ± 0,7 3,0 ± 0,0 5,0 ± 0,0 

Tanfloc SG 6,0 ± 1,4 7,5 ± 0,7 9,0 ± 0,0 
 * o sinal menos significa que houve aumento no valor do parâmetro   

 

Com relação aos valores de cor e turbidez, após o processo de tratamento, Tabela 5.10, 

verifica-se que o coagulante que apresentou o pior resultado foi a Moringa, cujos valores 

ficaram acima daqueles estabelecidos na NBR 13969/97, bem como em Brasil (2009). 

 

Tabela 5.10: Valores de Cor e Turbidez após processo de coagulação/floculação/sedimentação 
(dosagem de coagulante 600 mg/L ) 

Coagulante  Cor Final (Pt/Co) Turbidez Final  (NTU) 
Sulfato de Alumínio 5 ± 0,0 1 ± 0,0 

PAC 16,5 ± 2,1 3,5 ± 0,7 
Moringa 236,5 ± 3,5 41,5 ± 2,1 

Tanfloc SG 13,5 ± 2,1 4,5 ± 0,7 
 
 
Como assinalado anteriormente foram realizados ainda, ensaios de 

coagulação/floculação/sedimentação com o objetivo de avaliar a influência do pH inicial, no 

processo de remoção de cor e turbidez. Esses ensaios foram realizados com dosagem de 

coagulante de 600 mg/L, com um novo efluente composto em pHs 5, 7 e 9. Os resultados 

obtidos nesses ensaios estão apresentados na Tabela 5.11. 

Na Tabela 5.11 verifica-se, com relação à moringa, que este agente coagulante não se 

mostrou adequado ao tratamento do efluente da lavanderia hospitalar. Apesar de observada a 
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formação de flocos, o material orgânico dissolvido no efluente, proveniente da própria 

moringa, provocou aumentos da cor e turbidez, principalmente em pH mais baixos.  

 

Tabela 5.11: Características dos efluentes após coagulação/floculação em diferentes pH 

   

Cor 

(Pt/Co) 

Turbidez 

(NTU) 

Volume de Lodo 

(**) 

pH 

final 

Valor inicial 263 42  * 

   SULFATO DE ALUMÍNIO 

pH 

5 489,5 ± 4,9 101,5 ± 24,7 23,5 ± 0,0 3,7 - 3,7 

7 16,0 ± 2,8   3,0 ± 0,0   22 ± 0,0 4,5 - 4,5 

9 15,5 ± 2,1   3,5 ± 0,7 24 ± 0,1 5,1 - 5,2 

   PAC 

pH 

5 9 ± 2,8 2  ± 0,7 20,5 ± 0,7 4,1 - 4,1 

7 6 ± 0,0 1 ±  0,0 19 ± 0,0 4,7 - 4,7 

9 4 ± 0,0 1 ± 0,0 21,5 ± 0,7 5,6 - 5,4 

   MORINGA 

pH 

5 305  ± 7,1 53 ± 0,7 4,5 ± 0,7  5,6 - 5,5 

7 261  ±  0,7 44 ± 1,4 4,5 ± 1,7 7,3 - 7,4 

9 242 ± 2,1 34 ± 0,7 4 ±  2,9 8,9 - 8,9 

  TANFLOC SG  

pH 

5 192 ± 5,7 39  ± 2,8 6,5 ± 0,7 5,3 - 5,2 

7 59,5 ± 2,1 26  ± 1,4 7,5 ± 0,7 7,4 - 7,4 

9 13,5 ± 2,1 4,5 ± 0,7 8,5 ±  0,7 8,7 - 8,7 

  * Réplica 1 – Réplica 2; ** unidade: mL de lodo/ 200 mL de efluente 

 

Os melhores resultados foram obtidos com os agentes coagulantes sulfato de alumínio, 

PAC e Tanfloc SG.  

Com relação ao PAC, observou-se que este coagulante foi o que menos sofreu 

influencia do pH do meio. Em todos os pHs avaliados o PAC foi capaz de reduzir os valores 

de cor e turbidez para valores dentro dos limites estabelecidos para água de reuso. 

Em pH 5, tanto o sulfato de alumínio, quanto o Tanfloc SG, apresentaram os piores 

resultados. Com o aumento da alcalinidade do meio, observaram-se melhoras nos resultados 

obtidos para os dois coagulantes.  
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O pH do efluente ao longo do processo de coagulação/floculação decaiu 

consideravelmente, quando  da utilização do sulfato de alumínio e do PAC. Verificou-se uma 

diminuição do pH de 9, para valores próximos de 5,5 ao final do tratamento.  

Levando em conta que esse processo está sendo considerado como um pré-tratamento 

do processo UV/H2O2 e ainda, que quando da otimização desse processo verificou-se que a 

melhor condição de tratamento ocorreu em pH 9, esse pode ser um ponto negativo, uma vez 

que  demandaria o consumo de NaOH para o ajuste do pH.  

Esse tipo de comportamento, referente a diminuição de pH após a ação do coagulante 

sulfato de alumínio, é descrita na literatura científica. De acordo com Silva (1999) o sulfato de 

alumínio geralmente promove uma queda acentuada do pH, exigindo sua correção. 

Com relação ao processo de coagulação/floculação com uso do Tanfloc SG, não foi 

verificada uma grande variação do pH no final do processo, o que pode ser uma vantagem, 

quando da utilização desse processo como pré-tratamento do processo de oxidação avançada 

por UV/H2O2.  

Apesar da ficha técnica fornecida pela TANAC (2008), empresa fabricante do Tanfloc 

SG, afirmar que o coagulante é efetivo numa ampla faixa de pH, no caso do efluente da 

lavanderia do HUM, isso não foi observado. Em pH inicial ácido, 5, e neutro, 7, a eficiência 

do processo de coagulação/floculação/sedimentação foi bem inferior àquela obtida em pH 9.  

Também nesse caso os melhores resultados obtidos em pH 9 representam uma 

vantagem quando da utilização da coagulação/floculação, como pré-tratamento do processo 

de tratamento por UV/H2O2. 

Comparando o Tanfloc com o sulfato de alumínio e o PAC, os coagulantes que 

apresentaram os melhores resultados, o Tanfloc apresenta uma série de vantagens. O 

coagulante Tanfloc é um polímero orgânico, proveniente de fontes renováveis que gera lodo 

orgânico com maior facilidade de eliminação, além de apresentar menor contribuição de 

ânions sulfatos ao efluente final (KONRADT-MORAES, 2009; CRUZ, 2004). Dessa forma, 

essas características contribuem para um processo mais limpo e sustentável. Adicionalmente, 

esse coagulante tem a vantagem, em relação aos outros coagulantes naturais testados, de ser 

de mais fácil obtenção, uma vez que é comercializado por empresa estabelecida no Brasil. 

A quantidade de lodo gerada no processo utilizando coagulantes químicos foi bem 

superior àquela gerada quando da utilização dos coagulantes naturais, o que permite afirmar 

que o processo de coagulação/floculação apresenta características de menor impacto 

ambiental.  
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Assim, os resultados obtidos nessa etapa, e as vantagens do coagulante natural 

Tanfloc, em comparação com os coagulantes químicos sulfato de alumínio e PAC, levaram à 

utilização do Tanfloc SG, quando do desenvolvimento do processo combinado 

coagulação/floculação/sedimentação/ UV/H2O2.  

 

5.7 PROCESSO COMBINADO COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO/ + UV/H2O2 
 

Foram testadas duas combinações diferentes de processo, 

coagulação/floculação/sedimentação/UV/H2O2, bem como o processo UV/H2O2/ 

coagulação/floculação/sedimentação, com objetivo de verificar que combinação levaria à 

obtenção de uma água de reuso, com condições de ser utilizada no próprio processo de 

lavagem da lavanderia hospitalar. Além disso, foram avaliados os processos de tratamento 

com radiação UV e com H2O2, separadamente.  

As condições de operação do tratamento utilizadas nos experimentos foram aquelas 

que forneceram os melhores resultados nos ensaios de otimização, tanto do processo 

UV/H2O2, como do processo de coagulação/floculação/sedimentação.  

Assim, as condições operacionais dos processos combinados foram: pH 9; razão 

[DQO]:[H2O2] de 1:2,5; e Tanfloc SG como agente coagulante, em uma concentração de 

600mg/L.  

Os ensaios combinados foram realizados em duplicata. O tempo de operação dos 

processos de tratamento com UV, H2O2 e UV/H2O2 foi de 60 minutos.  

Os resultados obtidos nos 4 tratamentos, com efluente proveniente de uma mesma 

coleta, e os limites estabelecidos por Brasil (2009), são apresentados na Tabela 5.12. Nesta 

tabela, reduções negativas indicam aumento dos parâmetros analisados. 

 A análise dos resultados apresentados na Tabela 5.12, permite observar a importância 

que o tratamento primário de coagulação/floculação exerceu sobre o processo de remoção 

final dos parâmetros avaliados. Verificou-se que os processos de tratamento com radiação UV 

e H2O2, separadamente, foram menos eficientes que o processo combinado UV / H2O2. 
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Com relação à cor e a turbidez, houve baixa remoção nos tratamentos utilizando 

somente UV e H2O2, quando comparadas aos processos combinados por 

coagulação/floculação/sedimentação e UV/H2O2. O processo combinado de tratamento 

promoveu reduções que deixaram os parâmetros abaixo dos limites estabelecidos por Brasil 

(2009) para reuso em lavanderias hospitalares.   

Com relação à DQO, o tratamento mais eficiente foi o que empregou as etapas de 

coagulação/floculação/sedimentação antes do processo oxidativo. Nesta configuração o 

tratamento foi capaz de remover cerca de 82,3% da DQO do efluente, enquanto que no outro 

processo, em que o UV/H2O2 era primeiro que a coagulação, a redução obtida foi de 67,9%.  

 Com relação aos sulfatos, a degradação do surfactante aniônico LAS poder estar 

relacionada ao aumento da concentração desse parâmetro no efluente tratado. De acordo com 

Moraes (2004b), a degradação do LAS envolve três etapas, sendo que na segunda etapa a 

perda do grupo sulfonato do surfactante irá formar um grupo sulfito que é oxidado a sulfato. 

 O pH do efluente era ajustado para 9 antes da etapa de coagulação, antes e durante a 

etapa oxidativa, UV/H2O2, em intervalos de 15 minutos. Assim, o aumento da concentração 

de sulfatos no efluente pode estar relacionada, também, à adição de ácido sulfúrico no ajuste 

do pH. 

 Embora esses fatos possam ter contribuído para o aumento da concentração de 

sulfatos após o tratamento, um aumento tão acentuado desse parâmetro dificilmente estaria 

relacionado somente as duas hipóteses levantadas. Devido restrições técnicas, a repetição 

dessa análise não pôde ser efetuada, assim, a possibilidade de erro na análise não pôde ser 

verificada.  

Após o tratamento observou-se reduções na concentração de metais no efluente. 

Mesmo as concentrações iniciais desses parâmetros já se encontravam abaixo dos limites 

estabelecidos pela legislação.  

Observou-se um aumento de alcalinidade no meio reacional após os tratamentos. 

Porém, a alcalinidade determinada no efluente in natura e no efluente tratado, não apresentou 

problemas com relação aos limites estabelecidos pela legislação. Os valores estão dentro dos 

limites preconizados por Brasil (2009) para água de reuso em lavanderias hospitalares. 
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Tabela  5.12: Tratamentos  por UV, H2O2, UV/H2O2/coagulação/floculação/sedimentação e  coagulação/floculação/sedimentação/ UV/H2O2    
 TRATAMENTO  

Parâmetros Unidades Valor 
Inicial 

UV H2O2 UV/H2O2 + coag./floc. Coag./floc. + UV/H2O2 Brasil 
(2009) Valor 

Final Red.(%)  
Valor 
 Final Red.(%)  Valor Final Red.(%)  Valor Final Red.(%)  

pH  9,3 8,46 - 8,9 - 8,7 - 8,2 - 8,8 - 8,1  6,5 - 9,0 
Cor Pt/Co 170 154 9,4 155 8,8 6 ± 5,7 96,5 10,5 ± 2,1 93,8 15 
Turbidez NTU 31 31 0 31 0,0 1,5 ± 0,5 95,2 3,5 ± 0,7 88,7 5 
DQO  mg/L 341,1 311,8 8,6 586,7 -72,1 109,4 ± 50,6 67,9 60,3 ± 26,0 82,3 - 
Peróxido 
residual 

mg/L - - - 95 - 120,4 ± 58,4 - 40,6 ± 16,6 - - 

Surfactantes  mg/L 1,28 0,51 60,2 0,8 37,5 0,25 ± 0,2 80,5 0,1 ± 0,0 94,1 0,5* 

Cloretos  mg/L 94,0 92,0 2,1 94,0 0,0 87,5 ± 2,1 6,9 80 ± 5,7 14,9 250 

Alcalinidade  mg/L 99,00 76,0 23,2 132,0 -33,3 212 ± 50,9 -114,1 148 ± 47,9  -49,5 150 a 200 

Dureza  mg/L 14,4 9,8 31,9 12,8 11,1 9,9 ± 1,0 31,3 9,3 ± 0,9 35,8 100 

Sulfatos  mg/L 15 - - - - 162 ** 555 ** 250 

Ferro  mg/L 0,22 0,13 42,1 0,17 22,6 0,06 ± 0,0 71,3 0,17 ± 0,0 24,7 0,3 

Manganês mg/L 0,03 0,02 19,2 0,02 34,6 0,02 ± 0,0 5,8 0,01 ± 0,0 50,0 0,05 

Cobre mg/L 0,04 0,02 51,2 0,02 43,9 0,02 ± 0,0 62,2 0,02 ± 0,0 59,8 1 
Coliformes 
Totais 

NMP/100 
mL 

Ausentes - - - - Ausentes - Ausentes - Ausentes 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 
mL 

Ausentes - - - - Ausentes - Ausentes - Ausentes 

*Para os parâmetros não definidos por Brasil (2009) recomenda-se, segundo o próprio manual, seguir os valores apresentados na portaria MS/518 (2004) 
** Houve aumento após o tratamento 
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A Figura 5.12, apresenta um resumo gráfico da eficiência de remoção dos principais 

parâmetros avaliados. 

 

Figura 5.12 - Percentual de remoção dos parâmetros físico-químicos após os diferentes tratamentos do efluente 
da lavanderia do HUM.  

   

A dureza determinada nos efluentes brutos e tratados se mostrou abaixo dos valor 

determinado pela legislação, cujo limite é de 100 mg/L. Valores menores que 100mg/L de 

dureza na água utilizada em lavanderias é de fundamental importância para que o processo de 

lavagem seja eficiente (BRASIL, 2007).  

No processo combinado de tratamento, há a contribuição da 

coagulação/floculação/sedimentação na remoção de parâmetros, e há a parte em que 

tratamento por UV/H2O2 exerce a redução. Para efeito de comparação da parcela em que cada 

tratamento contribuiu para redução de DQO, cor e turbidez, a Tabela 5.13 apresenta esses 

dados. 

Quando o tratamento por UV/H2O2 antecede a coagulação, valores ligeiramente 

maiores de remoção de cor e turbidez foram observados, em comparação com o outro 

processo combinado.  
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Tabela 5.13: Contribuição percentual das etapas dos processos combinados na remoção de 
DQO, cor e turbidez 

Tratamento UV/H2O2 + Coagulação  Coagulação + UV/H2O2 
 Redução  

na etapa 
UV/H2O2 

Redução na 
etapa 

Coagulação 

Redução 
Total 
(%) 

Redução na 
etapa 

Coagulação 

Redução 
na etapa 

UV/H2O2 

Redução 
Total 
(%)  

DQO  53,5 % 14,4 % 67,9 16,9 % 65,4 % 82,3 
Cor  17,7 % 78,8 % 96,5 92,9 % 0,9 % 93,8 
Turbidez 6,5 % 88,7 % 95,2 87,1 % 1,6 % 88,7 

 
 

Observa-se que a remoção de DQO no processo - coagulação + UV/H2O2 - foi 14,4% 

maior que a remoção obtida no tratamento de UV/H2O2 + coagulação. Muito provavelmente, 

a redução de cor e turbidez promovidas pela coagulação melhorou a passagem de luz UV no 

meio reacional, o que fez com que o processo oxidativo posterior a coagulação, tivesse maior 

capacidade de oxidação do material disperso no efluente.  

O processo oxidativo realizado com o efluente clarificado pela coagulação foi capaz 

de reduzir 65,4% da DQO do meio, enquanto que na etapa UV/H2O2, com o efluente não 

clarificado, a remoção de DQO atingiu 53,5%.  

As parcelas de remoção de DQO pelas etapas de coagulação atingiram valores 

próximos para os dois processos, evidenciando assim a necessidade de clarificação do 

efluente para que o processo oxidativo tenha maiores eficiências na remoção da matéria 

orgânica.   

Além da maior capacidade de remoção de matéria orgânica, o processo combinado -

coagulação + UV/H2O2 - também foi o que promoveu menores concentrações de peróxido 

residual no final do experimento (Tabela 5.12). Nesse tratamento a concentração de peróxido 

residual foi de 40,6 mg/L, enquanto que no outro tratamento combinado a concentração foi de 

120,4 mg/L de H2O2. Obviamente, no tratamento - coagulação + UV/H2O2 – a etapa oxidativa 

que foi capaz de oxidar mais matéria orgânica, em comparação com a mesma etapa do outro 

tratamento combinado, foi a responsável pelo maior consumo do peróxido do meio reacional 

o que promoveu menores concentrações de peróxido residual. 

 No tratamento - UV/H2O2 + coagulação – o peróxido residual no meio, após a  etapa 

oxidativa, prejudicou a sedimentabilidade dos flocos formados pelo agente coagulante na 

etapa de coagulação realizada posteriormente.   

Na Figura 5.13 está apresentada uma imagem do efluente final obtido no tratamento 

combinado - UV/H2O2 + coagulação.  
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Figura 5.13 - Efluente após tratamento por UV/H2O2 - coagulação/floculação 

 

Na Figura 5.13, observa-se pequenas bolhas aderidas à parede do béquer utilizado no 

ensaio. Essas bolhas se aderiam também aos flocos, diminuindo a densidade e fazendo com 

que parte dos flocos formados flotassem, o que prejudicava o processo de sedimentação 

posterior. Neste caso, um processo de flotação seria necessário para a remoção dos flocos 

formados.  

Avaliando a eficiência entre os processos combinados UV/H2O2/coagulação 

/floculação/sedimentação e coagulação/floculação/sedimentação/UV/H2O2 apesar da 

similaridade nos valores de remoção nesses dois tratamentos em alguns parâmetros, pode-se 

afirmar que o tratamento em que a coagulação ocorreu antes do processo oxidativo apresenta 

vantagens, pois houve maiores remoções de matéria orgânica e os flocos formados 

sedimentaram. 



99 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A partir dos resultados da caracterização da lavanderia hospitalar, envolvendo as 

atividades desenvolvidas, bem como a quantificação dos volumes de água e insumos 

utilizados no processo de lavagem de roupas, verificou-se que há a necessidade da adoção de 

medidas de produção mais limpa, relativas ao consumo de água, com objetivo de reduzir a 

quantidade de água a cada ciclo de lavagem. Na lavanderia, para cada quilo de roupa seca são 

gastos entre 45 e 65 litros de água para cada kg de roupa seca, sendo que o Ministério da 

Saúde estima que são necessários 30 a 40 litros. 

 Como medida de produção mais limpa, sugere-se o reuso desses efluentes, visto o 

potencial para esta aplicação. Por meio da caracterização das águas residuárias da lavanderia 

hospitalar, foram utilizados POA e processos convencionais, com o objetivo de se chegar à 

água de reuso. 

O processo de radiação ultravioleta se mostrou eficiente na remoção de surfactantes 

aniônicos, cerca de 60% de redução e parte da matéria orgânica, porém não foi eficiente na 

remoção de cor e turbidez.  

Já o processo de UV/H2O2, na condição otimizada, razão [DQO]:[H2O2] 1:2,5 e pH 9, 

a remoção de surfactantes chegou a 98%, essa eficiência é muito importante, pois esses 

compostos ao serem descartados no ambiente podem causar efeitos tóxicos sobre os 

ecossistemas aquáticos, mesmo em baixas concentrações.  Além disso, esse processo foi 

capaz de mineralizar cerca de 60% da matéria orgânica, estimada pela leitura de DQO. No 

entanto, o tratamento não foi eficiente na remoção de cor e turbidez, para isto foi estudado o 

processo de coagulação/floculação/sedimentação. 

Utilizando coagulantes químicos e naturais, verificou-se neste trabalho, que para 

remoção de cor e turbidez, foram necessários altas dosagens de coagulantes, cerca de 600 

mg/L. Observou-se vantagens no uso de coagulantes naturais, devido ao baixo volume de lodo 

gerado. Dentre os coagulantes empregados, destacou-se  o Tanfloc SG, na concentração de 

600 mg/L, que foi suficiente para redução de cor e turbidez em 94% e 91%, respectivamente.  

No processo combinado de coagulação/floculação/sedimentação seguida de UV/H2O2, 

os resultados mostraram que pode se chegar à água de reuso dentro dos parâmetros 

estabelecidos pela legislação pertinente, porém para o reuso no processo de lavagem é 

necessário investigar melhor a concentração final do íon sulfato, pois se este se associar a íons 

de cálcio e magnésio, pode promover a dureza permanente da água. 
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7  SUGESTÕES 
 

• Para estudos futuros envolvendo efluentes de lavanderias hospitalares, recomenda-se: 

• Realizar análises de surfactantes não-iônicos presentes nesses efluentes e a capacidade 

do processo UV e UV/H2O2 na degradação desses compostos; 

• Realizar um estudo de identificação de bactérias, presentes no efluente da lavanderia 

hospitalar, que não foram monitoradas neste estudo; 

• Identificar quais grupos de bactérias, presentes no efluente da lavanderia, são 

resistentes aos tratamentos utilizados neste estudo; 

• Observar o aumento de sulfato após o tratamento e fazer correção do pH com outro 

ácido; 

• Realizar uma análise econômica do processo UV/H2O2 e 

coagulação/floculação/sedimentação com Tanfloc SG; 

• Avaliar o lodo gerado pelo Tanfloc SG; 

• Avaliar o custo de implantação do sistema combinado de tratamento para lavanderias 

hospitalares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

ALATON, I.A.; BALCIOGLU, I.A.; BAHNEMANNC, D.W. Advanced oxidation of a 
reactive dyebath effluent: comparacion of O3, H2O2/UV-C and TiO2/UV-A processes. 
Wat. Res., v. 36, 1143-1154. 2002. 

ALBRECHT, C. Impactos Ambientais dos Efluentes de Lavanderia Hospitalar e 
Tratamento com Fotoozonização Catalítica. 2007. 62 p. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental, Universidade de Santa Cruz do Sul, 
Santa Cruz do Sul. 2007 

AGUIAR, A. M. de S. Avaliação do Emprego da Radiação Ultravioleta na Desinfecção de 
Águas com Cor e Turbidez Moderadas. 2000. 111 p. Dissertação (Mestrado). Programa de 
Pós Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Escola de Engenharia 
da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2000. 

ANDREOZZI, R., CAPRIO, V., INSOLA, A., MAROTTA, R. Advanced oxidation 
processes (AOP) for water purification and recovery. Catalysis Today, v.53, pp. 51-59, 
1999. 

APHA; AWWA; WPCF Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater. 21st edition. Washington. American Public Health Association, American 
Water Woks Association, Water Environment Federation, Washinton-DC, USA, 1998. 

ARANTES, C. C. Utilização de coagulantes naturais à base de sementes de Moringa 

oleifera e tanino como auxiliares da filtração em mantas não tecidas. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Civil). Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2010. 109 
p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 13.969. Tanques 
sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos 
- Projeto, construção e operação. Rio de Janeiro, 1997.  

BARRIE, D.  How Hospital Line and Laundry are Provided. Journal of Hospital Infection. 
v. 27, 219-235, 1994. 

BASSANI, F. Monitoramento do lixiviado do aterro controlado de Maringá, Paraná, e 
avaliação da tratabilidade com coagulantes naturais, radiação ultravioleta (UV) e 
ozônio. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana. 
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2010. 127 f. 

BENATTI, C. T. Caracterização e tratamento de efluente de laboratório por processos 
químicos. Tese (Doutorado em Engenharia Química). Universidade Estadual de Maringá, 
Maringá, 2005. 159 p. 

 



102 

 

 

BORBA, L. R. Viabilidade do uso da moringa oleifera lam no tratamento simplificado de 
água para pequenas comunidades. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da 
Paraíba – UFPB, João Pessoa. 2001. 

BRASIL (2007). Processamento de roupas de serviços de saúde: prevenção e controle de 
riscos. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Brasília: Ministério da Saúde. 
Brasil. Disponível em: < 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/processamento_roupas.pdf> Acesso em: 20 
nov. 2011 

BRASIL (2009). Processamento de roupas em serviços de saúde: prevenção e controle de 
riscos / Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. Brasília: ANVISA, 2009. 

BORGES, L. Z. Caracterização da Água Cinza para Promoção da Sustentabilidade dos 
Recursos Hídricos. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2003. 
91 p. 

CAVALCANTE, A. M. Técnicas oxidativas para a remoção de matéria orgânica de uma 
corrente de soda exausta de refinaria de petróleo. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Química). COOPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2005, 127 p. 

CARDOSO, K. C.; BERGAMASCO, R.; COSSICH, E. S.; MORAES, L. C. K. Otimização 
dos tempos de mistura e decantação no processo de coagulação/floculação da água bruta 
por meio da Moringa oleifera Lam. Revista Acta Sci. Tech. Maringá, v. 30, n. 2, p. 193-
198, 2008. 

CARVALHO, M. J. H. Uso de coagulantes naturais no processo de obtenção de água 
potável. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana). Universidade Estadual de Maringá, 
Maringá, 2008. 154 f.  

COLETTI, F. J. Inativação de microorganismos indicadores presentes em efluentes 
secundários de esgoto sanitário com radiação ultravioleta. 2003. 239 f. Tese (Doutorado) 
– Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2003. 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. RESOLUÇÃO CONAMA nº 357 de 
17 de março de 2005 – Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

CONTERATO, M. J., GUERRA FILHO, D.; SILVA, M. B. Tratamento de Efluentes de 
Laticínios Mediante Processo Oxidativo Avançado: Fotocatálise Homogênea Pelo 
Sistema UV/H2O2. In: Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VIII Encontro 
Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba, 2009.  

CRUZ, J. G. H. Alternativas para aplicação de Coagulantes vegetal à base de tanino no 
tratamento do efluente de uma lavanderia industrial. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. 76 p. 



103 

 

 

CRUZ, J. G. H.; MENEZES, J. C. S. S.; RUBIO, J.; SCHNEIDER, I. A. H. Aplicação de 
Coagulante Vegetal à Base de Tanino no Tratamento de por Coagulação/Floculação e 
Adsorção/Coagulação/Floculação do Efluente de uma Lavanderia Industrial. In. XXIII 
Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2005. Campo Grande - MS. 

DEZOTTI, M. Apostila do Curso da Escola Piloto: Técnicas de controle ambiental em 
Efluentes Líquidos – Processos Oxidativos Avançados. Escola Piloto Virtual, PEQ, 
COPPE, UFRJ, RJ, 2003. 

DEZOTTI, M. coor. Processos e Técnicas para o Controle Ambiental de Efluentes 
Líquidos. Rio de Janeiro: E-papers, 2008, 360 p. 

DIAS, A. C. V.; DEZOTTI, M. W. C.; MASSARANI, G. Estudo comparativo entre os 
efeitos do tanino e de um coagulante convencional sobre a filtração rápida usada no 
tratamento de água para abastecimento. In: 23o Congresso Brasileiro de Engenharia 
Sanitária e Ambiental, 2005. 

DI BERNARDO, L.; DANTAS, A. D. B. métodos e técnicas de tratamento de água. 2ª ed. 
v. 1. São Carlos: RiMa. 2005. 

EMMANUEL, E.; PERRODIN, Y.; KECK, G.; BLANCHARD, J. M., VERMANDE P. 
Ecotoxicological risk assessment of hospital wastewater: a proposed framework for raw 
effluents discharging into urban sewer network. Journal of Hazardous Materials. A117, 
2005.   

FARAH, C. R. T. Conjugação de processos físico-químicos (UV; H2O2; UV/H2O2; 
reagente de fenton; foto-fenton) e biológico (lodos ativados) para tratamento de águas 
residuárias contendo formol. Tese (Doutorado em Engenharia Civil). Universidade Estadual 
de Campinas, Campinas, 2007. 151 p. 

FIJAN, S.; KOREN, S.; CENCIC A.; SOSTAR-TURK, S. Antimicrobial disinfection effect 
of a laundering procedure for hospital textiles against various indicator bacteria and 
fungi using different substrates for simulating human excrements. Diagnostic 
Microbiology and Infectious Disease 57. (2007) 251-257 

FLORES, R. G. Aplicação de processos oxidativos avançados homogêneos e heterogêneos 
na degradação de efluentes de curtume. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2008. 76 p.  

FRANCO, J. M. Produção de blocos de concreto para pavimentação (BCP) utilizando 
resíduos de galvanoplastia. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Urbana. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2011. 150 f.  
GALLÃO, M. I., DAMASCENO, L. F., BRITO, E. S. Avaliação Química e Estrutural da 
Semente de Moringa. Revista Ciência Agronômica, v. 37, n. 1, p. 106-109, 2006. 

GE, J.; QU, J. LEI, P.; LIU, H. New bipolar electrocoagulation-electroflotation process for 
the treatment of laundry wastewater. Separation Purification Technology, v.36, p.33-39, 
2004. 



104 

 

 

GHEBREMICHAEL, K. A., GUNARATN, K.R., HENRIKSSON, H., BRUMER, H., 
DALHAMMAN, G. A simple purification and activity assay of the coagulant protein 
from Moringa oleifera seed. Water Research, v. 39, p.2338-2344, 2005. 

GIRARDI, F. Tratamento de vinhaça utilizando coagulantes naturais. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Química). Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, 2009. 
98 p.  

GOGATE, P.R., PANDIT, A.B., 2004. A Review of Imperative Technologies for 
Wastewater Treatment I: Oxidation Technologies at Ambient Conditions. Advances in 
Environmental Research, v.8, pp. 501-551. 

GONÇALVES, R. F. (COORDENADOR). Desinfecção de efluentes sanitários. Rio de 
Janeiro: ABES, RIMA, 2003. 438 p.  

GONÇALVES, L. de V. Avaliação do Processo Oxidativo Avançado H2O2/UV no 
Tratamento de Efluente Contendo Vinilciclohexeno. Tese (Doutorado em  
Engenharia Química). COOPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. 
201 p.  

GRULL, D.; BLUM, J.R.C.; MANCUSO, P.C.S. Reuso de água em lavanderias de roupas 
hospitalares. In: MANCUSO, P.C.S.; SANTOS, H.F. dos. (Eds.). Reuso de água. Barueri, 
SP: Manole, 2003. 

HIDROALL. PAC. Policloreto de alumínio: informações gerais. Valinhos: Hidroall, 
[2001]. Disponível em: < 
www.hidroall.com/br/download/.../policloreto_de_aluminio_em_po.> . Acesso em 
30.12.2011. 

HOAG, L. S. A. Reuso de Água em Hospitais: o Caso do Hospital “Santa Casa de 
Misericórdia de Itajubá”. 2008. 204 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Energia). 
Universidade Federal de Engenharia de Itajubá. Itajubá: 2008. 

HUANG, C. P., DONG, C., TANG, Z. Advanced chemical oxidation: its present role and 
potential future in hazardous waste treatment. Waste Manage., v. 13, p. 361-377, 1993. 

KIST, L.T.; MACHADO, E. L.; HOEHNE, L.; SCHNEIDER, R. C. S. Caracterização e 
gestão do efluente de lavanderia hospitalar. Anais do 23º Congresso de Engenharia 
Sanitária e Ambiental, Campo Grande/MS, 2005. 

KIST, L. T.; MACHADO, E. L.; ALBRECHT, C.; WEIDE, M. Gerenciamento e aplicação 
do método fenton para tratamento de efluente de lavanderia hospitalar. In: AIDIS; 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Sección Uruguay. Rescatando 
antiguos principios para los nuevos desafíos del milenio. Montevideo, AIDIS, 2006. p.1-7.  

KONKEWICZ, L. R. Prevenção e controle de infecções relacionado ao processamento 
das roupas hospitalares. Disponível em: <http://www.cih.com.br>. Acesso em: 11 dez. 
2010. 



105 

 

 

KONRADT-MORAES, L. C. Estudo dos processos de coagulação e floculação seguidos de 
filtração com membranas para a obtenção de água potável. Tese (Doutorado em 
Engenharia Química). Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2009. 205 p. 

KÜMMERER, K.; Drugs in the environment: emission of drugs, diagnostic aids and 
disinfectants into wastewater by hospital in relation to other sources – a review. 
Chemosphere, n. 45, p. 957-969, 2001. 

KURNIAWAN, T. A., HUNG-LO, W., CHAN, G.Y.S. Radicals-catalyzed oxidation 
reactions for degradation of recalcitrant compounds from landfill leachat. Chemical 
Engineering Journal, v. 125, p.35-37, 2006. 

LI, Z. M., SHEA, P. J., COMFORT, S. D. Nitrotoluene destruction by UVcatalyzed 
Fenton oxidation. Chemosphere, v. 36, n. 8, pp. 1849-1865, 1998.  

LUTTERBECK, C. A. Eficiência da Detoxificação de Efluentes da Lavanderia Hospitalar 
através do uso de métodos Eletroquímicos. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia 
Ambiental). Universidade de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, 2010.  

MENEZES, J. C. S. dos S. Tratamento e reciclagem do efluente de uma lavanderia 
industrial. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Porto Alegre, 2005. 

MESIANO, R. A., LISBOA, T. C. (2006). Processamento de roupas em serviços de saúde. 
Apresentação ppt. Disponível em: <http://anvisa.gov.br> Acesso em: 16 de dezembro de 
2010. 

METCALF & EDDY Wastewater engineering : treatment and reuse. 4. ed. Boston : 
McGraw-Hill, 1819 p., 2003 

MEYER, S. T. O Uso de Cloro na Desinfecção de Águas, a Formação de Trihalometanos 
e os Riscos Potenciais à Saúde Pública. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 10 (1): 99-110, 
jan/mar, 1994. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de lavanderia hospitalar. Brasília. Centro de 
Documentação do Ministério da Saúde, (Série A: Normas e Manuais Técnicos), 1986. 

MONACO, P. B. Inativação de indicadores patogênicos em sistemas combinados de 
tratamento e pré-desinfecção de esgoto. Tese (Doutorado). Departamento de Hidráulica e 
Saneamento. Escola de Engenharia de São Carlos/Universidade de São Paulo. São Carlos, 
2006. Disponível em:<www.teses.usp.br> Acesso em: 02 jan. 2011 

MORAES, L .C. K. Estudo da coagulação-ultrafiltração com o biopolímero quitosana 
para a produção de água potável. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) –
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, (2004a).  

MORAES, M. C. Estudos dos Efeitos da Radiação Ionizante na Toxicidade Aguda de 
Efluentes que apresentam Surfactantes Aniônicos. Dissertação (Mestrado em Ciências na 
Arte de Tecnologia Nuclear – Aplicações). Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 
São Paulo,97 f., (2004b). 



106 

 

 

MOTA, F. S. B.; VON SPERLING, M. (coordenadores). Nutrientes de esgoto sanitários: 
utilização e remoção. Rio de Janeiro, ABES: 2009. 

MÜLLER, C. F. G. Avaliação de Tecnologia Avançada para tratamento de efluentes de 
curtume. Dissertação (Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento). Centro Universitário 
Univates, Lajeado, 2009. 66 p.  

NAVACHI, J. A. Reutilização dos Efluentes Tratados: Caso de uma Lavanderia 
Industrial. Dissertação (Mestrado). Centro de Ciências Tecnológicas. Universidade Regional 
de Blumenau, Blumenau, 2002. 89 p. 

NDABIGENGESERE, A.; NARASIAH, S. Quality of water treated by coagulation using 
moringa oleifera seeds. Water Research. v.32, n.3, p.781-791,1998. 

NOGUEIRA, R. F. P., OLIVEIRA, M. C.; PATERLINI, W. C. Simple and fast 
spectrophotometric determination of H2O2 in photo-Fenton reactions using 
metavanadate. Talanta 66 (2005) 86–91. 

PIRES, M. R. Desinfecção de esgotos com radiação ultravioleta: influência da qualidade 
do efluente e da fotorreativação, Campinas: Faculdade de Engenharia Civil, Universidade 
Estadual de Campinas, 128 p., Tese de Doutorado, 2002. 

PIRES, J. Avaliação do processo oxidativo avançado H2O2/UV na remoção do hormônio 
17-β-estradiol presente em efluente de produção de medicamentos hormonais de uso 
veterinário. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental), Universidade de Ribeirão 
Preto, Ribeirão Preto, 2009, 80 p. 

POLEZI, M. Aplicação de Processo Oxidativo Avançado (H2O2/UV) no Efluente de uma 
ETE para fins de Reuso. 2003. 97 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – 
Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas. Campinas. 2003. 

PORTARIA Nº 518/GM MINISTÉRIO DA SAÚDE. Estabelece os procedimentos e 
responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. Ministério da Saúde. 2004. 
 
RUTALA, W.A.; WEBER, D.J. Uses of inorganic hypochlorite (bleach) in health-care 
facilities. Clin Microbiol Rev, v. 10, p. 597–610, 1997.  

SANTANA, V. S. Desempenho de semicondutores na degradação fotocatalítica do fenol 
e da vinhaça sob radiação Vis, UV e solar. Tese (Doutorado em Engenharia Quimica). 
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2006. 195 p.  

SANTOS FILHO, J. D.; SANTA RITA, E.S. Gerenciamento do Resíduo Gerado Na 
Clarificação de água da RLAM. Universidade Federal da Bahia – Escola Politécnica, 2002. 
Monografia de Especialização.  

SENA, R. F. de. Tratamento de efluentes da indústria de processamento de carnes 
utilizando flotação por ar dissolvido e processos de oxidação avançada. Tese (Doutorado 
em Engenharia Química). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. 123 p. 



107 

 

 

SCALBERT, A., MONTIES, B., JANIN, G., 1989. Tannins in Wood: Comparison of 
Different Estimation Methods. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 37, pp. 1324-
1329. 

SILVA, M. O. S. A. Análises físico-químicas para controle de estações de tratamento de 
esgotos. São Paulo, 1977. p.226 

SILVA, T. S. S. da.; Estudo de tratabilidade físico-química com uso de taninos vegetais 
em água de abastecimento e esgoto. Dissertação (Mestrado) Fundação Oswaldo Cruz, 
Escola Nacional de Saúde Pública; 1999. 88 p. 

SILVA, F. J. da.; SILVEIRA NETO, J. W. da.; MOTA, F. S. B.; SANTOS, G. P.; 
Descolorização de Efluente de Indústria Têxtil, utilizando coagulante natural (Moringa 
Oleifera e Quitosana). In.: Anais do 21º Congresso de Engenharia Sanitária e Ambiental, 
2000. 

SILVA, S. A.; OLIVEIRA, R. Manual de Análises Físico-Químicas de Águas de 
Abastecimento e Residuárias. Campina Grande: DEC/CCT/UFPG, 2001. 

SILVA, S. S. Aplicação de radiação UV para desinfecção de efluente da associação de 
reator UASB e Biofiltro Aerado Submerso. Dissertação (Mestrado) São Carlos: Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 152 p., (2007a) 

SILVA, T. C. F. da. Processos Oxidativos avançados para tratamento de efluentes de 
Indústria de Celulose Kraft Branqueada. Dissertação (Mestrado em Agroquímica). 
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 92 p., (2007b) 

SILVEIRA, I. T.; MONTEGGIA, L. O.; MIRANDA, L. Biodegradabilidade anaeróbia e 
avaliação da toxicidade de efluente de lavanderia hospitalar. In: AIDIS; Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Saneamento Ambiental: Ética e 
Responsabilidade Social. Joinville, ABES, set. 2003. p.1-21. 

SPINELLI, V. A. Quitosana: polieletrólito natural para o tratamento de água potável. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Química), Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC, Florianópolis, Santa Catarina. 2001. 

SUBTIL, E. L.; MIERZWA, J. C.; HESPANOL, I. Avaliação do desempenho do sistema 
UVH2O2 no tratamento de efluentes provenientes de tratamento térmico de emulsões de 
água e óleo. Revista Ambiente & Água, Taubaté, v. 4, n. 3, p. 169-180, 2009. 

TAMBOSI, J. L.  Remediação de efluente da indústria de papel e celulose por processos 
oxidativos avançados e coagulação férrica. 131. p. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Química). Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2005.  

TANAC. Tanfloc: Coagulante/Floculante de origem vegetal. Tanac S.A. Montenegro/RS, 
2008 

TEIXEIRA, C. P. A. B. Estudo comparativo de tipos diferentes de processos oxidativos 
avançados. Tese (Doutorado). Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). Campinas, 2002.  



108 

 

 

TEIXEIRA, C. P .A .B., JARDIM, W. F., Processos Oxidativos Avançados Conceitos 
Teóricos. Caderno Temático v.3, Unicamp, 2004. 

USEPA – U. S. Environmental Protection Agency (1998). Handbook Advanced 
Photochemical Oxidation Processes. EPA/625/R-98/004. Washinghton, DC: Government 
Printing Office, 1998 

VASCONCELOS, D. V.; GOMES, A. Tratamento de efluentes de postos de combustíveis 
para o reuso usando processos oxidativos avançados. Cadernos Unifoa. 11 ed. Dez/2009. 
Disponível em:< http://www.foa.org.br/cadernos/edicao/11/35.pdf> Acesso em: 28.ago.2011. 

VAZ, L. G. de L. Performance do processo de coagulação/floculação no tratamento do 
efluente líquido gerado na galvanoplastia. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química). 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2009. 83 p. 

WHITE, S. C.; JERNIGAN, B.; VENOSA, A.D. A study of operational ultraviolet 
disinfection equipment at secondary treatment plants. Journal Water Pollution Control 
Federation, n.3, p.181-192, mar. 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

ANEXO I 

DETERMINAÇÃO DE DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO) POR MICRO 

MÉTODO 

American Public Health Association – Standard Methods for the Examination of Water and 

Wasterwater (APHA – 1980) 

Reagentes 

a) Solução Oxidante: 

Dissolver em 500 mL de água destilada 10,216 g de K2Cr2O seco à 100ºC 3 33,3 g de HgSO4 

e adicionar 167 mL de H2SO4 concentrado. Esperar esfriar e após, completar o volume com 

água destilada. 

b) Solução Catálise 

Dissolver 10 gramas de Sulfato de Prata em 1 litro de ácido Sulfúrico concentrado. 

c) Solução padrão 

Pesar 0,8509 g de Biftalato de Potássio P.A. (C8H5KO4) seco em estufa à 100ºC por 2 horas e 

dissolver em água destilada, logo após completar o volume a 1000 mL. 

Esta solução corresponde a uma concentração de 1000 mg de O2 / L. 

Procedimento: 

Preparação da curva de calibração: 

Preparar uma série de soluções padrões de 100 a 700 mg de O2/L a partir da solução padrão 

de acordo com a Tabela 1. 
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Volume da solução padrão a elevar a 
100 mL 

Concentração (Mg de O2/L) 

10 100 

20 200 

30 300 

40 400 

50 500 

60 600 

70 700 

 

Conhecida a concentração de oxigênio a ser oxidado em cada amostra, faça o 

procedimento abaixo para cada solução e determine a absorbância para solução e construa 

uma reta de calibração. O branco é preparado, substituindo a amostra por água destilada. 

 

Determinação da DQO: 

Colocar em tubos de oxidação 

1,5 mL de solução oxidante, 

2,5 mL da amostra (DQO menor que 600 mg de O2 / L) e 

3,5 mL de solução catálise 

fechar e agitar. Colocar no reator (COD – REACTOR HACH) à 150ºC durante duas horas. 

Ler a absorbância a 600 nm após ligeiro resfriamento. Ir até a curva de calibração e 

determinar a concentração de oxigênio necessário para oxidar a amostra. 

OBS.: Se amostra contiver íons Cl-, a leitura deve ser realizada a quente, pois os íons Cl- 

precipitam com a prata, falseando a leitura. 
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ANEXO II 

DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO TOTAL – MÉTODO DO ÁCIDO ASCÓRBICO 
APÓS DIGESTÃO COM PERSULFATO (Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater) (APHA – 1998) – Silva & Oliveira (2001) 

 

1. Vidrarias e Equipamentos 

a) Autoclave (121 – 127ºC); 

b) Espectrofotômetro (comprimento de onda de 880 nm) ou colorímetro; 

c) Cubeta de 1cm de espaço interno; 

d) Frasco de erlenmeyer (125mL); 

e) Pipetas sorológicas (5 a 10mL); 

f) Balão volumétrico ( 50, 100 e 1000mL); 

g) Papel laminado; 

h) Balança analítica com precisão de 0,1 mg. 

 

2. Preparação dos Reagentes 

a. Solução de ácido sulfúrico 5N: adicionar, lentamente e com agitação, 140mL H2SO4 

concentrado a um pouco de água destilada, esfriar e completar o volume para 1 litro em água 

destilada; 

b. Solução de hidróxido de sódio 1N: dissolver 40g de NaOH e completar o volume para 1 litro 

com água destilada; 

c. Solução de tartarato de antimônio e potássio: dissolver em 400mL de água destilada 1,3715 

de K(SbO)C4H4O6 . ½ H2O e completar o volume para 500mL com água destilada. Guardar 

em recipiente de vidro ( frasco e tampa); 

d. Solução de molibdato de amônio: dissolver 20g de (NH4)6Mo7O24 . 4H2O em 500 mL de água 

destilada. Guardar em recipiente inteiramente de vidro (frasco e tampa); 

e. Solução de ácido ascórbico 0,01M: dissolver 8,80g de ácido ascórbico em 500mL de água 

destilada. A solução é estável por uma semana a 4ºC; 
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f. Solução estoque de fosfato: dissolver 219,5mg de KH2PO4 anidro completando o volume para 

1000mL com água destilada. 1,00mL desta solução = 50,0 µg P-PO4; 

g. Preparação do reagente combinado: para 100mL do reagente combinado, misturar 50mL da 

solução de H2SO4 5N, 5mL da solução de K(SbO)C4H4O6 . ½ H2O, 15mL da solução de 

(NH4)6Mo7O24 . 4H2O e 30mL da solução de ácido ascórbico. Misturar bem após a adição de 

cada solução. Deixar as soluções atingirem a temperatura ambiente antes de serem misturadas 

e misturar na ordem acima mencionada. Este reagente é estável por 4 horas; 

h. Solução de ácido sulfúrico para a digestão: adicionar 300mL de H2SO4 concentrado a 

aproximadamente 600mL de água destilada, resfriar e diluir para 1 litro em água destilada; 

i. Solução indicadora de fenolftaleína: dissolver 5g de sal sódico de fenolftaleína e diluir para 1 

litro em água destilada; 

j. Persulfato de amônio [(NH4)2S2O8] ou de potássio (K2S2O8) sólido. 

 

3. Sequência de Execução do Método 

a. Digestão da amostra com persulfato de amônio; 

i. Pesar, em um frasco erlenmeyer de 125mL, 0,4g de persulfato de amônio [(NH4)2S2O8] ou 

persulfato de potássio (K2S2O8); 

ii. Pipetar 5mL da amostra não filtrada; 

iii. Adicionar 20 mL de água destilada e 1 gota de indicador fenolftaleína; 

iv. Se aparecer a coloração rósea característica do indicador em meio básico, adicionar a solução 

de digestão de H2SO4, gota a gota, até o desaparecimento da cor e, em seguida, adicionar 

0,5mL(alternativamente, usar H2SO4 5N, gota a gota, e adicionar um volume extra de 1,2mL); 

v. Agitar o frasco erlenmeyer, cobrir com papel laminado e levar à autoclave por 30 minutos, 

entre 121 e 127ºC; 

vi. Retirar da autoclave, colocar uma gota de fenolftaleína, neutralizar com solução de hidróxido 

de sódio 1N, até o desaparecimento da cor rósea e completar o volume para 50mL com água 

destilada, usando um balão volumétrico. Verter para o frasco erlenmeyer. 

b. Adicionar à amostra digerida 8mL do reagente combinado; 
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c. Ler a absorbância no espectrofotômetro a 880nm. Esta leitura deve ser feita entre 10 e 30 

minutos após a adição do reagente combinado. 

Cálculos 

Utilizando espectrofotômetro 

a. Preparação dos padrões: 

i. Pipetar 2mL da solução estoque de fosfato em um balão volumétrico de 100mL e completar o 

volume com água destilada. Esta solução possui 100µg de P-PO4
-3/L em 100mL, o que 

corresponde a 1,0 mg P-PO4
-3/L. Repetir essa operação com 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; e 12,0 mL da 

solução estoque de fosfato para a preparação dos padrões 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 6,0mg P-PO4
-3/L, 

respectivamente; 

ii. Tomar 5mL de cada padrão e 20mL de água destilada e proceder à digestão com persulfato 

em condições ácidas, de modo similar ao que foi feito para as amostras; 

iii. Neutralizar, corrigir o volume para 50mL e adicionar 8mL do reagente combinado; 

iv. Ler a absorbância no espectrofotômetro a 880nm. Esta leitura deve ser feita entre 10 e 30 

minutos após a adição do reagente combinado. 

b. Preparação da prova em branco: 

i. Tomar 25mL de água destilada e proceder Á digestão com persulfato conforme procedimento 

já descrito; 

ii. Neutralizar, corrigir o volume para 50mL e adicionar 8mL do reagente combinado; 

iii. A leitura no espectrofotômetro com esta prova em branco deverá ser zero (o 

espectrofotômetro deverá ser zerado com esta prova em branco).  

c. Cálculo final:  

A estimativa do teor de fósforo total existente na amostra pode ser feita diretamente da curva 
de calibração, fazendo-se a leitura da concentração que corresponde à absorbância obtida. 
Alternativamente, utilizar o método dos mínimos quadrados. 

Observação 

Toda a vidraria utilizada nesta determinação não deve ser lavada com detergente comum, o 
que contaminará com fósforo. A lavagem final da vidraria deve ser feita com uma solução de 
ácido clorídrico (HCl) e enxaguada várias vezes com água destilada antes de ser usada. A 
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solução de ácido clorídrico deve estar na proporção de 1 litro de ácido clorídrico (37%) para 
9,0 litros de água destilada. 
Esse método é recomendável para a faixa de concentração entre 0,01 e 6,0 mg P/L. 
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ANEXO III 

 

DETERMINAÇÃO DE FENÓIS TOTAIS 

SCALBERT et al. (1989) 

Reagentes: 

a) Reativo A: reagente de folin-Ciocalteu diluído 10 vezes. Manter a 4° C, ao abrigo da luz. 

b) Reativo B: solução de Na2CO3 a uma concentração de 75 g/L. 

Procedimento Experimental: 

Adicionar em tubos de ensaio: 

- 2,5 mL do Reativo A 

- 2 mL do reativo B 

- 0,5 mL de amostra a ser analisada. 

Tampar, agitar, e colocar o tubo, por 5 minutos, em banho-maria, a 50°C. 

Transferir o tubo para água fria e, a seguir, fazer a leitura da Absorbância a 760 

nm.Utilizar água destilada para zerar o espectrofotômetro. 

Se necessário, centrifugar a mistura antes de fazer a leitura. 

A curva de calibração é feita com soluções aquosas de fenol, com concentração de 8 a 

80 mg/L, preparadas a partir de uma solução 1g de Fenol por litro. 
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ANEXO IV 

ALCALINIDADE TOTAL 

(SILVA, 1977) 

Centrifugue uma amostra a 2500 rpm, durante 5 minutos até obter uma quantidade de 

aproximadamente 70 a 100 mL do sobrenadante. Filtre o sobrenadante em um papel filtro 

qualitativo, recolhendo o filtrado em uma proveta graduada. Após, coloque o filtrado em um 

béquer. Meça o pH da amostra e titule com H2SO4 0,02 N até pH 4,0. O volume gasto na 

titulação é utilizado para calcular a alcalinidade total em CaCO3, com a seguinte equação. 

 

 Alcalinidade (mg CaCO3/L ou kg) =  

 

 


