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RESUMO 

As lavanderias hospitalares costumam ser um dos setores dos estabelecimentos de saúde que mais geram 
efluente. Além disso, o efluente gerado por esse setor representa uma mistura complexa dos produtos 
químicos utilizados durante o processo de lavagem e da sujidade presente nas roupas. Dessa forma, o 
tratamento eficaz de efluentes de lavanderia hospitalar costuma exigir o emprego de tecnologias avançadas, 
ou mesmo uma combinação de tecnologias. O processo de coagulação/floculação tem sido empregado como 
pré-tratamento de efluentes de lavanderias hospitalares, principalmente quando se pretende o seu reuso. 
Nesse sentido, o presente estudo avaliou a aplicação dos coagulantes policloreto de alumínio (PAC) e Tanfloc 
SG no tratamento do efluente da lavanderia do Hospital Regional Universitário de Maringá. O processo foi 
realizado em diferentes valores de pH e dosagens de coagulante, sendo que os flocos formados foram 
separados por filtração. O coagulante PAC foi mais eficiente do que o coagulante Tanfloc SG na remoção de 
cor e turbidez, entretanto, a concentração de PAC utilizada foi praticamente o dobro da concentração de 
Tanfloc SG. Além disso, o coagulante PAC consumiu alcalinidade do meio, sendo necessária uma análise 
econômica para determinar qual seria a melhor opção para o tratamento do efluente gerado na lavanderia do 
HUM. 

 
PALAVRAS-CHAVE: coagulação; filtração; floculação. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 
 As lavanderias hospitalares representam um dos setores que mais consomem água 
para realização de suas atividades em estabelecimentos de saúde (BRASIL, 1986). Isso 
ocorre devido ao processamento diferenciado exigido para roupas hospitalares, que tem 
por objetivo não só a remoção das sujidades, mas também a descontaminação das peças 
lavadas (lençóis, fronhas, cobertores, roupas cirúrgicas etc.). Consequentemente, esse 
setor hospitalar gera grande volume de efluente, cujas características são complexas e bem 
variáveis. 

Recentemente, diversos pesquisadores têm investigado o tratamento de efluentes 
de lavanderias hospitalares por meio de processos convencionais ou avançados (KERN et 
al., 2013; SILVEIRA et al., 2003; ZOTESSO et al., 2017). De forma geral, o processo de 
coagulação/floculação tem sido investigado como pré-tratamento de efluentes de 
lavanderia hospitalar, principalmente quando se pretende fazer o seu reuso, o qual exige a 
aplicação de processos avançados de tratamento. 

No trabalho de Grull, Blum e Mancuso (2003), os coagulantes policloreto de alumínio 
(PAC), sulfato de alumínio (Al2(SO4)3) e cloreto férrico (FeCl3) foram testados, tendo o 
segundo apresentado melhor desempenho com dosagens entre 200 e 600 mg L-1. Os 
processos de sedimentação e filtração foram avaliados para remoção dos flocos formados 
durante o processo de coagulação/floculação, sendo que a filtração foi mais eficiente e 
propiciou baixa concentração residual de sólidos suspensos (12 mg L-1) e, 
consequentemente, baixa turbidez (3,3 NTU). 

O mesmo coagulante também foi testado por Šostar-Turk, Petrinić e Simonič (2005) 
para o tratamento do efluente de uma lavanderia que processa roupas hospitalares. A 
concentração de Al2(SO4)3 utilizada foi de apenas 5 mg L-1 e os flocos formados foram 
separados por meio de filtração em filtro de areia. O tratamento resultou em excelente 
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remoção de sólidos suspensos (> 85%) e também reduziu em 90% a concentração de 
fósforo total. 

Os melhores resultados dos estudos de Grull, Blum e Mancuso (2003) e Šostar-Turk, 
Petrinić e Simonič (2005) foram obtidos por meio da coagulação/floculação com Al2(SO4)3, 
que é um coagulante metálico. Esse tipo de coagulante apresenta diversas desvantagens 
em relação aos coagulantes orgânicos, como por exemplo, maior produção de lodo, aliada 
à sua não biodegradabilidade e toxicidade, e concentração residual de metais no efluente 
tratado (KAWAMURA, 1991). 

Como alternativa à aplicação de coagulantes metálicos, o emprego de polímeros 
como coagulantes primários vem crescendo em função da sua eficiência no tratamento de 
águas com características variadas (BORBA, 2001). Nesse sentido, o presente estudo 
comparou o desempenho dos coagulantes poliméricos Tanfloc SG e PAC no tratamento do 
efluente gerado na lavanderia do Hospital Regional Universitário de Maringá (HUM). Além 
disso, buscou-se também verificar o quanto o processo de coagulação/floculação/filtração 
pode contribuir para redução da concentração de matéria orgânica do efluente da 
lavanderia do HUM. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para realização desse estudo, três amostras de efluente foram coletadas na 
lavanderia do HUM por meio de uma torneira adaptada à máquina de lavar (Figura 1). Para 
obter o efluente em seu estado mais crítico, as amostras eram coletadas durante o ciclo de 
lavagem de roupas de sujidade pesada, que é utilizado para peças que possuem qualquer 
sujidade visível. Durante esse ciclo, no qual a máquina é enchida e esvaziada dezesseis 
vezes, uma amostra composta era obtida por meio da mistura de alíquotas de efluente de 
igual volume, que eram coletadas em cada uma das etapas do ciclo antes que o efluente 
fosse descartado na rede de esgoto. 
 

 
Figura 1: Torneira adaptada à máquina de lavar roupas da lavanderia do HUM 

 
 Antes de realizar as análises de caracterização do efluente bruto, as amostras eram 
filtradas em peneira de malha de aço de 150 Mesh, de forma que os sólidos mais grosseiros 
fossem removidos, como por exemplo, pedaços de papel, esparadrapos, fibras de tecido 
etc. Os parâmetros avaliados para caracterização do efluente bruto, bem como as 
metodologias utilizadas, estão apresentados na Tabela 1. 

Os ensaios de coagulação/floculação foram realizados em um equipamento Jar-Test 
Milan, modelo JT101. Os dois coagulantes (PAC e Tanfloc SG) foram diluídos a 1% (m/v) 
com água destilada antes do uso. Para o coagulante PAC, as seguintes concentrações 
foram avaliadas: 100, 200, 300, 400, 500 e 600 mg L-1. Cada um desses ensaios foi 
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realizado com 200 mL de efluente bruto em três valores de pH (4,0, 6,0 e 9,0), escolhidos 
com base na faixa de atuação do PAC. Os experimentos com o coagulante Tanfloc SG 
também eram realizados com 200 mL de efluente, entretanto, foram testadas diferentes 
concentrações (40, 50, 60, 80, 100 e 120, 140, 160, 180 e 200 mg L-1) em pH 5,0, 6,0 e 7,0. 
O ajuste de pH era realizado por meio de soluções diluídas de H2SO4. 

 

Tabela 1: Parâmetros físico-químicos avaliados e suas respectivas metodologias de análise. 
Parâmetro Técnica Analítica Equipamento 

pH 
Potenciometria 

(manual do aparelho) 
pHmetro Digimed, 

modelo DM-2 

Alcalinidade 
Titulometria 

Método 2320 B (APHA, 
1998) 

- 

Cor 
Método Hazen 

λ = 455 nm 
(manual do aparelho) 

Espectrofotômetro visível 
HACH, modelo DR/2010 

Turbidez 
Atenuação da radiação 

λ = 860 nm 
(manual do aparelho) 

Espectrofotômetro visível 
HACH, modelo DR/2010 

DQO 
Colorimetria 

Método 5220 D (APHA, 
1998) 

Espectrofotômetro visível 
HACH, modelo DR/2010 

Sólidos totais, 
suspensos e dissolvidos 

Secagem a 103 - 105°C 
Métodos 2540 C e D 

(APHA, 1998) 

Estufa Quimis, modelo 
Q-317B112 e 

balança Shimadzu, modelo 
AUY220 

 
As velocidades de mistura rápida e lenta foram, respectivamente, 120 e 15 rpm, e os 

tempos de mistura rápida e lenta utilizados foram de 3 e 15 min, respectivamente. Após a 
coagulação/floculação, os flocos formados eram removidos por meio de filtração em papel 
de filtro quantitativo faixa branca, que segundo Richter (2009) simula a remoção esperada 
de um filtro real. Por fim, o efluente final obtido era analisado quanto ao pH, cor, turbidez e 
DQO. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE BRUTO 
 

A Tabela 2 apresenta as características das três amostras de efluente coletadas para 
realização desse estudo. É possível observar que, apesar do pH alcalino, a alcalinidade do 
efluente da lavanderia do HUM não é alta, o que provavelmente exigiria a adição de 
alcalinizantes para controlar o pH se fossem empregados coagulantes metálicos no 
tratamento. 
 

Tabela 2: Parâmetros físico-químicos do efluente da lavanderia do HUM gerado durante o 
processo de lavagem de roupas de sujidade pesada 

Parâmetro Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

pH 10,6 10,6 11,6 

Alcalinidade (mg CaCO3 L-1) 154 115 155 

Cor (uH) 100 99 110 

Turbidez (FAU) 20 19 24 

DQO (mg L-1) 556 268 413 
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Sólidos totais (mg L-1) 373 337 618 

Sólidos suspensos (mg L-1) 20 16 20 

Sólidos dissolvidos (mg L-1) 353 321 598 

 
Para as três amostras, a maior parte dos sólidos estava na forma dissolvida, o que 

também se reflete nos resultados de cor e turbidez. Certamente, a passagem do efluente 
pela peneira de malha de aço antes da sua caracterização contribuiu para esses resultados, 
uma vez que esse procedimento equivale a uma etapa preliminar de tratamento 
(gradeamento). 

Em relação à DQO, é possível observar variabilidade entre as amostras, o que está 
relacionado ao grau de sujidade das roupas lavadas, que influencia as características finais 
do efluente gerado. 
 
3.2 ENSAIOS DE COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO/FILTRAÇÃO 
 

A Figura 2 apresenta as remoções de cor e turbidez obtidas nos ensaios de 
coagulação/floculação/filtração com o coagulante PAC. 

 

 
Figura 2: Remoções de cor e turbidez obtidas nos ensaios de coagulação/floculação e filtração 

com o coagulante PAC. Ensaios realizados com a amostra 1 (ver Tabela 2) do efluente da 
lavanderia do HUM (Hospital Regional Universitário de Maringá) 
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Em pH 6,0 e 9,0, concentrações superiores a 300 mg L-1 foram suficientes para 
remover completamente a cor da amostra 1 de efluente da lavanderia do HUM. A remoção 
completa de turbidez também foi alcançada para a mesma concentração, entretanto, 
apenas em pH 9,0. Outra condição favorável à remoção de turbidez foi em pH 6,0 e 
concentração de PAC de 100 mg L-1. Entretanto, como a remoção de cor para esta condição 
não foi satisfatória, pode-se considerar que a condição mais favorável para remoção de 
ambos os parâmetros é pH 9,0 e concentração de PAC de 300 mg L-1. Para essa condição 
a remoção de DQO foi de apenas 23% (concentração residual = 430 mg L-1). Além disso, o 
processo de coagulação/floculação consumiu alcalinidade do meio, uma vez que o pH foi 
reduzido para 7,0 após o processo. 

A Figura 3 apresenta as remoções de cor e turbidez obtidas nos ensaios de 
coagulação/floculação/filtração com o coagulante Tanfloc SG. 

 

 
Figura 3: Remoções de cor e turbidez obtidas nos ensaios de coagulação/floculação e filtração 

com o coagulante Tanfloc SG. Ensaios realizados com a amostra 2 (ver Tabela 2) do efluente da 
lavanderia do HUM (Hospital Regional Universitário de Maringá). 

 
É possível observar que a remoção completa de cor só ocorreu em uma das 

condições avaliadas, ou seja, pH 5,0 e concentração de Tanfloc SG = 120 mg L-1. O melhor 
resultado de remoção de turbidez, que foi de 84%, ocorreu em pH 7,0 e concentração de 
Tanfloc SG de 50 mg L-1. Como não houve uma condição favorável para remoção de ambos 
os parâmetros, realizou-se novos ensaios de coagulação/floculação com a amostra 3 em 
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pH 6,0 e concentrações de Tanfloc de 100 a 200 mg L-1. Os resultados estão apresentados 
na Figura 4. 

 

 
Figura 4: Remoções de cor e turbidez obtidas nos ensaios de coagulação/floculação (pH = 6,0) e 

filtração com o coagulante Tanfloc SG. Ensaios realizados com a amostra 3 (ver Tabela 2) do 
efluente da lavanderia do HUM (Hospital Regional Universitário de Maringá) 

 
Os resultados obtidos indicam que para a amostra 3 foi possível atingir a remoção 

completa de cor utilizando concentrações de Tanfloc SG superiores a 140 mg L-1 em pH 
6,0. Entretanto, as remoções de turbidez novamente foram mais baixas, sendo o melhor 
resultado (88%) alcançado em pH 6,0 e concentração de Tanfloc SG de 160 mg L-1. Nessas 
condições, a remoção de DQO foi de apenas 17% (valor residual de 345 mg L-1) e o pH 
final foi de 6,1, indicando que o coagulante não consumiu alcalinidade do meio. 

A comparação entre as Figuras 2 e 4 demonstra que o coagulante PAC proporcionou 
melhores remoções de cor e turbidez do que o coagulante Tanfloc SG. Entretanto, a 
concentração utilizada de PAC foi praticamente o dobro da concentração de Tanfloc SG, 
de forma que uma análise econômica seria necessária para avaliar a viabilidade de 
aplicação de cada um dos coagulantes, levando em consideração a destinação pretendida 
para o efluente tratado (descarte ou reuso). 

O volume de lodo gerado não foi medido nesse estudo, entretanto, como constatado 
por Souza (2012), o coagulante PAC provavelmente estaria associado a uma maior geração 
de lodo. Além disso, esse coagulante consumiu alcalinidade do meio, o que exigiria a adição 
de alcalinizantes ao efluente durante ou após o processo de tratamento. Pelo fato do PAC 
ser um polímero sintético que contém alumínio em sua estrutura, o tratamento e disposição 
do lodo gerado é mais oneroso em comparação ao Tanfloc SG, que é um polímero natural. 
 O baixo desempenho na remoção de DQO para ambos os coagulantes já era 
esperado, uma vez que a remoção de DQO em processos de coagulação/floculação está 
associada à remoção dos sólidos suspensos, entretanto, a maioria dos sólidos do efluente 
avaliado está na forma dissolvida. Além disso, o uso de polímeros orgânicos poderia 
inclusive ter aumentado o teor de matéria orgânica do efluente, mas isso não foi observado.  
 
4 CONCLUSÃO 
 

Os resultados obtidos nesse estudo demonstraram que tanto o PAC quanto o Tanfloc 
SG podem ser utilizados para remoção de cor e turbidez do efluente gerado na lavanderia 
do HUM. Entretanto, o coagulante PAC apresentou melhor desempenho em termos dos 
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parâmetros avaliados (cor, turbidez e DQO), apesar das desvantagens comumente 
associadas ao seu uso, como o consumo de alcalinidade do meio e a maior geração de 
lodo. 

De qualquer forma, a opção por um dos coagulantes para o pré-tratamento do 
efluente do HUM deve levar em consideração não apenas os aspectos econômicos, mas 
também as características que se deseja atingir ao final do processo, o que dependerá do 
uso que se pretende fazer do efluente tratado (descarte ou reuso). Além disso, é necessário 
que haja compatibilidade entre o pré-tratamento por coagulação/floculação e o processo 
subsequente de tratamento, por exemplo, no caso de aplicação de processos fotolíticos, 
altas remoções de turbidez são necessárias para garantir um bom desempenho. 

Por fim, é importante ressaltar que, apesar de condições satisfatórias de pH e 
concentração de coagulante terem sido determinadas, o fato do efluente em questão 
possuir características variáveis exige que ajustes sejam realizados caso o processo seja 
aplicado em escala real. 
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