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Nas últimas décadas, com o crescimento das atividades industriais, ouve um 
aumento na geração de efluentes com elevado potencial poluidor, demandando 
a necessidade de desenvolver tecnologias para tratamento dos mesmos de 
forma a reduzir os impactos ambientais e garantir o desenvolvimento 
sustentável. Dentre as atividades geradoras, destaca-se a lavagens de veículos 
pesados. Este processo gera águas residuárias com alta concentração de 
agentes surfactantes, óleos e graxas, matéria orgânica, sólidos suspensos e 
sedimentáveis. A pesquisa, realizada em escala de laboratório, teve como 
objetivo determinar dosagem ótima de sulfato de alumínio necessária para 
tratamento físico-químico do efluente gerado no processo de lavagem de 
veículos pesados, bem como fazer a estimativa de custo de tratamento em 
função do consumo de produtos químicos. A metodologia da consistiu em 
realizar inicialmente ensaios prévios em 50 mL da amostra bruta, adicionando 
coagulante nas concentrações de 200, 500, 2000, 2500 e 3000 mg.L-1. A partir 
da análise visual da turbidez do efluente, foram selecionadas três 
concentrações para ensaio com maior volume da amostra. Os parâmetros 
aplicados no ensaio em jartest foram: 3 minutos de coagulação e ajuste de pH 
a 120 rpm, seguido pela floculação a 30 rpm durante 10 minutos. A eficiência 
do tratamento e seleção da melhor dosagem foi definida a partir das análises 
de condutividade elétrica, pH, turbidez e sólidos sedimentáveis. O custo de 
tratamento foi determinado em função do consumo de reagentes para 
coagulação e ajuste de pH. A partir da avaliação da dosagem prévia de 
coagulante, foram selecionadas as concentrações de 2000, 2500 e 3000 mg.L-1 
para o ensaio em jartest. A dosagem de 2000 mg.L-1 Aℓ2(SO4)3 promoveu a 
menor redução de turbidez da amostra analisada. Embora a eficiência seja de 
97,7%, o valor ficou acima de 5 NTU. Nas amostras com dosagens de 2500 
mg/L e 3000 mg.L-1 foi obtida  a turbidez menor que 1 NTU, valor a nível de 
abastecimento humano, sendo estas dosagens as mais recomendadas dentre 
os valores testados.  A dosagem de 2500 mg/L apresentou baixa geração de 
lodo (91 mL/L). Desta forma, é a mais recomendada para o tratamento, pois 



além da elevada eficiência de remoção de turbidez, apresentou o consumo de 
reagentes e a menor geração de lodo. O custo médio para tratamento do 
efluente pelo método estudado é de R$ 39,38/m3, não estando incluso o custo 
de destinação de lodo gerado no processo. Embora a tecnologia seja eficaz na 
redução de turbidez, o efluente tratado apresenta elevada condutividade 
elétrica, tendo por isso o reuso limitado a umectação de vias e lavagem de 
pátio. Por fim, pode-se concluir que o tratamento por coagulação utilizando o 
Aℓ2(SO4)3 apresenta elevada eficiência no tratamento de efluentes de lavagem 
por veículos pesados, porém o alto custo de tratamento somado às restrições 
de reuso em função da condutividade elétrica são fatores que devem motivar a 
realização de pesquisas afim de obter processos mais acessíveis para uso em 
grande escala.  
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