
CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE 
RESULTANTE DO PROCESSO DE LAVAGEM 

DE PLÁSTICO FILME AVALIANDO 
APLICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO 

PROCESSO ELETROLÍTICO. 
 



Caracterização do empreendimento 
• Empresa de lavagem de plástico filme para reciclagem 

com sede na cidade de Tatuí, SP.  

• Renova quinzenalmente 14mil litros de água usada no 
processo de lavagem de ±23.800 kg/semana de matéria-
prima. Montante de 100 ton./Mês bruto.  

• Cerca de 90% da matéria-prima é constituída de filme 
plásticos de PEAD, PEBD, PP.  

• Cada tanque capacidade útil de 7m³ de água,  

• Repõe após um dia de trabalho de cerca de 2,8m³,  

• Ao final da semana uma perda de aprox. 15,4m³ de água 
por tanque.  

 



Caracterização primária do efluente 
Coleta e filtragem - malha 2mm 

Sólidos sedimentáveis 

Medição de pH e temperatura 

Sólidos totais, suspensos e dissolvidos. 
Procedimentos standard methods for the 

examination of water and wastewater. 
(Apha, 2005) 



Caracterização secundária do efluente 
Sistema controlado - batelada.  

 
 Filmes plásticos recortados com tesoura 

Macarrão, Biscoitos, Arroz,  
Sacolas, Sacos de lixo. 

2164kg/dia em7h/trab.=310kg/h 
Lava 7,37 kg de plástico com 1 m³ de água a 

cada 10 min. 

Tanque elétrico 
Turbilhamento central. 48 litros de água 

mineral. Depositado 0,353 kg de filmes 
plásticos. 



Tratamento eletrolítico 
Eletrodos de Ferro Fundido.  

Vista superior Vista lateral 

Célula eletrolítica 

  

volume de 3,71 L, depositados 2L de efluente 

dimensões de 130 mm x 220 mm x 130 mm.  

10 eletrodos de ferro fundido,  

corrente contínua 3ª tensão de 30 V 



RESULTADOS 
caracterização primária 

  O pH: 6,5 
 Temperatura: 24°C, no momento da coleta da amostra 

Resolução 430/2011: sólidos sedimentáveis máx. de  1,0 mL/L 

Resultados de sólidos sedimentáveis da  
caracterização primária do efluente. 



RESULTADOS 
caracterização primária 

 
Resultados finais, em g/L, dos sólidos totais, dissolvidos e suspensos,  

fixos e voláteis, da caracterização primária do efluente. 



RESULTADOS 
caracterização primária 

 
Resultados finais, em kg/m³, dos sólidos totais, dissolvidos e 

suspensos, fixos e voláteis, da caracterização primária do efluente. 
. 



RESULTADOS 
caracterização secundária 

Resolução 430/2011: sólidos sedimentáveis máx. de  1,0 mL/L 

Resultados de sólidos sedimentáveis da  
caracterização secundária do efluente. 

 Temperatura: 25°C  
 pH:  6,2 
 Massa inicial: 0,353 kg.  
 Massa pós lavagem: 0,265kg  (perda de 24,92%) 
 A cada tonelada de material, ± 250kg são impurezas 



RESULTADOS 
caracterização secundária 

 
Resultados finais, em g/L, dos sólidos totais, dissolvidos e suspensos, 

fixos e voláteis, da caracterização secundária do efluente. 



COMPARATIVO DOS RESULTADOS 

Comparativo dos resultados de sólidos da caracterização primária 
em relação à secundária do efluente. 



Tratamento do efluente por eletrólise 

Após 32 minutos de aplicação de energia  



Tratamento do efluente por eletrólise 

Amostras dos efluentes coletados 

Da esquerda para a direita:  
Efluente inicial; após 10 min.; após 20 min. e após 30 minutos. 
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