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Resumo: A eletrocoagulação é uma técnica de tratamento de efluentes que possui 

diversas vantagens em relação aos métodos tradicionais. Este trabalho teve como 

objetivo estudar na eletrocoagulação o efeito do material do eletrodo (alumínio e aço 

inox 304) aplicando inversão de polaridade com o intuito de aumentar a eficiência do 

processo no tratamento de um efluente têxtil. Os experimentos foram realizados em um 

reator cilindro de 3L operando em batelada. As variáveis estudadas foram o tipo de 

eletrodo (alumínio, aço inox e Al/inox), a aplicação da inversão de polaridade e a 

densidade de corrente. Os parâmetros avaliados foram pH, condutividade, turbidez e 

energia consumida. Os experimentos com o conjunto misto de eletrodos (alumínio e 

aço) proporcionaram os melhores resultados com 99,8% de remoção de turbidez com 

aplicação da inversão de polaridade. 

1. INTRODUÇÃO 

 
A eletrocoagulação é uma técnica que utiliza a corrosão do eletrodo para lançar na 

solução espécies capazes de desestabilizar as moléculas dos poluentes e transferi-las de 

fase (Mollah, 2004). Estas espécies são os hidróxidos metálicos de ferro ou de alumínio, 

sendo estes, portanto os materiais utilizados para os anodos. A ação dos hidróxidos no 

enfraquecimento das forças que mantêm as moléculas do efluente separadas é realizada 

através dos mesmos mecanismos para o hidróxido de ferro e de alumínio, porém, estes 

mecanismos prevalecem em diferentes faixas de pH e concentração para cada um dos 

tipos de hidróxidos. Diante disto, o tipo de anodo adequado para o tratamento varia de 

acordo com a natureza do efluente (Omwene, 2018). 

 

Os eletrodos de ferro são aconselháveis para remoção de poluentes com 

concentração de COT e turbidez alta, enquanto eletrodos de alumínio são mais 

eficientes para efluentes com concentração menor. Isto é explicado através das 

diferentes faixas de adsorção dos poluentes pelos hidróxidos metálicos (Gönder et al, 

2017). Assim, o objetivo desse trabalho foi associar dois tipos eletrodos (alumínio e aço 
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inox) em uma mesma célula eletrolítica, com inversão de polaridade na remoção de 

efluente têxtil, avaliando a turbidez, pH, e energia elétrica consumida.   
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Célula Eletrolítica 
 

Foi utilizado um reator cilíndrico de acrílico com capacidade para 3 litros de 

efluentes, os experimentos foram realizados em batelada sob a agitação fornecida pelo 

agitador magnético (KASVI, K40-1820H). A energia elétrica foi fornecida pela fonte de 

modelo (MINIPA, MDL-3305) com corrente e tensão ajustáveis. Os conjuntos de 

eletrodos utilizados possuíam as seguintes características: 4 chapas metálicas de 

dimensões 400 x 50 x 3 mm, espaçamento de 2 mm e ligação bipolar. Neste estudo 

foram utilizados três conjuntos de eletrodos para fins de comparação: um conjunto de 

alumínio, um de aço Inox 304 e um conjunto misto com dois eletrodos de alumínio e 

dois de aço Inox. 

 

2.2 Experimental 

 

A energia consumida foi monitorada através da tensão elétrica pelo multímetro de 

bancada (MINIPA, MDM-8145A) ligado a um computador, o cálculo do consumo foi 

realizado de acordo com a seguinte equação:  

 

𝐸𝑐 =
1

𝑉
∫ 𝑖(𝑡)𝑇(𝑡)𝑑𝑡

𝑡=𝑥

𝑡=0

 

 

Onde: V é o volume da solução (m3), t é o tempo de experimento (h), i é a 

corrente (A) e T é a tensão aplicada (V). 

 O pH foi monitorado por um  pHmetro de modelo (HANNA, HI 2221), a 

condutividade  por um condutivímetro (HANNA, EDGE EC) e a turbidez por um 

Turbidímetro (QUIMIS, Q279P).  

 

2.3 Metodologia 
 

Os experimentos foram planejados utilizando duas variáveis para cada conjunto 

de eletrodos: corrente e inversão de polaridade, onde a inversão de polaridade era 

realizada a cada 10 minutos de experimento de forma manual. As correntes utilizadas e 

suas respectivas densidades de corrente foram: 2A (12,5A/m2) e 4A (25A/m2). 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Diante dos resultados experimentais, comparando a remoção de turbidez com o 

uso dos conjuntos de eletrodos de alumínio, alumínio/aço inox (misto) e aço inox, foi 



 
 
possível observar a maior eficiência do conjunto de eletrodo de alumínio para a corrente 

2A e do eletrodo misto para a corrente 4A. Quanto à inversão de polaridade, a técnica 

possibilitou maior eficiência de remoção de turbidez na maior parte dos experimentos. 

O aumento da eficiência deve-se à diminuição dos efeitos da passivação dos eletrodos, 

no entanto, o consumo de energia também foi superior. 

  

O consumo de energia variou de acordo com a natureza dos eletrodos de forma a 

apresentar o maior consumo o conjunto de eletodos de aço inox, seguido do conjunto 

misto e do conjunto de alumínio. Diante disto, pode-se afirmar que o uso do conjunto de 

eletrodos de aço inox não apresenta eficiência adequada para as condições estudadas 

com base na comparação da remoção de turbidez com o consumo de energia em relação 

aos outros eletrodos. A comparação do consumo de energia e do percentual de remoção 

de turbidez para os conjuntos de eletrodos pode ser observada na figura 1. 

 

 
 

Figura 1 - Percentual de remoção de turbidez (A) e energia consumida (B) para cada 

conjunto de eletrodos e seu respectivo experimento: alumínio (■), aço inox (■) e misto 

Al/inox (■). especificando corrente utilizada e uso da inversão de polaridade: Com 

Inversão (CI) e Sem Inversão (SI). 

 

Quanto aos outros eletrodos, a variação no consumo de energia e na porcentagem 

de remoção para o conjunto misto e o de alumínio mostraram diferenças mais discretas 

nos seus resultados. O resultado com maior remoção foi observado no experimento com 

conjunto misto, corrente de 4A e inversão de polaridade, com 99,8% de remoção de 

turbidez. A maior eficiência dos eletrodos mistos pode ser explicada pela ação dos 

mecanismos de coagulação da mistura de hidróxidos de ferro e alumínio, principalmente 

devido à variação de pH durante o experimento. A remoção de turbidez e a variação do 

pH durante o experimento 4A/CI é mostrada na figura 3. 



 
 

 
Figura 3 – Gráfico de remoção de turbidez (Al ▲, inox ♦ e misto ■) e variação de pH 

(Al ∆, inox ◊ e misto □) para o experimento 4A/CI. 

 

4 CONCLUSÕES 

 
Com o presente estudo, foi possível comparar a eficiência do tratamento do 

efluente têxtil pelo processo de eletrocoagulação através de diferentes tipos de 

conjuntos de eletrodos e também avaliar o efeito da aplicação de inversão de polaridade. 

Os resultados obtidos mostraram que a melhor eficiência de remoção de turbidez 

(99,8%) em relação ao tempo de processo foi encontrada utilizando o conjunto misto de 

eletrodos com corrente de 4A e inversão de polaridade. A explicação dos melhores 

resultados do conjunto misto e da inversão de polaridade foi discutida. 
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