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RESUMO- Os métodos tradicionais de tratamento de efluentes mostram-se pouco 

eficientes para tratar o grande volume produzido pela indústria têxtil. Diante disto, os 

processos eletrolíticos de eletrocoagulação/eletroflotação e eletro oxidação são opções 

eficientes e inovadoras para substituí-los. O presente trabalho teve como objetivo estudar 

o efeito do material catódico no processo de eletro oxidação tratando efluente têxtil de 

uma indústria de Fortaleza-CE. Os experimentos foram realizados em um reator de 4 

litros operando em batelada com tempo de detenção de 45 minutos e eletrodos de alumínio 

e Ti/RuO2. As variáveis do estudo foram o tipo de catodo e a densidade de corrente, os 

parâmetros monitorados foram: pH, condutividade, temperatura, turbidez, absorbância e 

Carbono Orgânico Total (COT). Com os resultados obtidos observou-se a redução de 

57% da turbidez final utilizando o catodo de alumínio, além do aumento de 9,04% para 

33,4%  na remoção de COT. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
A eletrocoagulação utiliza a corrosão do anodo de sacrifício para promover a 

desestabilização dos poluentes em suspensão através a formação de hidróxidos metálicos na 

solução (Mollah et al, 2004). Já a eletro oxidação promove a degradação e mineralização das 

moléculas do efluente através da formação de espécies oxidantes na solução ou pela oxidação 

anódica direta do poluente (Zazou, 2017). A associação destas técnicas pode ser mais eficiente 

que seu uso isolado pois além de promover a eliminação dos poluentes por mais mecanismos, a 

pré-oxidação também auxilia o processo de coagulação (Di Bernardo, 2005).  

 

O uso de um eletrodo de alumínio como catodo em um processo de eletro-oxidação 

permite a associação da técnica com a eletrocoagulação através do fenômeno de dissolução 

catódica, no qual o aumento do pH na zona de difusão do catodo causa a corrosão do alumínio 

(Tran, 2016). Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi estudar o desempenho do 

processo eletrolítico misto (aplicando eletrocoagulação e eletro oxidação na mesma célula 

eletrolítica) em comparação ao processo de eletro-oxidação. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A célula eletrolítica foi montada utilizando um eletrodo de titânio revestido com óxido de 

rutênio (Ti/RuO2) de dimensões 300 x 50 x 1 mm como anodo e um eletrodo de alumínio de 

dimensões 300 x 50 x 3 mm como catodo. O reator comportava 4 litros de efluente e operava 

em batelada sob agitação de 800 rpm. Utilizou-se uma fonte MINIPA, MDL-3305 operando 

com corrente fixa. 

O efluente foi coletado de uma indústria têxtil localizada em Fortaleza-CE, sua 

caracterização foi realizada através dos mesmos parâmetros monitorados durante os 

experimentos, mostrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização do Efluente Bruto 

Parâmetro Valor Inicial 

Carbono Orgânico Total 173,55 ± 59,35 mg/L 

Turbidez 128,5 ± 21,5 NTU 

pH 9,33 ± 0,04 

Condutividade 29,19 ± 1,01 mS/cm
2 

 

Os parâmetros monitorados e seus equipamentos foram: turbidez (QUIMIS, Q279P; com 

intervalo de 1h de decantação), COT (SHIMADZU, TOC-L), pH (HANNA, HI 2221), 

condutividade (HANNA, EDGE EC), e absorbância (SHIMADZU, UV-1800). As variáveis 

estudadas foram o material do catodo, alternando entre o eletrodo de óxido de rutênio e 

alumínio, e a densidade de corrente aplicada, utilizando densidades de 44,4 e 88,8 A/m
2
.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises de turbidez durante o processo mostraram que com o uso do 

catodo de alumínio foi possível obter uma turbidez final de 6,95 NTU enquanto experimento 

com o catodo de rutênio obteve 63,5 NTU ao final de 45 minutos com 88,8 A/m
2
. Com 

densidade de 44,4 A/m
2
 observou-se diferença um pouco menor, com turbidez final de 24,7 

NTU com catodo de alumínio para 58 NTU para o catodo de rutênio. No entanto, apesar do uso 

de maior corrente apresentar inferior remoção de turbidez para os eletrodos de Rutênio, os 

resultados de remoção de Carbono Orgânico Total mostraram-se proporcionais ao aumento da 

densidade de corrente. 

As remoções de COT e turbidez podem ser associadas à degradação das moléculas do 

corante pela eletro-oxidação, porém, quando comparada ao processo misto, evidencia-se a 

dificuldade do processo de eletro-oxidação para remover altas concentrações de poluentes 

quando aplicado isoladamente. A maior eficiência de remoção de turbidez e COT do processo 

misto ocorre pela ação simultânea da eletrocoagulação. O gráfico do acompanhamento do 

percentual de remoção de COT e o gráfico de remoção de turbidez podem ser observados na 

figura 1. 



 
 

 

 

Figura 1- (A) Percentual de remoção de COT comparando materiais catódicos e densidades de 

corrente. (B) Turbidez para os experimentos comparando materiais catódicos e densidades de 

corrente, sendo Ti/RuO2 44,4 A/m
2
 (▲), Ti/RuO2 88,8 A/m

2
 (▼) Alumínio 88,8 A/m

2
 (●) e 

Alumínio 44,4 A/m
2
(■). 

 

O processo de eletro-oxidação, assim como os demais processos oxidativos avançados, 

são mais eficientes para tratamento de efluentes brutos com baixas concentrações de poluentes. 

A eletro-oxidação não é indicada para a degradação do efluente têxtil bruto e sim para o pós-

tratamento do mesmo. No entanto, sua associação com a eletrocoagulação mostra-se ideal uma 

vez que os poluentes são inicialmente removidos pelos coagulantes liberados pelo catodo.  

Para verificar a ocorrência do fenômeno da dissolução catódica, realizou-se um 

experimento com a mesma célula eletrolítica, exceto pelo uso de água como matriz. O objetivo 

deste teste foi identificar a presença de alumínio proveniente do catodo na solução. Ao final de 

10 minutos, a análise espectrofotométrica (UV-VIS) da amostra indicou a presença de 17,9 

mg/L de alumínio. A presença de alumínio na solução possibilitou a formação de hidróxidos, 

que atuaram na transferência de fase do poluente por meio da coagulação e da eletroflotação, 

este fenômeno pôde ser observado através do aspecto da espuma formada durante o processo 

com catodo de alumínio, característico do processo de eletrocoagulação/eletroflotação. A 

comparação entre a espuma formada para os dois tipos de catodo pode ser observada na figura 

2. 



 
 

 

 

Figura 2 – Aspecto da espuma formada utilizando catodo de Ti/RuO2 (A) e Alumínio (B) ao 

final dos experimentos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 
De acordo com os resultados obtidos, observou-se o aumento da eficiência de remoção de 

COT e turbidez com o uso do catodo de alumínio. A presença de alumínio na solução evidencia 

a ocorrência da dissolução catódica, implicando na formação de hidróxidos que auxiliaram o 

processo por coagulação. Este fenômeno pode ser explicado pelo aumento do pH na superfície 

do eletrodo devido à reação de redução da água, causando sua corrosão pela ação química das 

hidroxilas. Os resultados do processo misto (com catodo de Alumínio e anodo de Rutênio) 

mostraram-se consideravelmente melhores do que com o tratamento utilizando apenas o 

processo de oxidação eletroquímica (dois eletrodos de Rutênio).  
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