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RESUMO – O tratamento de efluentes recalcitrantes como os provenientes da 

indústria têxtil muitas vezes não é eficaz por meio de apenas uma técnica de 

tratamento, necessitando de um método posterior para a completa remoção dos 

poluentes. Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) são ideais para este tipo de 

situação por possibilitar a geração de oxidantes fortes que degradam os poluentes 

dissolvidos. O atual trabalho teve como objetivo estudar a eficiência dos pós 

tratamento de efluente têxtil através da associação das técnicas de eletro-oxidação e 

ozonização. Os experimentos foram realizados em um reator cilíndrico com 

capacidade para 4 L de efluente operando em batelada, eletrodos de Ti/RuO2 –TiO2  e 

um gerador de ozônio. As variáveis estudadas foram a densidade de corrente e a 

aplicação de ozônio. Os parâmetros monitorados foram turbidez, absorbância, pH e 

temperatura. Os experimentos aplicando densidade de corrente de 44,4 A/m
2
 e 

ozonização obtiveram os melhores resultados, com 92,71% de remoção de turbidez. 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

O tratamento de efluentes têxteis por eletrocoagulação possibilita a remoção de sólidos 

suspensos e parte das moléculas orgânicas, no entanto, há casos em que uma fração solúvel dos 

compostos orgânicos permanece em solução, evidenciando a necessidade de um processo 

subsequente para remover completamente os poluentes (GILPAVAS et al, 2017).  Neste contexto, 

entre os métodos a se considerar para remover compostos recalcitrantes na realização de um pós-

tratamento podem-se citar os processos oxidativos avançados (POAs). 

POAs como a eletro-oxidação e a ozonização são utilizados para degradar e mineralizar 

compostos que não foram totalmente eliminados pelos tratamentos físico-químicos e biológicos 

tradicionais. Estas técnicas possuem a vantagem de remover completamente compostos 

recalcitrantes por meio da geração de substâncias oxidantes como radicais hidroxila. A 

combinação dois ou mais POAs é capaz de potencializar a capacidade oxidante do processo 

através da geração de um numero maior de oxidantes, desta forma, a eficiência da degradação dos 

poluentes é significativamente aumentada (RAF et al, 2017). Diante disto, o objetivo central do 

presente trabalho foi estudar a aplicação da associação das técnicas de eletro-oxidação e 

ozonização no pós-tratamento de um efluente têxtil real proveniente de uma indústria de redes 

localizada no interior do Ceará coletado após a realização do processo de eletrocoagulação, 



 

 

visando avaliar o efeito da densidade de corrente e aplicação da ozonização na remoção de 

turbidez. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Célula Eletrolítica 
A célula eletrolítica na qual os experimentos foram realizados era composta por um reator 

cilíndrico de acrílico com capacidade para 4 litros, o qual foi operado em batelada sob agitação de 

uma barra magnética a 800 rpm. A fonte de tensão foi fornecida por uma fonte MINIPA MDL-

3305 em modo galvanostático e o ozônio foi fornecido por um gerador de ozônio (GO5000AA – 

INX Ozônio line). Os dois eletrodos utilizados eram compostos de uma liga metálica de titânio 

com óxido de rutênio (Ti/RuO2-TiO2) (Magneto® Special Anodes), com dimensões 300mm  x 50 

mm x 1 mm,  espaçados com a distância de 2 mm. 

 

2.2 Métodos Analíticos e Coleta do Efluente 
A turbidez foi analisada por meio de um turbidímetro QUIMIS Q279P e a absorbância da 

solução medida por meio de um espectrofotômetro SHIMADZU UV-1800.  

O efluente real foi coletado em uma indústria de redes localizada em Jaguaruana-CE. O 

tratamento dos efluentes desta indústria foi realizado por eletrocoagulação através de eletrodos de 

alumínio e aço inoxidável. As características do efluente de pós tratamento podem ser observadas 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características Iniciais do Efluente pós-eletrocoagulação 

Parâmetro Valor 

Turbidez 36 ± 6,8 NTU 

Temperatura 23,70 ±2,2 ºC 

Condutividade 5100 ± 274 mS/cm
2
 

pH 8,54 ± 0,40 

 

2.3 Planejamento ExperimentaL 
Os experimentos tiveram durações de 60 minutos com coletas aos 10, 20, 30, 45 e 60 

minutos para análise de turbidez e absorbância. As densidades de correntes avaliadas foram 22,2; 

44,4 e 88,8 A/m
2
, avaliando a presença de ozônio para cada densidade e com um experimento 

aplicando apenas ozônio. O planejamento experimental pode ser observado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Planejamento experimental 

Experimento Densidade de Corrente 

(A/m
2
) 

Ozonização 

1 22,2 Não 

2 22,2 Sim 

3 44,4 Não 

4 44,4 Sim 

5 88,8 Não 

6 88,8 Sim 

7 ------- Sim 



 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados experimentais de remoção de turbidez mostraram que entre as condições 

estudadas os experimentos envolvendo a associação da ozonização com a eletro-oxidação 

proporcionaram níveis maiores de remoção. Este comportamento se deve ao incremento na 

geração de espécies oxidantes em solução, o que possibilitou a degradação mais intensa dos 

poluentes em comparação ao uso das técnicas separadamente. O melhor resultado de remoção de 

turbidez foi observado nas condições de densidade de corrente de 44,4 A/m
2
 e aplicação de 

ozônio, com 92,71% de remoção, o gráfico de remoção de turbidez para as condições estudadas 

pode ser observado na figura 1. 

 

 
Figura 1: Percentual de remoção de turbidez para as condições experimentais 

Quanto ao efeito da densidade de corrente no processo de eletro oxidação, os experimentos 

com densidades de 22,2 A/m
2
 proporcionaram as menores remoções de turbidez, no entanto, 

quando foram comparados os resultados das densidades de 44,4 A/m
2
 e 88,8 A/m

2
 observou-se a 

menor remoção quando aplicada a maior densidade de corrente. Este fenômeno pode ser explicado 

pela intensa formação de gases no catodo ao aumentar de forma excessiva a densidade de corrente, 

causando a polarização por ativação, devido à formação de gases, especialmente gás hidrogênio 

que obstrui momentaneamente a superfície do eletrodo, impedindo a geração de espécies 

oxidantes e a oxidação anódica direta. Eletrodos de eletro-oxidação como os de titânio revestido 

com óxido de rutênio possuem altos sobrepotenciais e são suscetíveis a este desvio de potencial 

devido a formação de gases, portanto, a aplicação de correntes altas neste processo pode não só ser 

ineficiente como também influenciar de forma negativa no tratamento. 

As análises espectrofotométricas evidenciaram a remoção dos poluentes através da redução 

na absorbância em relação ao ponto inicial, o perfil dos espectros de absorção entre os 

experimentos possibilitou a discussão acerca da eficiência de cada experimento. As condições de 

densidade de corrente de 44,4 A/m
2
 e aplicação de ozônio proporcionaram menor valor de 

absorbância, ou seja, remoção de cor. Esses resultados corroboram com os resultados de remoção 

de turbidez. Nos experimentos com aplicação de eletro-oxidação, observa-se a formação de uma 

banda de absorção no comprimento de 290 nm, que se torna mais pronunciada conforme aumento 



 

 

da densidade de corrente, esta banda pode ser atribuída à formação do ânion hipoclorito através da 

oxidação dos íons cloreto presentes na solução (PARSA et al 2009). Os espectros de absorção 

podem ser observados na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Espectros de absorção UV-Vis para os experimentos com corrente: A (1A – 4A), 

B (1A – 4A com ozônio), C (2A – 2A com ozônio – somente Ozônio) 

 

4. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados experimentais do estudo foi possível avaliar a eficiência da 

associação dos POAs de eletro-oxidação e ozonização no pós-tratamento do efluente têxtil. Das 

condições estudadas, o aumento da remoção de turbidez e o decréscimo na absorbância da banda 

sugerem a mineralização do composto alvo. As condições experimentais ótimas foram 

encontradas com densidade de corrente 44,4 A/m
2
 e aplicação de ozônio, proporcionado a 

remoção de 92,71% de turbidez.  

5. REFERÊNCIAS  

RAF D., MANTZAVINOS D., POULIOS L., RODRIGO MA. New perspectives for 

Advanced Oxidation Processes. J. of Env. Management, v. 195, p. 93-99, 2017. 

 

GILPPAVAS E., DOBRÓSZ-GÓMEZ I., GÓMEZ-GARCÍA MA. Coagulation-flocculation 

sequential with Fenton or Photo-Fenton processes as an alternative for the industrial textile 

wastewater treatment.  J. of Env. Management v. 191, p 189-197, 2017 

 

PARSA JB., REZAEI M., SOLEYMANI AR. Electrochemical oxidation of an azo dye in 

aqueous media investigation of operational parameters an kinetics. J. Harz. Materials, v. 168, 

p. 997-1003, 2009 


