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ABSTRACT 

Cadmium has no biological functions, and is very toxic even in very small doses. 
Discharge of extremely hazardous cadmium solutions from electroplating industry in the 
environment may produce a variety of deleterious effects on the human organism, some of 
them can lead irreversible adverse effects to human being. 

An electrolytic flow-through cell was built to remove heavy metais from aqueous 
solutions; cadmium was the specific metal studied. The cell was made with porous grafite 
electrodes with particles in the range of 1.19-0.105 mm. A simulated acid cadmium waste 
water containing I 00 ppm Cd in I M H2S04 was used in the cell . 

Recycling the solution showed to be effective, so that 25% of cadmium was 
removed with six cycles of the sarne solution at -1.10 V vs. mercury/mercurous sulfate 
electrode. 

ln experiments with only one pass it was possible to remove 25% cadmium from 
feed solution at -1.20 V vs. Hg/Hg2S04 reference electrode, however, accompanied by a high 
rate ofhydrogen evolution. 

This process may be useful for removing cadmium from waste Wllter up to the 
range limits established by the environmental agency control ofRio de Janeiro. 

RESUMO 

Por ser um metal extremamente tóxico, o descarte de soluções contendo cádmio 
no meio ambiente, principalmente advindas das indústrias de eletrogalvanização, pode gerar 
doenças, desde vômitos e diarréia até envenenamentos irreversíveis como porosidade de ossos 
e colapso de esqueleto. 

Neste trabalho desenvolveu-se uma célula eletrolítica de fluxo, visando à remoção 
de metais pesados de soluções aquosas, analisando particularmente o caso do cádmio. Uma 
célula eletrolítica do tipo "flow-through", com eletrodos porosos de grafite, de granulometria 
compreendida entre 1,19 e 0,105 mm, foi testada com uma solução ácida sintética, simulando 
um efluente industrial, contendo cerca de I 00 ppm de íons Cd 2+ 

Experimentos com reciclagem da solução mostraram-se eficazes já que se obteve 
25% de remoção de cádmio, durante somente 6 reciclos consecutivos da solução no potencial 
de -1,10 V vs. Hg/Hg2S04. Empregando potencial de -1,20 V vs. Hg/Hg2S04, 25% do cádmio 
contido na solução de alimentação foi removido em um único ciclo, prejudicado pelo elevado 
desprendimento de gás hidrogênio; isso indica a viabilidade deste processo, após otimização, 
de modo a remover cádmio até os limites estabelecidos pela legislação da FEEMA (Agência 
Ambiental do Estado do Rio de Janeiro). 

Palavras-chave: Cádmio, eletrodeposição, solução diluída, eletrodo poroso. 
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Introdução 

O descarte de efluentes industriais tóxicos, sem um adequado tratamento prévio, 

representa uma combinação de ácidos e metais que podem ter efeitos na ecologia de cursos 

d'água, quando os metais entram na cadeia alimentar, afetando a saúde do homem. O estudo 

da remoção de íons de metais tóxicos provenientes de efluentes industriais aumentou bastante 

nos anos recentes; igualmente têm sido estabelecidas pelos governos restrições e impostos 

limites de tolerância. 

Muitos processos industriais, na indústria química ou metalúrgica, resultam na 

emissão de efluentes contendo níveis inaceitáveis de íons de metais pesados. Dentre as 

metalúrgicas, a eletrogalvanização é uma das mais poluentes, sendo as águas de lavagem, 

resíduos de peças trabalhadas e o próprio banho gasto da eletrogalvanização as maiores fontes 

de efluentes prejudiciais [I]. 

O cádmio, objeto desta pesquisa, quando introduzido no meio-ambiente causa 

efeitos nocivos que vão desde vômitos e diarréia até doenças agudas como a hipertensão, 

atrofia muscular, e porosidade dos ossos [2]. 

O interesse dos autores pela remoção de cádmio de efluentes da indústria de 

eletrogalvanização, bem como pela problemática causada pelo descarte de metais pesados na 

Baía de Guanabara [3], já resultou em um trabalho anterior [4]. 

A Baía de Guanabara é um ecossistema que comporta o segundo maior centro 

industrial do Brasil, abrangendo uma área de 381 k:m2 com aproximadamente 6.000 indústrias 

que lançam seus efluentes contendo 6,3 toneladas/dia de metais pesados diretamente na Baía 

[5]. 

Os resíduos considerados perigosos, de acordo com a FEEMA [6], são formados 

por lamas originadas de tratamento químico de efluentes contaminados por metais pesados 

provenientes de diversos processos industriais, estimado em 160 toneladas/dia, de empresas 

localizadas na área da Baía de Guanabara. 
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Atualmente, não há, entretanto, nenhum programa especial de tratamento dirigido 

aos efluentes originários de centenas de indústrias de eletrogalvanização da área da Baía de 

Guanabara, conforme pode ser constatado através da Tabela I, que apresenta os principais 

metais poluentes que são lançados na Baía de Guanabara com suas respectivas cargas 

potencial e remanescente [5]. 

Tabela I -Metais poluentes na Baía de Guanabara e suas 
cargas potencial e remanescente. 

Metal Carga Potencial Carga Remanescente 
(kg/dia) (kg/dia) 

Cromo 4307 4307 
Cobre 170 170 
Cádmio 1,3 1,3 
Mercúrio 122,5 4 ,7 

Níquel 16,1 15,6 

Chumbo 316,3 316,1 
Prata 1,8 1,8 

Existem diversos métodos químicos ou fisico-químicos para rcmoçãó de cádmio 

de soluções aquosas, sendo o mais comum a precipitação na forma de hidróxido, que 

apresenta a desvantagem de gerar rejeitas sólidos [7]. Já a remoção eletroquímica é bastante 

vantajosa, principalmente se o efluente provém da indústria de eletrogalvanização, uma vez 

que a tecnologia, o equipamento e as instalações necessárias já existem no local; e, muito 

importante, não há necessidade de treinamento de pessoal especializado, pois os dois 

processos- galvanização e tratamento de rejeito -baseiam-se em técnicas similares. 

A eletrorrecuperação de metais é um método atrativo, já que baseado no uso de 

elétrons para executarem a reação química, é um processo limpo. Contudo, no tratamento de 

soluções diluídas, tais como as provenientes das águas de lavagem da eletrogalvanização, a 

dificuldade provém das limitações de transferência de massa e à pequena taxa de reação por 

unidade de área do eletrodo. Para solucionar este problema, inúmeras células eletrolíticas têm 

sido desenvolvidas, empregando eletrodos bi ou tridimensionais (como por exemplo, a que é 

utilizada neste trabalho), com o intuito de aumentar a taxa de reação, através do aumento da 

superficíe catódica específica e/ou da agitação vigorosa do eletrólito [8-11]. 
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Tendo um dos autores do presente artigo utilizado, recentemente, uma célula de 

e letrados porosos para a remoção de cobre [ 12], optou-se, neste trabalho, pelo estudo de 

tecnologia semelhante para a remoção de cádmio. 

Neste trabalho, são apresentados resultados preliminares de eletrorrecuperação de 

cádmio contido numa solução aquosa diluída, simulando um efluente industrial , com o uso de 

uma célula de fluxo, com eletrodos porosos de grafite, sugerindo, ainda, alternativas visando à 

otimização do processo. 

Procedimento Experimental 

A célula de eletrodos porosos de grafite utilizada neste trabalho é semelhante à de 

Bennion e Newman (13]. A Figura 1 mostra, em diagrama esquemático, a célula, bem como 

o fluxo de soluções. 

A célula foi confeccionada com dois eletrodos iguais de grafite constituídos de 

partículas com granulometria compreendida entre -14 # e + 150 # contidos num tubo de 

acrílico de 7,5 cm de diâmetro, perfazendo uma área catódica de seção transversal de 44,2 

cm2 Um volume de 2 litros do eletrólito de alimentação contendo 100 ppm de Cd em solução 

1 M de H2S04 (preparado com reagentes grau P.A. e água bi-destilada) foi armazenado num 

reservatório e situado a 1 metro acima da célula, para o escoamento da solução por gravidade. 

A vazão de alimentação da célula foi controlada por meio de válvulas e rotâmetro. A célula 

foi ajustada de modo que a maior parte do fluxo da solução de alimentação (99%) passasse 

pelo catado, localizado acima do anodo. 

O controle do potencial da solução de saída versus catado foi efetuado através de 

um potenciostato PAR modelo 273A. Um microcomputador acoplado ao mesmo 

potenciostato possibilitava o monitoramento do ensaio, bem como a obtenção das curvas. 

Três elctrodos de referência Hg/Hg
2
SO/K

2
S0

4
(sat.), E" = 0,615 V versus eletrodo padrão de 

hidrogênio, foram colocados na entrada e nas duas saídas da célula, para monitoração do 

processo catódico. O potencial da célula (catado versus anodo) foi monitoradQ. através de um 

multímetro digital modelo Keithley 179 TRMS. 
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Figura I - Diagrama esquemático da célula de fluxo com eletrodos porosos de grafite. !.

Reservatório da solução de alimentação (efluente); 2 -Célula; 3,4,5 - Eletrodos de referência 

Hg/Hg2S04; 6 - Reservatório do anólito; 7 - Reservatório do efluente tratado; 8 - Rotâmetro, 

9- Bomba peristáltica e 10- Válvula. 

Mantendo-se o potencial catódico, medido com o eletrodo de referência na 

solução de saída do catado, e a vazão de alimentação constantes, amostras dessa solução 

foram analisadas, após o tempo de residência, i. e., o tempo gasto para a solução passar através 

da célula, na vazão escolhida, considerando um volume catódico médio da célula de 200 cmJ 

Salvo menção específica, a vazão de alimentação foi constante e igual a 10 cm3-min-1
. As 

concentrações da solução de alimentação e de saída foram analisadas por espectrofotometria 

de absorção atômica. Todos os ensaios foram realizados à temperatura ambiente. 

Para se verificar os potenciais de deposição de cádmio, bem como a ocorrência de 

desprendimento de hidrogênio, foram utilizadas curvas de polarização e voltamogramas 

usando o mesmo potenciostato citado anteriormente, numa célula convencional de três 

eletrodos, com agitação. O eletrodo de trabalho foi um disco de carbono vítreo (0 = 4 mm), 

ou um disco de grafite (0 = 8 mm); o contra-eletrodo foi um fio de platina na forma de 

espiral; como referência utilizou-se o eletrodo de mercúrio-sulfato mercuroso, inserido num 

capilar de Luggin. 

Com o intuito de verificar o decaimento da concentração de cádmio no eletrólito, 

um volume de 2 litros de eletrólito de alimentação foi reciclado 6 vezes consecutivas, 
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tomando-se duas alíquotas de 2 cm3 para análise química em cada ciclo, mantendo-se 

constante a vazão de 10 cm3-min·1
• O potencial catódico foi mantido em -l,IOV vs. 

Resultados e Discussão 

A Figura 2 apresenta uma curva de polarização para a deposição de cádmio sobre 

eletrodo de carbono vítreo obtida com uma velocidade de varredura de 0,5 mV·s·1 num 

eletrólito contendo I 00 ppm Cd em solução de I M H2S04. Pode-se verificar, com bastante 

nitidez, o patamar relativo à corrente limite do cádmio (entre -1,00 e -1,30 V vs. Hg/Hg2S04), 

onde se atinge a corrente limite e o processo é controlado apenas por difusão. Durante a 

eletrodeposição, utilizando-se soluções diluídas, é de grande interesse que se trabalhe na 

região de corrente limite, ou o mais próximo dela, alcançando-se assim uma elevada taxa de 

eletrodeposição, e conseqüentemente, aumentando a eficiência da célula. Em potenciais mais 

catódicos, começa a haver um considerável aumento da corrente devido ao desprendimento de 

hidrogênio. Por outro lado, a Figura 3 mostra que bem antes de se chegar ao patamar referente 

à corrente limite, já existe o desprendimento de hidrogênio. 

0.15 --,-----------------, 

0.10 -

0.05 -

0.00 - - ·· --

-0.05 -+- --.--,-1- .--- ....,1-- .--.-1 - --.----1 
0.00 -0.40 -0.80 -1.20 -1.60 

POTENCIAL vs. Hg/Hg2S04 (V) 

Figura 2 - Curva de polarização para a eletrodeposição de cádmio obtida por um e1etrólito 

contendo 100 ppm Cd + I M H2S04. Rotação do eletrodo de carbono vítreo: 800 rpm. 

Velocidade de varredura: 0,5 mV-s-1
• 
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Na Figura 3, verifica-se que o patamar referente à corrente limitada por difusão 

para a eletrodeposição de cádmio, permanece ainda no intervalo mostrado na Figura 2, com 

um potencial máximo de redução em tomo de -1,20 V vs. Hg/Hg2S04. Um pouco antes de se 

atingir o potencial máximo de redução para o cádmio, a curva de desprendimento de 

hidrogênio (b), já se mostra bastante expressiva. Pode ser constatado, por sua vez, que acima 

do potencial-1,0 V vs. Hg/Hg2S04 começa a ocorrer o desprendimento de hidrogénio. Não é 

dificil de se concluir que no patamar da corrente limite para a eletrodeposição de cádmio há 

um desprendimento excessivo de hidrogênio, comprometendo a eficiência de corrente do 

processo. 

A Figura 4 apresenta uma curva voltamétrica obtida no intervalo de potenciais 

catódicos para a eletrodeposição de cádmio através da passagem do mesmo eletrólito usado 

anteriormente, pela célula de fluxo, com uma vazão constante de I O cm3-min- 1
. Esta curva 

mostra um grande acréscimo da corrente, à medida que o potencial catódico aumenta, 

conseqüência do aumento da área catódica quando se utiliza um eletrodo poroso. Esta 

excessiva elevação da corrente pode set creditada, em parte, à reação de desprendimento de 

hidrogênio, que compete com a reação de deposição de cádmio[14], diminuindo a eficiência 

de deposição de cádmio sobre o leito poroso de grafite. 

i 
~ 

~ 

20 -----,-------------~ 

10 b a 

o .. 

-1 o 
-0.40 -0.80 -1.20 -1.60 

POTENCIAL vs. Hg/Hg2S04 (V) 

Figura 3 -(a) Voltamograma cíclico para o Cd2
+ num eletrólito contendo I 000 ppm Cd + I M 

de H2S04; (b) Ramo catódico do voltamograma obtido com o eletrólito de suporte, i. e., I M 

H2S04. Velocidade de varredura: 2 mV-s- 1 Área do eletrodo de trabalho(grafite): 0,5 cm2 
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-08 -1.0 -1.2 -1.4 -1.6 
POTENCIAL vs. Hg/Hg2S04 (V) 

Figura 4. Curva voltamétrica para a eletrodeposição de cádmio num eletrodo poroso de 

grafite. Velocidade de varredura: \0 mV·s- 1
; vazão da solução: 10 cm3·min.1

; concentração: 

Inicialmente, os ensaios efetuados na célula de fluxo foram realizados no intervalo 

de potenciais entre -0,80 e -I ,O V, onde não ocorre a reação de desprendimento de hidrogênio, 

com um passe único. Na Tabela II, os resultados obtidos com apenas um passe seriam 

vantajosos se os resultados tivessem apresentado elevadas taxas de remoção, já que não 

existiria o custo referente ao bombeamento da solução. No entanto, verifica-se uma pequena 

taxa de remoção obtida ao longo deste intervalo de potenciais, cerca de 5%. 

Tabela li - Potenciais c correntes médias obtidos na eletrodeposição de cádmio 

numa célula de fluxo com eletrodos porosos de grafite. Conc.inicial da sol. de 
alimentação: 100 ppm Cd. Vazão: 10 cm3.min-l. 

Corrente Potencial Remoção 
(mA) (V) (%) 

8,0 -0,865 . 4,4 

2,0 -0,915 7,8 
8,0 -0,965 3,4 
8,5 -1,000 4.4 

9,0 -I ,o 15 5,5 
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A Tabela III apresenta os resultados obtidos durante a eletrodeposição de cádmio 

na célula de fluxo com eletrodos porosos de grafite, num único passe, porém num intervalo de 

potenciais onde ocorre elevado desprendimento de hidrogênio. Tal célula contém uma área 

efetiva de catodo de 35,3 cm2
, determinada através da razão entre as correntes obtidas no 

eletrodo de grafite (0 = 8 mm) e no eletrodo da célula de fluxo (0=75mm). 

Tabela III -Taxas de remoção obtidas durante a eletrodeposição de cádmio na célula 
fluxo com eletrodos porosos de grafite. 

Método Corrente Vazão 
(mA) (cm3.min-l) 

Galvanométrico 500,00 3,40 
Potenciométrico 250,00 I 0,00 
Potenciométrico Variável 9,00 
Potenciométrico Variável 10,00 
Potenciométrico Variável 20,00 

*Ecss : Potencial da solução de saída versus catodo. 

Ecss* 
(V) 

Variável 
-1,15 
-1,25 
-1 ,20 
-1 ,20 

Remoção 
(%) 

14,40 
14,40 
21,20 
25,00 
25,00 

Pelas Tabelas II e III, verifica-se . que os melhores resultados ocorreram em 

potenciais em torno do potencial de redução máximo, i. e. , -1,20 V, onde se obteve uma taxa 

de remoção para o cádmio de 25%, utilizando-se uma vazão de lO cm3·min- 1
• Vale ressaltar 

que quando Eapl· = -1,0 V, já começa a haver desprendimento de hidrogênio. O volume de 

hidrogênio desprendido no catodo começa a crescer com o aumento do potencial, acarretando 

;.un aumento excessivo do potencial da célula. 

No anodo, a reação predominante é a de desprendimento de oxigênio : 

2H20 4 4W +02 +4e- (I) 

O acúmulo de gases nos eletrodos, particularmente no catodo, é extremamente 

prejudicial ao processo, pois além de provocar um aumento na resistividade da célula, limita o 

fluxo do eletrólito no interior da mesma, impedindo que maiores correntes limites para a 

eletrodeposição de cádmio, e conseqüentemente, maiores taxas de remoção possam ser 

atingidas. Adicionalmente, o fluxo da solução através dos eletrodos passa a ser não uniforme, 

provocando uma diminuição da área ativa do eletrodo. 
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A Figura 5 apresenta um gráfico relativo ao decaimento da concentração de 

cádmio na solução que sai do catodo, i. e., o efluente tratado, quando os ensaios de 

eletrodeposição de cádmio foram realizados com reciclo da solução. A remoção total do 

cádmio, após a mesma solução ter passado 6 vezes consecutivas pela célula de fluxo, 

mantendo-se o potencial da solução de saída versus catodo em -I,IOV, ficou em tomo de 

25%. Ao longo de todas as 6 passagens ocorreu desprendimento de hidrogênio, sendo os 

gases removidos constantemente pela parte central da célula, através de urna saída para gases 

especialmente projetada para tal finalidade . 

100 100 

94.5 

90.5 
90 

86.5 

82.2 

80 78.7 

74.9 

70 

o 
o 2 3 4 5 6 

NÚMERO DE CICLOS 

Figura 5 - Decaimento da concentração de cádmio após sua eletrodeposição no leito poroso de 

grafite de uma célula de fluxo, durante 6 reciclos da solução. 

Com os resultados ora apresentados, conclui-se que o desempenho da célula de 

fluxo contendo eletrodos porosos de grafite precisa ser melhorado, a fim de se alcançar 

maiores taxas de remoção de cádmio. Algumas alternativas serão apresentadas; são sugestões 

tanto de mudança no desenho da célula, como de alterações na composição do eletrólito de 

alimentação. 
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Uma primeira alternativa surge imediata: mudança da composição do eletrólito, 

com a finalidade de se deslocar a curva de deposição de cádmio para potenciais menos 

catódicos, afastando-se da região de grande desprendimento de hidrogênio. Alguns 

complexantes, tais como o EDTA e o ácido acético são apresentados na literatura 

especializada como agentes que provocam esse deslocamento [ 15]. 

Como segunda alternativa, estaria a mudança do leito catódico onde ocorre a 

eletrodeposição de cádmio. Segundo Bockris e/ ai. [16], pela determinação da densidade de 

corrente de troca para a reação de desprendimento de hidrogênio, 

2H • + 2e- -t H 2 (2) 

pode-se classificar o substrato sobre o qual a reação está ocorrendo. Pode-se então, verificar 

se um metal é bom ou mau eletrocatalisador, para a reação de desprendimento de hidrogênio. 

A Tabela IV mostra as densidades de corrente de troca para diversos metais em.meio ácido 

[8]. Pode ser visto que o Cd, Pb e Hg são maus eletrocatalisadores, pois possuem uma 

densidade de corrente de troca muito baixa e portanto, necessitam de um grande 

sobrepotencial para a ocorrência da reação de desprendimento de hidrogênio. 

Tabela IV- Densidades de corrente de troca para a reação de 

desprendimento de hidrogênio em I M de H2S04 [8). 

Metal -log io* 

(A.cm-2) 

Pt 3,6 

Ag 5,4 

Au 5,5 

C o 5,2 

Cu 6,7 

Zn 10,5 

Cd I 1,0 

Pb 12,2 

Hg 12,5 

* io : Densidade de corrente de troca. 

Tomando como base esta teoria, pode-se pensar como alternativa para a 

eletrodeposição de cádmio em soluções diluídas, a utilização de um catodo composto de 

partículas de cádmio, que teoricamente deslocariam, no sentido catódico, o potencial de 

desprendimento de hidrogênio em algumas centenas de mil i volts. 
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Uma terceira alternativa seria a utilização de eletrodos confeccionados com 

carbono vitreo reticulado (CVR). Esta forma de carbono vítreo foi desenvolvido em 1976 

[ 17], e está atualmente sendo produzido no Brasil. Suas melhores propriedades de alta 

porosidade e elevada área superficial , tornam-no adequado a estudos eletroquímicos [ 18], 

principalmente em células de fluxo [19], que é o tipo de célula focalizado neste trabalho. 

Pletcher er ai. [20], em trabalho recente, obtiveram excelentes resultados com o CVR para a 

remoção de cobre em soluções diluídas. 

Entre as possíveis alternativas para minimizar os problemas decorrentes do 

acúmulo de hidrogênio no catado, serão testados futuramente o uso de uma maior porosidade 

no catado, de modo que o gás gerado não se acumule na célula e também o uso de outros 

materiais que possuam um maior sobrepotencial para a reação de desprendimento de 

hidrogênio, como por exemplo, material poroso metalizado por cádmio. 

A Figura 6 apresenta um fluxograma proposto para a remoção e posterior 

recuperação de cádmio de efluentes da indústria de eletrogalvanização através da célula de 

fluxo com eletrodos porosos, após sua otimização. 

Figura 6 - Fluxograma proposto para o tratamento de efluentes da indústria de 

eletrogalvanização contendo cádmio e sua posterior recuperação. 
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Conclusões 

Os melhores resultados obtidos neste trabalho ocorreram no potencial de -1 ,20 V, 

a despeito da ocorrência de desprendimento de hidrogênio, conseguindo-se remover 25% de 

cádmio, com apenas um ciclo, a partir de uma solução ácida contendo uma concentração 

inicial de 100 ppm de íons Cd2
+. 

Os ensaios com 6 ciclos mostraram-se bastante eficazes já que também se obteve 

25% de cádmio removido, com o uso de um menor potencial, -1,10 V, e, assim, menor 

desprendimento de hidrogênio, consequentemente, uma melhor eficiência global do processo. 

A célula eletroquímica utilizada neste trabalho para a eletrodeposição de cádmio 

proveniente de soluções simulando um efluente industrial , com otimização de material de 

eletrodo, é promissora no tratamento de efluentes provenientes da indústria de 

eletrogalvanização 
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