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RESUMO
O tratam ento de cllu!.!ntes aquosos o u oleosos lo! uma das mais sérias questões ambi e nt a is enfrentada pe las indústrias
min cro-nH.: talúrg icas. O s principa is po luen tes süo n: a gcnt ~:s resi duai s, pús, pro dut os qu ími cos, íons me tá licos, ó leos,
m ntcria is o rg~J ni cns c a lg un s m e ta is prec iosos ( Au. Pt, Ag ).

A e lc trocoaguhu;ào (EC) en vo lve a

l ürmaç~o

" in s itu " tk ío ns por clct rú li sc. Geralmente, a nodos mel âlicos consum íve is

(A I c h :) são utili zados para prod uzi r continuamente íons metá li l.'os pró ximo à superfí c ie a nódica. T a l geração de ions é
seguida pt:la conc L· nt raç 5o l'ictro furé tica de parti c ulados ao Tl'dor do an odo. Os íon s são a traídos pe los particulados.
ne utra liza ndo suas cargas c. possib ilita nd o sua l'Ougul açào. As b~l l has de hi d rogé nio. li beradas pel o ca todo) unem ~e às
pa rtí c ul as Ooc ul adas. pe rm itind o s ua asccnçào c re moção da so lução.
A q ua lida de d a <ig ua tra tada depe nd e da qu a nti dad e d e ions produ z idos, q ue por su a vez depe nde da d ensi dade de
corre nt ~ utilizada. C lo re to de sódi o (NaCI} é c n mu m cntc cm pr~gado pa ra a um e ntar a co nd utividade cl é trica da ág ua de
proce sso a ser tra tada. () de sem pe nho da clctrocoagulaç ào tamhém é a rda do pel o p fl c tempera tura da á g ua de
processo. A densidade de co rre nt e.: é crítica na cktrm.:oagu h1çào. j á q ue é o único pa râme tro o peracional q ue pode se r
contro lado di rctamc nt c c que dc ter min tt ta nto a coag ulaç:lo q ua nt o as ta xas de geração de bo lhas. a lé m de influe nc ia r
forte men te a mist ura d a so lw,:ào c a tra nsfc rCncia de massa nus e lc trod os.
As va ntag ens da c.:kt rocoagulaç:lo incluem d cvada cfi c i ~ n cia de rc1n0~é.lo de parti c ul ados. unid ad e de tratam e nto
compac ta. custos re la ti vamente ba ixos c poss ib ilidade de a utomaçào completa. e nqua nt o as desva nt agens são a
necess idad e de subs titu ição pe riódi ca dos c lctrodus co ns um íve is. cus tos da cletric i<Ja<Je . ncccss idaUe de elevadas
cond uti v idades para as ~gua s d e p rocesso. de ntre: o utras.
O s obj l•t ivos deste tra ha lho sflo apn:sent ar os fundament os. ca ractcri/ílr os mecan is mos, ide ntificar va ntagens c
desv an ta ge ns, c indica r as perspect ivas da clet nll..:oagula~ào ~..: o mo processo de tratamento de cllucntcs ind ustriais.
PALAV R AS-C HAVE: e lctro llotaçào;

clct roco<~ g ul açà o;

dlu c ntcs li4uid ns.
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I. INTRODUÇÃO
O tra ram cnto de c nuc ntes aquosos ou oleosos C uma das mais sér i ~1s qucstúcs ambie ntais e nfrentadas pel as indús tri as
químicas c mínc ro-mc talllrgkas. Os prim:ipais po luent es stl o n:~• g~..·nt~..·s n..·siduais. pós, produtos químic<b. ions
metá licos, ó leos, mate ri ais orgân icos c alguns mcw is prec ioso s (A u. Pt. 1\g).
Alg umas vezes, d ev ido ó complex idade química ou ao ele vado vo lum e. o trat amento d e efluentes n:lo ~,..;
economicamente viável , mesmo cm casos cm q ue eles contêm materia is vali osos. A lém disso. muitas vezes a scpa raç~io
ó leo/água torna-se difíciL especia lment e quando o óleo está cmul sifkado c ainda pior quando o tamanh o tn Cdio d as
gotículas é pequeno ou se as emulsões estão quimicamente estabili zad a:-;.

2. TÉCNICAS ELETROQUÍMICAS
De acord o com S lrokach ( 1975). a utili za\=i'io de cll't ricidadc para o tra ta me nt o de :'1guas fo i primciramc nh: pro posta no
Reino Uni do em I XXlJ. A ap licat;ào da cletró lisc ao bcnc fi c ianH.; nto mine ra l n.li pai ent eada po r E lmnrc cm 19()::1. . A
ele trocoag ul ação (EC) com eletrodos d e a luminio c fe rro fo i pa ten teada nns Estados Unidos c m I '->09. A
e letrocoagula çâo para o tra ta me nto de ãg ua po tável fo i prime iramente ap li cad a cm I;.JTga escal a nos E.lLA. cm 1946
(S tua rt, 194ó).
Devido aos in vestimentos relat ivamente elevados c aos alt os gastos cn m energ ia c létri ca. as tecnol ogias c lctroq uimi cas
para o tratamento de ág uas e e fl uen tes não encontraram. naqw: le momen to. grande a plicação ao redor do mun do.
Entretanto, extensas pesquisas, nos Estado s Unidos c na extinta U.R.S.S. ac umularam uma abundante qu anti dade de
co nhecimento ao lon go da m~tadc de século seguinte. Com o au men to das exigências para os suprimentos de úg ua
potável e com as mai s rigorosas le is ambientais no que di z res pe ito à descarga de ctlucntcs. as tecno logias
e letroquímicas readquiriram sua impo rtâ nc ia mundial durant e as ú lt imas duas décad as.

Há e mp resas fornecendo eq ui pa ment os para rec uperação mctú lica, para o tra ta me nto de úgu a potúvcl ou âguns de
processo. pa ra o lratamen10 de vários tipos de cllucntcs res ulta nt es das mais di ve rsas ati v id adcs industriais. ta is como
curtum es. indústri as d e p rocessa me nt o de a lime nt os. indústri as têx te is. além do trata ment o d e c mulsücs ô lco-<.tg.ua .
Atualm cnt c. as tec no logias c lc troqu ímica s s<l o não apenas com paráve is a o ut ras tec no log ias cm te rmos de c us tos. mas
também são ma is efi c ientes c mais compactas. Pa ra alg um as sit uações. as tecnologias elc troq uími cas podem ser um
es tág io fundam ental no tmtamen to de cllucnt cs contend o po luen tes.
No caso das tecnolog ias eletroq uimi cas. os panimctros fundament ais que as no rt eiam são: potencial ( E ). corren te (I ).
densidade de corrente (i ) e efi ciência de corrente (CE). A densidade de co rrent e (Aim~) é a corrent e po r ;.lrr.!a d~
eletrodo c determina a v ~:l oc id ad c de um processo. A cticiênci a d e co rre nte é a ra1.ão entre a corrente co ns umi da na
produção de um determinad o produ to c a corrente total con s umid a. sendo um indi cador da ~.:spccificidadc do p rocr.!sso.

3. TÉCNICAS DE FLOTAÇÃO
O uso de técnicas de tl o taçào para o tra la mcnt o de e fluent es tem mostrad o g rande po te ncial dev ido :.'1 ~.· l e v ada
capacidade de processame nto d os eq uipamentos mod ernos. ú haixa ge raç:lo de l a mas~ ú alta l'lic iê nc ia dos pn.H:essos de
separa ção d ispo ní ve is ( Rubi o ct a i., 2001 ).
De aco rdo co m Za bel ( 1992). as princ ipa is d ife renças cnlre a fl otaçiio apl icada ao trata mento d e c llucntcs c a flotaçflo
''co nvencional" de min érios são us seguin tes:
Necessidade de mi cro- bo lhas ( < I 00 m ícrons) para a !lotação de partícu las ex tremamente pequen as ou m~smo
coloidais:
Impossibilidade de empregar e levadas vaziies volumétricas de bolhas, dev ido ú fragilidade dos agre gad os co loida is
form1.tdos;
M ic n_
) -bolhas nà o fl otam part ícul as densas c g randes. especia lmente cm e levados teo re s de súlidos:
Não é necessária a fonnaç<io de uma esp uma estáv el na apl icaçàll an trata mento d e e fl ue nt es:
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As aplicaçôcs ao tratamento amhicntal gcralml!ntc resultam cm custos l.!xtras.

4.ELETROCOAGULAÇÃO
Oe acordo com Yousuf' d ai. (~000), i.l l'oagulaçào é- um fenúmcno no qual partículas carregadas em uma suspt.:nsào
coloidal sào neutralizadas pda colisão mútua com cnntra-íons c são aglome radas, seguido pela sedimentação. O
coagulante é adicionado na forma de suhstüncias químit:as adequadas. É gera lmente aceito que a coagul ação acontece
primariamente pela redução da l'a rga superficial até um ponto onde as partículas coloidais, previamente estabilizadas
pela rcpulsJo clctrostútica , possa m aprnxirnar-sc o sutil:icntc para que forças Jc Van der Waal ' s possam mant8-las
unidas c permitir a agn.•gaçào. A rctluç:io da carga supcrlicial é conseqüência da diminui ção do potencial repulsi vo da
dupla camada cktril'a pela presença de um elctrúlito apn.:sc ntando ~:arga oposta.
A clctrocoagulaçào (FC) en volve a form;u;<io ··jn situ'' tlc ions por clctrólisc. Geralmente:. anudos metáli cos
consumíveis (AI c Fe) s;:io utili zados para produzir continuam~:nte íons metálicos próximo à supcrtlcic anódica. Tal
geração de íons é seguida pela concentração elctrof(Hética de parlit:ulad l)S ao redor do a nodo . Os íons sào atraídos pelos
partin1h1dos, neutrali za ndo suas cargas c possihilitando sua coag ulação. As bolhas de hidrogê nio, liberadas pelo catodo.
unem-se às partículas tloculadas. permitindo sua asccnçào c remoção da solução.

De acordo com Chen (1004). as reaç<'h:s química . . ocorrendo no anndo são mostradas a seguir.
Para arwdo de alumínio :

AI- 3c = AI

(i)

cm condições alcalinas

AI

t

.1011

Al(011) 1

(2)

cm rontlic;ôcs ác idas

(3)

Para anodo de ferro:

(4)

em condiçôes alcalinas

(5)

cm condiçôes Ú(.;idas

-IFe-" + O, · 211 ,0

4Fe

+ 4011

(ó)
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Adicionalmente. há a rcaçào de liberação de ox igl:n io

2H p

--4c

c

O 1 + 411

(7)

A rcaçào no catodo é

2Hp + 2e - H + 20 11

(X)

1

,,
Os ions AI

,,
Fc-

são coagu lantes muito l.!fctivos para 11oculantcs particulados. Os ions de alumínio hidroli zados

podem formar grandes red es tk A ~O-A 1-011. que podem qui mi camente adsorvcr po luentes tais como F. O AI
normalmente usado pura o tratamento de água c o Fc para o tratanu:nto Jc clluc ntcs (cm funçilo do preço).

c

4.1. Fatores afetando a eletrocoagulação
O dese mpenh o de um sistema de clctrocuagula\<iu rdlctL~sc pda eficiência da rcmoç<lo de polucnh.:s c p~o.·lo con s unw de
energia ciou rcctgcntcs químicos .

A remoção de poluentes é fortemente Jcpcm.k ntc do tamanho das bolhas geradas. enquanto o consumo de L'ncrgia está
rdacion:.ulo ao projeto da cCiub. materiais c di sposiçi.lo dos dctrodos \: \.,:Ondiçôcs op(:rat:iona is. t~1is co m o Jcnsi Jadc de
corrent e, condutividade da solução, dentre outras. A varim;tw do tamanho Jc hulhas depende do pi I da so lw;ào. assi m
como do material dos clctrodos . As bolhas gasosas tkpendL'm também da den sidade tk corrente. assim como da
condi çào superficial dos cletrodos.
Os e xperimentos típicos de elctrol'o<Jgu laçüo. para o tratamento de cllucntcs . envol ve m o kvantamento de curvas
relacionando a rcmot;ào percentual do poluente cm funçúo t.lo tempo, para di vC'rsas cont.l it;tks de <.kns iúade de t:orrcnt L'
clétrica ( rnAícm ! ). temperatura. pll c sistema elétrico (Kunwr et aL, 200 .1).
Densidade de corrente: Geralmente. a rcmo~,"ào perc~.:ntual Uo poluente aum<.:nta t:lllll a dc va~,"ào da densidade de
corrente. devitlo ao awnento no nlunero de mitro-bolhas 1:!~1 sosa s no interior da ...-élu la . a umcnt ~1mlo ass im a quantidaUl'
de poluente carregado pelas mesmas. Entretanto. acima de determinados va lores de densidade de.: ~ (.)frente. as bol has
geradas cm enorme quantidade ~oalcscc m ao invés de ligarem-se ao poluente. result ando. como conscqlil3ncia. numa
degradação do processo dc scparaçüo. O suprimento d~..: t:n rn:nte para o sistema de clctrocoagulaçào determin a a
\ l

~I

quantidade de íons AI ou Fc- liberados dos respectivos eletroUos . lJma clev:u.la corrente s ignifica uma pcqut:na
unidad e de dctrocoagulaçào. Entre tanto, quando uma cmTcniL' muito dc vada l.~ empregada. hú uma gra nd e possibilidaJc
de desperdiçar energia clétrica no aquccimcntn da so luç;lo. Mai~ importante. uma Lh:n~idade de corrc ntl.' muito c.:lc vada
resultaria em um sign ificante decréscimo na ctici0ncia dc corrcntL'.

De: acordo com Chen (2004 ), para que um sistema de t.:letnH.:oagula\·;io opere por um longo período de tempo sl'm
necess idade de manutenção, a den s idade de corren te suge rida ..:· de 20- ~) A ! m~ . hú menos que sejam tomadas medidas
para a limpez<.t periódi~.:a d<J supcrlkic do s eletrodos.
A sclcçào da densidade de corrente deve si.:' r !Cita com outros parámctros operacionais. tais como pf I. kmperatura c
vaL.ào vo lumé tri ca. para garanlir uma elevada diciCncia de cnrfl.'nlc . llú um va lor l.'rítil.'o de dcn s idadc de ...:orrcntl!
necessário. Uma vez que a densidade de corren te <.~tinja o va lor critico. a 4ualida(_k dl) c tlw: nt c n;lo aprcsl.'nta melhora
signi ficante para posteriores aumentos de corrente.
A efic iência de corrente aumenta inicialmente com o aumento da tempnatura. até atingir um valor müximo. A partir
daí , qualquer aumento de h.;mperatura diminuirá a diciCncia de corn:nh.'. O au m e nto dL' tcmperalltra prupon.:iona um
aumen to Ua condutividade da solução, com consequente n.!duçàl) no consumo Uc cnergia .
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Eft:ito do pi!: Os cfcitus do pi I da úgua ou efluente suhre a clctrocoagula~üo são rclktidos pela efic iência de corrcrllc c
também pela soluhilidadc dos hidróx idos nh:túliros. Quando hú íons clore to prese nt es. a liberação de doro lambem
~cria all:tada . Encontra-se no rmalmen te qw..• as cliciências de corrente do alumínio sào mais elevadas cm condições
a lca linas ou úcidas do <.JUC cm <.'OIH.Ji•••:ôes neutras (Chen. 2004) . O JescmpL'nho do tratamento depende da natureza dos
poluentes. •.:om a mdh..1r rcmoç:Jo de polucnll.: cm:ontrada prúxima ao pi I de valor 7.

A potência consumid<.~. é. entretanto. maior cm meio neutro. devid o à variaç ão de condutividade. Quand o a
condutividade é alta . o cfl:ito do pi I nüo é significante. O pi! do efluente. após o tratamento de EC, aumentaria para
clluentes ínicia lml'ntc úe idos. mas diminuiria para dltlt.!ntcs inicialmente alcalinos. Esta ê uma das vantagens deste
processo. O <Jume nto do valor do pi! cm cond i~ôe s úcidas foi atribuído ú lihcraç~1o de hidrogên io nos ca todos. De fato.
1
a lém da libera"':ão de hidrogCnio. a formaç:1o de AI(OII), próxima ao amldo liberaria 1[ levando a uma diminuição do
va lor de pi I.
Adicionalm ente, hú t~Hnhl·m a rt:~t~t;àl) de liberação de oxigCnio. levando ú diminuiçilo do valor de pll . Quando hú íons
cloro. as sCt;..'llinll:s reaçiks 4uími..:as ocorrem:

2C I. - 2e - C I,

(9)

Cl , + H,O - HOCI >C ( + H

( 10)

HOCI

(li)

OCI ' 11

Co nse4üentcmente, o aumento do valor do pi I devido à liberação de hid rogê nio é mais ou menos compensado pelas
1
rcaçôes de liberação de 11 acima . Determinou-se que a cficiCncia de n:nwçào de poluentes é maior para meios neutros
(valor dL· pll próximo a 7), no caso da utilizaç;lo de eletrodos de A I. Jú para o caso da utiliza~ão de dctrodos de Fe, tl
eficiênc ia de rcmm;~io de poluent es 0 maior para meios akalinos.

Pn:scnca tk NaC J: C loreto de súd io é nonnalmcnle empregado para aumentar a t:ondutividatk da água ou c tluen tc a
ser tratado . A l ~ m d+: sua contrihuiç~1o iúnira cm conduzir a carga clétrica. descobriu-se 4uc os íon s cloreto podem

rt!duzir signilicativamcntc o cli:ito adverso Je outros ún ions tai s como HC0 3-.

S() } ·.

A existCncia Jus ions ca rhonato ou sulbto levaria à precipit açüo dos íons Co.t ou Mi+tJUC formam uma camada
isolante suhrc a supcrlkie dos detrodos. l:sta camada isolante aumenta ria acentuadamente o potencia l entre os
cletrodos e rQo;ultaria cm uma diminuição signillcantc da etíciCtH.:ia de corrente.

É portatlto ret:ometulando 4t1c entre os ãnions presentes, de ve ha ver 20'X, de Cl- para garanti r uma op+:ração no rmal da
cktrocoagulaçàu no trataml'nto de úgua. A adi,:üo de NaCl levaria tamhém a um decréscimo na potCncia consumida,
devido ao aumento na condutividade. Alem disso. descobriu-se que o doro clctroquimicamcntc gerado é eficaz na
des inll:-q:iio tk ,·1guas.

LJisposicào dos cktrodos: Nonna lmcnk um anodo é insta lado no fundo da célula. cnquanlo um catodo dt.: tela de a~o
inox 0 lixado de lO a 50mm acima do anodo. Tal arranjo mio pode garantir níp ida dispcrs<.lo das bolhas de 0::! , geradas
no anodo. para o seio da soluçào. afctando a eficiência de tlotaçào (Chen, 2004).
Além disso, st.: a condutividade da soltu,:<.to ror baixa. o consumo de energia scrú inaceitavelmente elevado. devido ao
grande espa~Yamcnto L'ntrc cll'trodos. JH:ccs s~ír io para evitar o curto-circuito entre o catodo de tda lkxívd superior e o
anodo de fundo.
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Uma nova disposição dos clctrodos. ago ra no

p lano. roi !1::-.tada c mostrou-se mai s cl ici~nt~ de v id o :i n\pida
~ !<lo importante quanto a gr.:raç;Jo dl' micro--holha s. para a

Jllt..'SlllO

dispersão das holhas geradas para o se io da solw,;üo. a qual
eficiência do processo (Chen c' I ai.. 2002 ).

Para um s istema convenciona l. apenas ll catoth) superior l'tltra cm l..'onta to com a solu t;iio. enquanto ll anodn no fund o
não inh.:ragc dirctamcntc com o llu xo. Daí. as bolhas de () 2 geradas tW anodo no fundo nc.io podem se r im L·Jiatamcntc
d ispersas para a âgua de pro..:csso c m tratamento.

Proj eto típico de célula: Em sua forma mais simples. um n:ator para cktnH.:oagulat;<io pode ser l'Onstituído di.? uma
célula dctrolítica com um catodo c um anodo. ()uando co tH.x:tado a uma lüntc ~..·ldrica ~:xt.:rna. o ma teri al do ~tnodo id
cor roe r- se clctroq uimicé.lme ntc d evido ~~ nx ida,·•io. ao passo qu ~..· o ra tüdo s~..· r:i suj e ito a pa ssivaç;io. Mas . tal arranjo n ~io
ê ::u.kq uado para o tratam.:nto di.! úgua s de processo. porque para uma ta.\ a de di:-. so luçào m..:t.Jiica adcqu ada. C
ncccssdrio o uso de clctrodos com gr:mdc ún.:a superficial. Isto ll'lll si do consL·guido pel o uso de Ci..; lulas com c lctrodos
monopolarcs tanto cm série quanto cm paralelo (Yo ussuf ~..·t ai .. 2000). U m arranjo simples de uma célula de EC com
um par de anodLlS c um p<~r de c a todos c m para Ido ..: mostrado na Fi g . I .
Ele consiste essenci alment e de pares de placas metáli cas ~..·o ndut oras colocadas entrL' dnis eletrodllS para le los c uma
t~m lc ciCtrica de corn:nte ~..:ontinua . /\':-> piara s m~..·t ;.'lli ca~ condutoras s;lo comum...:nlt' ron hec idas t'Omo .. dctrodos de
sacrillc.:io··
Um alTanjo d~.· uma cé lula de EC com e lctrodos monopolarcs cm s0 ric L· a1x~.·s ~..· nt a do na F ig. 2. Fm tal disposi\.-·:.io. cada
par de .. clctrodos de sacriticio" é ~..~onct'tadn i nt e rnam~..·ntc aos o 11tros c nün tem íntcrnmcxôc-s rom os cktrodt~s externos .
Algun s pcsljui sadorcs (Marncri ct ai.. J99X c Po ul't ct ai.. 199)). entn: tanto. utilizaram ~k trodos bi polares com célula s
em para le lo. Nest e caso. o s detrodo s de sacrifício sào colocados entre os doi s elet rodos paralelos s ~..·m qualque r co ne xão
c lét ri ca, confo rm e mos trado na Fig .J. Snmenh: o " do is ck trod os monopo lares s:io 1.:oncc tados ~• ro nt e e k'tri c a se m
interconexões e nt re os ektrndos de sacri lkio.
Fvm• •!• lnca
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Figura I. Rcat or de EC com dctrodos m o nopolarcs
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Dependendo da oricntaç:1o das placas d~.: clctwdos, as L"élu\as lk EC podem ser horizontais ou verticais. Por
simplicidade. as placas de clctrodos sào normaln11..:ntc conectadas cm modo bi-polar. O lt.!Scoumcnto da solução através
do cspa<;l' entre as placas pode ser via múltiphs l·anais ou via canal simples.
O n.:·ator para F.C pode tanto operar continuamente quanto cm hatclada. A elclrocoagulação tem que ser seguida por um
proc esso de rcmtu.,~üo da lama . Podc ser tanto uma unidade de scdirncntaçào quanto uma dt.:: notação .

4.2 . Efluentes tratados pela elctrocoagulação
A FC

~...~

cfit:icntc na rcmo,·ão de sólidos cm suspensào, assim como na de úh.:os c graxas. Ela te m se mostrado eficiente

no tratuml·nto dt! úguas. tai s como o tmtamcnt o do suprimt!nl o dt: água potüvcl de pequenas c médias comunidades. para
l) suprimento ~.k água de aquecimento para processos industriais para os quais grandes estações dt! tratamento de água
são desnct:cssúrias ou economicamente inviúvc is .
Ela é muito eficiente na coagulaçüo de ('o lóidcs encnntrados em águas naturai s. reduzindo suas turhidcz c cor. É
também cmprcgacb na n:muçào ou dcstruiç<in de algas c microorganismos. Pode também ser usada para remover ferro,
s ilicatos. oxigênio dissolvido. <.kntn: outros .
A EC mostrou-se particul<.~rmcntc lltil tH1 tratamento de úguas de processo. tendo s ido utili t ada no tratamento de
ctlw.!tlh!s pn..)\·cnientcs de indústrias tê xteis. Uc a limentos. de petróleo. de carpetes. tlt..: libras químicas. ale m de ser usada
no tratame nt o de esgotos. de cmulsúcs úlco-úgua . J'"·ntrc outros.

4.3. Vantagens e desvantagens da eletrocoagulação
A s van tagens da ektrocoagulaçào incluem cJc,·adJ ctici~ncia de remoç;lo de particulados. unidack de tratamento
compucta. l'Ustos rclalivamentc haixos c possibilidade Ue automação completa. enquanto as desvantagens são a
nc ecssidadc de suhstituiçào periódica dos cktmdl)S consumíveis. custos da dctricidadc. necessidade de elevadas
Cl1!lduti\ · id<.~dcs para as águas de processo. dentre outras .
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