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RESUMO 

 

 

Neste trabalho, o tratamento de efluentes sintéticos, contendo Vermelho de Remazol 

BR (RRB) e Azul de Novacron CD (NB) por oxidação anódica com ânodos de Diamante 

Dopado com Boro (BDD) e Amarelo de Novacron (YN) com ânodo de Platina (Pt) e DDB 

foram investigados. A eletrólise galvanostática dos efluentes sintéticos RRB, NB e YN têm 

levado à remoção completa da cor em diferentes condições operacionais (densidade de 

corrente, pH e temperatura). A influência destes parâmetros foi investigada a fim de encontrar 

as melhores condições para a remoção da cor do corante. De acordo com os resultados 

experimentais obtidos, o processo de oxidação eletroquímica é adequado para descoloração de 

águas residuais contendo esses corantes têxteis, devido às propriedades eletrocatalíticas dos 

ânodos DDB e Pt. Exigências de energia para a remoção de cor durante eletrólises 

galvanostáticas das soluções sintéticas de RRB, NB e YN depende principalmente das 

condições de funcionamento, por exemplo, RRB, passa de 3,30 kWh m
-3

 em 20 mA cm
-2

 para 

4,28 kWh m
-3

 em 60 mA cm 
-2

 (pH = 1); 15,23 kWh m
-3

 em 20 mA cm
-2

 para 24,75 kWh m
-3

 

em 60 mA cm
-2

 (pH = 4,5); 10,80 kWh m
-3

 em 20 mA cm
-2

 para 31,5 kWh m
-3

 em 60 mA cm
-

2
 (pH = 8) (dados estimados por volume de efluente tratado). A fim de verificar a 

regulamentação da lei brasileira dos efluentes sintéticos após descoloração pelo tratamento 

eletroquímico, determinou-se  os valores de Unidades Hazen e a remoção total da cor foi 

alcançada, permanecendo na regulamentação. Finalmente, o custo de energia elétrica para 

remoção da cor foi estimado. 

 

Palavras chave: Eletroxidação. Corantes têxteis. Tratamento de efluentes. Materiais 

eletrocatalíticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In this work, the treatment of synthetic wastewaters containing Remazol Red BR 

(RRB) and Novacron Blue C-D (NB) by anodic oxidation using boron doped diamond anodes 

(BDD) and Novacron Yellow (YN) using BDD and Platinum (Pt) anodes was investigated. 

Galvanostatic electrolyses of RRB and NB synthetic wastewaters have led to the complete 

decolorization removal at different operating conditions (current density, pH and 

temperature). The influence of these parameters was investigated in order to find the best 

conditions for dyestuff colour removal. According to the experimental results obtained, the 

electrochemical oxidation process is suitable for decolorizing wastewaters containing these 

textile dyes, due to the electrocatalytic properties of BDD and Pt anode. Energy requirements 

for removing colour during galvanostatic electrolyses of RRB, NB and YN synthetic solutions 

depends mainly on the operating conditions; for example for RRB, it passes from 3.30 kWh 

m-3 at 20 mA cm
-2

 to 4.28 kWh m
-3

 at 60 mA cm
-2

 (pH = 1); 15.23 kWh m
-3

 at 20 mA cm
-2

 to 

24.75 kWh m
-3

 at 60 mA cm
-2

 (pH = 4.5); 10.80 kWh m
-3

 at 20 mA cm
-2

 to 31.5 kWh m
-3

 at 

60 mA cm
-2

 (pH = 8) (data estimated per volume of treated effluent). In order to verify the 

Brazilian law regulations of NB and RRB synthetic solutions after electrochemical 

decolourisation treatment, Hazen Units values were determined and the total colour removal 

was achieved; remaining into the regulations. Finally, electrical energy cost for removing 

colour was estimated. 

 

Keysword: Electroxidation. Textile dyes. Wastewaters treatment. Electrocatalytic materials. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

 Corantes sintéticos são usados extensivamente em muitos campos da tecnologia 

até a presente data, assim como em vários ramos da indústria têxtil, produção de papel, 

indústria alimentícia, curtimento de couro, pesquisa agropecuária, células foto-eletroquímicas 

e em tingimento de cabelos. Devido à produção em grande escala e aplicação extensiva, 

corantes sintéticos podem causar uma considerável poluição ambiental e sérios riscos à saúde 

(FORGACS et al., 2004). 

 Corantes têxteis podem ser classificados pela maneira que são fixados à fibra 

têxtil (por exemplo, direto, ácido, reativo) ou por sua estrutura química (por exemplo, azo, 

antraquinona indigoide,). Na indústria têxtil, 60% dos corantes utilizados são os corantes azo, 

em que o grupo -N = N- é ligado a um anel aromático. Corantes reativos são amplamente 

utilizados devido à sua aplicação relativamente fácil no processo de tingimento e estabilidade 

durante o uso. A indústria têxtil produz grandes quantidades de águas residuais durante o 

processo de lavagem e tingimento que contêm grandes quantidades de corantes que não são 

fixas na superfície de fibras, e como resultado são eliminados juntamente com a coloração de 

efluentes têxteis (em cursos de água, afetando a sua transparência, solubilidade do gás e pode 

apresentar propriedades carcinogênicas e mutagênicas) (FORGACS et al., 2004; 

MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009). 

 No presente estudo, propôs-se o uso da tecnologia eletroquímica como alternativa 

para remover corantes sintéticos da água, a fim de eliminar a intensidade da cor e suas 

consequências ecotoxicológicos em ambientes aquáticos. Portanto, o objetivo principal deste 

estudo é investigar a influência dos principais parâmetros operacionais, tais como densidade 

de corrente, pH, temperatura, na remoção de cor de efluentes sintéticos contendo corantes 

têxteis como Vermelho de Remazol RB (RRB), Azul de Novacron CD (NB) e Amarelo de 

Novacron (YN) (corantes largamente utilizado no Nordeste pelas indústrias têxteis brasileiras, 

afetando os ecossistemas aquáticos, devido à persistência da sua coloração, e também devido 

às suas propriedades carcinogênicas e mutagênicas, Instruçao Normativa n°1 de 03/11/2004.), 

a fim de identificar as melhores condições experimentais que resultem em uma alta eficiência 

de corrente e baixo custo de energia. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivos gerais 

 

 

 Desenvolver, caracterizar, testar e aplicar métodos de eletroxidação para a 

remoção de resíduos orgânicos em águas residuais sintéticas de indústria têxteis. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Desenvolver uma célula eletroquímica com ânodo plano para realizar os 

experimentos, investigando o efeito do tipo de material anódico e avaliando o efeito das 

variáveis experimentais: densidade de corrente elétrica, temperatura, pH e concentração 

inicial do composto orgânico (no caso de águas residuais sintéticas). 

 Avaliar o processo eletroquímico em termos de sua eficiência de corrente e 

consumo energético 

 Estudar a eliminação da matéria orgânica mediante a Espectroscopia de absorção 

molecular (UV-Vis) e carbono orgânico total (COT). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 INDÚTRIA TÊXTIL 

 

 

As primeiras indústrias têxteis foram introduzidas no Brasil por volta de 1850. Em um 

processo gradual de evolução tecnológica, completa 160 anos em todos os segmentos que 

compõem este setor, apresentando grande relevância no setor econômico e social (HIGA, 

2008). 

No entanto, é um dos setores que mais poluem quando a composição e o volume de 

efluente descartado são consideráveis (ELIZALDE-GONÇALÉZ et. al., 2003). Seu potencial 

poluidor de pequeno e médio porte equivale ao volume de resíduos gerados por 

aproximadamente 7.000 a 20.000 pessoas, considerando-se o teor de matéria orgânica (HIGA, 

2008).  

Os resíduos de indústrias têxteis possuem como característica uma intensa coloração a 

qual, em ambientes aquáticos, pode causar uma interferência nos processos de fotossíntese. 

Além disso, certas classes de corantes, assim como seus subprodutos, podem ser 

carcinogênicos e/ou mutagênicos. Estudos indicam que a poluição colorida de cursos d’água 

começa a ser observável a concentrações acima de 1 mg L
-1

 (CATANHO et al., 2006) 

A remoção da cor do banho de lavagem é um dos grandes problemas do setor têxtil. 

Pois, cerca de 20% da produção mundial de corantes é perdida para o meio-ambiente durante 

a síntese, processamento ou aplicação desses corantes. Isso é alarmante, se considerarmos que 

isso representa um lançamento de cerca de 1,20 toneladas por dia desta classe de compostos 

para o meio-ambiente. A principal fonte desta perda corresponde à incompleta fixação dos 

corantes, durante a etapa de tingimento das fibras têxteis (ZANONI e GUARATINI, 2000). 

A geração de resíduos é inevitável, destacando a quantidade de águas residuais gerada 

em todas as etapas do processo de produção. Estima-se que atualmente sejam produzidos no 

mundo cerca de 40 milhões de metros cúbicos por dia de água. Mas, no caso do estado do Rio 

Grande do Norte calcula-se que sejam descartados diariamente 40 mil metros cúbicos de água 
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contendo corantes têxteis. O seu tratamento tem sido um desafio em função da complexidade 

e da quantidade do resíduo gerado e o impacto ambiental da água produzida que surge da sua 

composição química. O tratamento deste efluente além de ser complexo, requer um alto custo 

 

 

2.2 CORANTES TÊXTEIS 

 

 

A origem dos corantes têxteis é incerta, mas existem indícios de seu uso desde os 

primórdios da civilização. Sua presença foi observada em amostras de tecidos de tumbas 

egípcias datadas de 2500 a. C. Até o século 19, só existiam pigmentos naturais cujas fórmulas 

eram guardadas secretamente. A grande revolução na história ocorreu quando o químico 

inglês Willian H. Pequim descobriu, em 1856, o primeiro corante sintético. A partir daí, 

muitos corantes orgânicos começaram a ser sintetizados em grande escala. Cerca de 10.000 

são produzidos em escala industrial. Estima-se que atualmente 2.000 tipos de corantes estão 

disponíveis para a indústria têxtil. Essa diversidade pode ser justificada pelo fato de que cada 

tipo de fibra a ser colorida requer corantes com características próprias e bem definidas. 

Existem vários tipos de corantes sintéticos, dentre eles estão, os corantes azos, 

dispersos, reativos, ácidos, pré-metalizados, etc., sendo classificado de acordo com sua 

estrutura química ou pelo método que se fixa à fibra. 

Corantes azos (Figura 1) formam o maior grupo entre os corantes sintéticos (60-70%). 

Seu sistema de cromóforos consiste em grupos azo (-N = N-) em associação com sistemas 

aromáticos e auxocromos (-OH,-SO3, etc.). Estima-se que cerca de 50.000 toneladas de 

corantes são descarregadas a partir de indústrias de tingimento e coloração a cada ano. 

Atualmente, a indústria têxtil de tingimento está sob considerável pressão para reduzir a cor 

de efluentes gerados (FERNANDES et al., 2004). 
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Figura 1- Estruturas químicas típicas de corantes azos (Vermelho de metila) 

 

Os corantes dispersos (Figura 2) são compostos aromáticos não iônicos, na maioria 

contêm grupos azo como cromóforo, são pouco solúveis em água e altamente utilizados na 

tintura de fibras sintéticas, tais como poliéster, triacetato de celulose e poliamidas. A adição 

de agentes dispersantes durante a etapa de tintura sob alta temperatura (80 ºC) é uma das 

responsáveis pelo transporte do corante à fibra hidrofóbica, cuja etapa tem mudado a 

concepção desses corantes como prováveis poluentes de águas superficiais. Esses corantes 

formam sistemas de micelas estáveis nestas soluções, que são facilmente transportadas em 

meio aquoso, contribuindo para sua presença em águas superficiais, para sua acumulação em 

sedimentos, solos e conseqüente contaminação da água potável oriunda de estações de 

tratamento de água.  A preocupação com rejeitos contendo essa classe de corantes tem 

crescido nos anos mais recentes, devido a suas comprovadas propriedades mutagênicas 

(ZANONI e GUARATINI, 2000). 

 

Figura 2- Estruturas químicas típicas de corantes dispersos (Corante disperso vermelho 278) 
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Os corantes reativos (Figura 3) são corantes contendo um grupo eletrofílico (reativo) 

capaz de formar ligação covalente com grupos hidroxila das fibras celulósicas, com grupos 

amino, hidroxila e tióis das fibras protéicas e também com grupos amino das poliamidas. 

Existem numerosos tipos de corantes reativos, porém os principais contêm a função azo e 

antraquinona como grupos cromóforos e os grupos clorotriazinila e sulfato-etil-sulfonila como 

grupos reativos. Neste tipo de corante, a reação química se processa diretamente através da 

substituição do grupo nucleofílico pelo grupo hidroxila da celulose. Um exemplo é aquele do 

tingimento usando compostos contendo sulfato-etil-sulfona, cuja adição do corante à fibra 

requer apenas a prévia eliminação do grupo sulfato em meio alcalino gerando o composto 

vinilsulfona. Este grupo de corantes apresenta como característica uma alta solubilidade em 

água e o estabelecimento de uma ligação covalente entre o corante e a fibra, cuja ligação 

confere maior estabilidade na cor do tecido tingido quando comparado a outros tipos de 

corante em que o processo de coloração se opera através de ligações de maior intensidade 

(ZANONI e GUARATINI, 2000). 

 

 

Figura 3- Estruturas químicas típicas de corantes reativos. 

 

 

2.3 TRATAMENTO DE EFLUENTES TÊXTEIS PARA REMOÇÃO DA COR 

 

 

A contaminação de solos e lençóis freáticos por compostos orgânicos pouco ou não 

biodegradáveis tem sido assunto de grande atenção no mundo acadêmico e industrial, e a 

legislação ambiental torna-se cada vez mais rigorosa com o descarte de efluente gerados pelas 

indústrias.  
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Os corantes têxteis e seus derivados são amplamente usados como matérias-primas em 

muitas indústrias têxteis, petroquímicas, químicas e farmacêuticas. Por exemplo, a 

importância dos corantes pode ser medida através do grande volume de sua produção, que 

somente nos Estados Unidos foi de 1,9 milhões de toneladas em 2000 (XIONG et al., 2003; e 

MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009).  

Águas residuárias contendo estes compostos provenientes das indústrias citadas acima, 

e também de muitas outras, constituem uma séria ameaça à saúde humana e também são 

bastante tóxicas à maioria da vida aquática. O alto grau de toxidade destes compostos 

fenólicos faz com que os limites de concentração para emissão em mananciais e redes de 

esgoto, estabelecidos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental  (Brasil, Leis, 

decretos, etc), sejam de 0,5 ppm e 10,0 ppm, respectivamente. Existem vários métodos de 

tratamento de efluentes industriais contendo poluentes orgânicos, incluindo a incineração, 

adsorção, tratamento biológico e oxidação química e eletroquímica. A escolha do tipo de 

tratamento dependerá não só dos custos relacionados ao processo, mas também da facilidade 

de controle, confiabilidade e eficiência do tratamento.  

Dentre os métodos de tratamento utilizados para decompor compostos orgânicos, 

destacam-se os Processos Oxidativos Avançados (POA’s). Estes processos baseiam-se na 

utilização de agentes bastante reativos, como os radicais 
•
OH, os quais são responsáveis por 

um forte processo oxidativo. Em alguns casos, a ação de agentes intermediários, como o 

hipoclorito ou 
•
OH, representa a única maneira de se degradar o poluente orgânico e 

mineralizá-lo. Dependendo da composição química, níveis de concentração e força iônica da 

água residuária, POA’s, como a oxidação Fenton, oxidação fotoquímica ou eletroxidação 

indireta, através de 
•
OH produzido pela decomposição da água (PANIZZA e CERISOLA, 

2001, MARTÍNEZ-HUITLE e FERRO, 2006; MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009), 

podem ser usados com sucesso para a remoção de poluentes orgânicos (POLCARO et al., 

2000 ).  

O tratamento empregando processos biológicos ou químicos é freqüentemente 

eficiente no que tange ao cumprimento da legislação pertinente. Porém, atualmente, este 

requisito não é mais suficiente, uma vez que considerações ambientais estão 

permanentemente na pauta. Por um lado, a tecnologia convencional para o tratamento 

químico de águas residuais demanda transporte, estocagem e manuseio de produtos químicos 

perigosos, além de proporcionar a geração de lamas tóxicas. De outro lado, os processos 
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biológicos são lentos e demandam grandes áreas físicas, além de gerar produtos 

biodegradáveis solúveis e resíduos celulares. Adicionalmente, compostos orgânicos com alto 

peso molecular, presentes em alguns tipos de efluentes industriais aquosos, tendem a ser 

resistentes à biodegradação. Diante deste quadro, a pesquisa e desenvolvimento de novas 

tecnologias de tratamento de efluentes que sejam ambientalmente orientadas são cada vez 

mais estimulados. Neste campo, a Tecnologia Eletroquímica, por ser considerada uma 

“tecnologia limpa” por fazer uso somente do elétron como reagente, pode se constituir numa 

alternativa atrativa para o tratamento de efluentes contendo compostos orgânicos via 

eletroxidação na superfície do ânodo (PELEGRINO ET AL., 2002; MARTÍNEZ-HUITLE e 

FERRO, 2006; MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009). 

 

 

2.4 NATUREZA DO MATERIAL ELETROCATALÍTICO 

 

 

O principal desafio para um emprego efetivo da tecnologia eletroquímica para a 

eletroxidação de corantes em efluentes têxteis consiste na redução do consumo energético do 

processo de maneira a diminuir seu custo operacional e, conseqüentemente, torná-lo 

competitivo com o tratamento químico. Para a diminuição do consumo energético em um 

processo eletroquímico é necessário aumentar seu rendimento elétrico e reduzir o potencial 

elétrico a ser aplicado de maneira a atingir a densidade de corrente elétrica desejada. O 

potencial é dependente, principalmente, da distância entre os eletrodos para uma dada 

condição de trabalho. Diminuindo-se a distância entre os eletrodos haverá uma diminuição da 

queda ôhmica e um decréscimo equivalente na queda de voltagem na célula e no consumo 

energético. O rendimento elétrico, por sua vez, pode ser melhorado de duas maneiras. A 

primeira consiste em se utilizar as reações anódica e catódica para a reação de interesse. A 

segunda baseia-se na utilização de eletrodos com uma grande área superficial (FOCKEDEY e 

LIERDE, 2002). O material do eletrodo é certamente um dos principais parâmetros na 

oxidação eletroquímica de compostos orgânicos, uma vez que os mecanismos e os produtos 

de algumas reações anódicas dependem dele. Outros requisitos importantes do material de 

ânodo são alta resistência à corrosão e estabilidade física e química sob condições de 

potenciais altamente positivos (PELEGRINO et al., 2002). 
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Dois diferentes mecanismos podem ser distinguidos na oxidação de moléculas 

orgânicas: a oxidação direta e a indireta (MARTÍNEZ-HUITLE e FERRO, 2006; 

MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009). A oxidação direta ocorre sobre eletrodos 

eletrocatalíticos, como a platina.  Por outro lado, a oxidação eletroquímica indireta ocorre via 

mediadores que se mantêm aderidos (física ou quimicamente) à superfície do ânodo, onde 

eles são continuamente gerados. Eletrodos de óxidos de metais são comumente usados para a 

oxidação indireta (SIMOND et al., 1997). Na oxidação indireta, o primeiro passo consiste na 

descarga da água, conforme a Equação 1, formando radicais hidroxila (
•
OH) adsorvidos sobre 

a superfície do eletrodo. 

MOx  +  H2O→ MOx (
•
OH) + H

+
 + e

-
           (1) 

Os radicais hidroxilas irão reagir e formar os superóxidos MOx+1 sobre os sítios ativos 

do óxido MOx, de acordo com a Equação 2 abaixo: 

MOx(
•
OH) → MOx+1 + H

+
 + e

-
            (2) 

O superóxidos fisissorvidos oxidarão então as moléculas orgânicas de acordo com a 

Equação 3. 

MOx+1 + R →  MOx + RO             (3) 

A espécie MOx+1 também será responsável pela formação de oxigênio, num processo 

competitivo, como mostra a Equação 4: 

MOx+1 → MOx + ½ O2             (4) 

Um segundo caminho para a reação, em que o composto orgânico é mineralizado, 

deve também ser considerado (Equação 5): 

MOx (
•
OH)y + R→ y/2 CO2 + yH

+
 + ye

-
 + MOx          (5) 

A reação de combustão, representada na Equação 5, é mais provável que ocorra em 

condições de altos sobrepotenciais para a reação de desprendimento de oxigênio em 

superfícies de PbO2, SnO2 ou Sb2O5.  Nestas condições, também será formado oxigênio 

(Equação 6) 

MOx (
•
OH) → MOx + ½ O2 + H

+
 + e

-
           (6) 
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Durante a eletroxidação de moléculas orgânicas, é provável que todas as reações 

exerçam influência sobre o processo total. A Figura 4 resume, esquematicamente, todos os 

passos mecanísticos apresentados nas Equações 1 a 6. 
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Figura 4. Representação esquemática da oxidação eletroquímica de orgânicos sobre ânodos de óxidos metálicos 

(MOx), formando superóxidos (MOx+1).   descarga de H2O;  formação do superóxido;  oxidação do 

composto orgânico e  desprendimento de O2 (SIMOND et al., 1997). 

 

Assim, de maneira geral, os ânodos são divididos em duas categorias (Bock e 

MacDougall, 2000 e Martínez-Huitle e Brillas, 2009):  

1. Bons eletrocatalisadores da reação de desprendimento de oxigênio (RDO). São 

exemplos desta classe os óxidos de irídio, rutênio, tântalo, titânio e seus óxidos 

mistos.   

2. Pobres eletrocatalisadores da RDO. Nesta classe estão os ânodos de Pt, PbO2 e 

SnO2. 

A primeira categoria de ânodos é geralmente utilizada em aplicações em que a reação 

de desprendimento de oxigênio é de interesse primordial. A oxidação de orgânicos utilizando 
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esta classe de ânodos não tem se mostrado adequada por apresentarem baixas eficiências e um 

alto consumo energético. O mecanismo predominante para esta classe de eletrocatalisadores é 

a eletroxidação direta. 

Já os eletrocatalisadores da segunda categoria são relatados como os mais adequados 

para a oxidação de orgânicos por apresentarem as melhores eficiências. Para os óxidos desta 

classe de eletrocatalisadores prevalece o mecanismo da oxidação indireta mostrado na Figura 

4. 

Dentre os óxidos da segunda categoria, tem destaque os ânodo de PbO2 e Pt. Diversos 

autores que dedicaram seus estudos somente à comparação entre os diferentes materiais de 

ânodo concluíram que estes apresentam o melhor desempenho na oxidação de compostos 

orgânicos em termos de eficiência, tempo de processo e consumo energético (KÖTZ et al., 

1991; STUCKI et al., 1991; GRIMM et al., 1998; e POLCARO et al., 1999 e MARTÍNEZ-

HUITLE e BRILLAS, 2009). Contudo, novos materiais eletrocatalíticos têm sido 

desenvolvidos nas ultimas duas décadas, dentro os quais, os filmes de diamante dopado com 

boro (DDB) tem-se destacado.  

O filme ou eletrodo de DDB é um novo material que tem recebido muita atenção, 

recentemente, devido possuir várias características tecnologicamente importantes, tais como, 

superfície inerte de baixa adsorção, estabilidade à corrosão mesmo em meio fortemente ácido 

e sobrepotencial de evolução de oxigênio extremamente elevado. Graças a essas propriedades, 

o DDB é um material promissor para a aplicação no tratamento de águas residuais. Até agora, 

muitos trabalhos têm demonstrado que os ânodos de DDB permitem à completa 

mineralização, com alta eficiência de corrente em muitos tipos de compostos orgânicos 

(PANIZA e CERISOLA, 2007). 

 

 

2.5 ELETRODO DE DIAMANTE DOPADO COM BORO 

 

 

O diamante sempre foi visto, pelo homem, como um material interesse e 

deslumbramento por ser considerado um material exótico, de difícil ocorrência natural e com 

grande e poderoso valor comercial. É uma forma extremamente dura cristalina do carbono e é 

considerada um excelente material para muitas aplicações, devido às propriedades físicas e 
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químicas incomuns. Por esta razão, há muito tempo atraiu a atenção de cientistas e do público. 

O interesse em diamante tem sido maior com a descoberta da possibilidade de produzir filmes 

de diamante policristalino com propriedades mecânicas e eletrônicas comparável com 

diamante natural. Filmes de diamante tem sido objeto de aplicações e pesquisa em 

eletroquímica, abrindo um novo campo conhecido como eletroquímica de eletrodos de 

diamante.  

Em 1880, Hannay obteve o primeiro diamante sintético. Mais tarde, seu sucesso foi 

comprovado pela Londsale Hannay e Bannister em 1943 para examinar os cristais usando 

uma nova técnica de raios-X. Mas essas não foram as únicas tentativas de sintetizá-los, Henry 

Moissan, Charles A. Parsons (1888), Burton (1905), Sebba & Sugarman (1985) também 

desenvolveram investigação sobre a síntese dos filmes de diamante; até que a técnica foi 

publicado e, em seguida, patenteada pelo Instituto de General Electric (Bundy, 1955, Sala 

1960, Ferro, 2002). Porém, apenas em 1963 foi que o boro foi incorporado ao diamante para 

produzir um material semicondutor pelo crescimento da alta-pressão/alta temperatura 

(ALFARO et al., 2006) 

Os estudos eletroquímicos de filmes finos de diamante começaram em meados da 

década de 1980 e o número de laboratórios envolvidos em estudar este material aumentou 

rapidamente. Os primeiros artigos foram dedicados à melhoria da tecnologia para fabricação 

de realização de filmes finos e para compreender melhor a relação entre os semicondutores e 

propriedades estruturais de diamantes e suas características eletroquímicas (PANIZZA E 

CERISOLA, 2005). 

Como já mencionado anteriormente, os eletrodos de DDB têm recebido grande 

atenção por possuírem diversas características tecnologicamente importantes, incluindo uma 

superfície inerte com propriedades de baixa adsorção, notável estabilidade à corrosão, mesmo 

em meios fortemente ácidos e sobre potencial de O2 extremamente elevado (PANIZZA e 

CERISOLLA, 2005; e MARTÍNEZ-HUITLE e FERRO, 2006). Graças a essas propriedades, 

eles são excelentes materiais para OE. Ânodos de DDB foram definidos como eletrodos não-

ativos, pois se espera que eles não forneçam qualquer sítio cataliticamente ativo para adsorção 

de reagentes e/ou produtos em meio aquoso. Radicais hidroxilas (DDB (
•
OH)), formados a 

partir da eletrolise da molécula de água em sua superfície de reação, são considerados a 

espécie responsável pela combustão eletroquímica de poluentes orgânicos, embora as reações 

mais lentas com outras espécies reativas de oxigênio (H2O2 e O3) e oxidantes 
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eletroquimicamente mais fracos (peroxodissulfato, peroxodicarbonatos ou peroxodifosfato) 

também sejam viáveis. 

Muitos trabalhos têm demonstrado que a utilização de um fino filme de DDB na OE 

prevê a mineralização total, com alta eficiência de corrente, de diferentes compostos 

orgânicos em efluentes reais (PANIZZA e CERISOLLA, 2005; e KRAFT, 2007). Este 

material sintético depositado em suportes diversos (Si, Nb, Ti) foi recentemente aplicado ao 

tratamento de corantes. É importante ressaltar que a maioria dos estudos foram realizados 

com filmes de DDB suportados em Si (HATTORI et al., 2003; AMMAR et al., 2006; 

BECHTOLD  et al., 2006; CANIZARES et al., 2006; FAOUZI et al., 2006;  HASTIE et al., 

2006; CERISOLA et al., 2007; FAOUZi et al., 2007; PANIZZA e CERISOLA, 2007; 

HAZARD et al., 2007; PANIZZA et al., 2007a; PANIZZA et al., 2007b), apesar das 

dificuldades relacionadas à sua produção industrial, em virtude da fragilidade e da 

condutividade relativamente baixa do substrato de silício. Alguns trabalhos têm testado filmes 

de DDB depositados em Nb (KRAFT et al., 2003; SAKALIS et al., 2006; ANDRADE et al., 

2007; e KOPARAL et al., 2007), embora a utilização em larga escala desse substrato metálico 

é, provavelmente, inviável pelo seu alto custo, eles tem mostrado altas eficiências na remoção 

dos poluentes orgânicos. Alguns estudos utilizando os ânodos de Ti/DDB também foram 

desenvolvidos para a degradação de vários corantes (CERÓN-RIVERA et al., 2004; CHEN et 

al. 2003a, 2003b, 2005; CHEN e CHEN, 2006) visto que o Ti possui todas as características 

necessárias para ser um substrato, bom e barato. No entanto, uma rota sintética para depositar 

filmes de diamante estável em Ti em escala industrial ainda não está disponível, porque 

podem surgir fendas e causar o desprendimento do filme de diamante durante a eletrólise de 

longo prazo.  

A mineralização efetiva de corantes com pequenos ânodos de Ti/DDB foi 

demonstrada pelo grupo de Chen (CHEN et al. 2003a, 2003b, 2005; CHEN e CHEN, 2006) 

quando soluções de 25-30 cm
-3

 de Alaranjado II, Vermelho Reativo HE-3B e outros 15 

corantes reativos foram tratados eletroquimicamente, utilizando a célula eletroquímica 

mostrada na Figura 5 e um cátodo de aço inoxidável. O estudo da Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) em 750 mg dm
-3

  de Alaranjado II  contendo 2 g dm
-3

 de Na2SO4 é reduzida 

em 92% sob as condições de  J = 20 mA cm
-2

 e 30°C, após o consumo de 6,25 Ah dm
-3

 de 

carga elétrica consumida, sendo o processo muito mais eficiente do que com um ânodo de 

Ti/Sb2O5-SnO2 devido a capacidade de oxidação do DDB ser muito maior. Neste caso, 90% 
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da remoção da cor e 55% da eficiência de corrente foram obtidas (CHEN et al., 2003a). Em 

um tratamento similar usando 1500 mg dm
-3

 de Vermelho Reativo HE-3B em Ti/DDB 

obteve-se uma diminuição de 95% da DQO, com 47% de eficiência de corrente (CHEN et al., 

2003b). Um estudo semelhante sobre a degradação de 1 g dm
-3

 de 15 tipos de corantes 

reativos em pH 4,7-6,3 e 10 mA cm
-2

 até 2,4-4,0 Ah dm
-3

 (CHEN et al., 2003 e 2005) 

demonstraram que o ânodo de Ti/DDB leva à descoloração quase total (> 95%) com  redução 

de 88-95% da DQO, excelente eficiência de corrente entre 51 e 90% e baixos custos da 

energia de 8,9-17,9 kWh m
-3

. 

 

Figura 5- Célula eletroquímica de um compartimento com dois eletrodos sob agitação magnética e 

termostatização externa. Adaptado da ref. CHEN et al., 2003. 

 

Corantes azo, tais como, Alaranjado Reativo 91, Vermelho Reativo 184, Azul Reativo 

182 e Preto Reativo, têm sido efetivamente mineralizados por SAKALIS et al. (2006), 

utilizando um reator eletroquímico equipado com dois ânodos de Nb/DDB de dimensão 14,9 

cm x 6,9 cm x 1,0 cm, alternados entre três placas de carbono, de área similar. Mais de 93% 

de remoção da cor foi encontrada quando 500 cm
3
 de soluções com 0,5 mMol de corantes 

reativos em 10
-2

 Mol L
-1

 de NaCl ou de Na2SO4 (pH 2,0) foram eletrolisados usando um 

potencial 12V durante 50 min. Visto que o tratamento utilizando apenas água da torneira 

resultou em eficiência de descoloração de 69%, o realce de destruição dos corantes 

adicionando NaCl ou Na2SO4 foi atribuída a sua reação paralela com espécies fortemente 

oxidante (ClO
-
 e S2O8

-2
) formados a partir da oxidação de Cl

-
 e HSO4

-
 no ânodo, 

respectivamente. Esses autores utilizaram o mesmo procedimento para mostrar que a DQO 

(DQO =150 mg dm
-3

) e Carbono Orgânico Total (COT = 164 mg dm
-3

) de um efluente real de 
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pH 9,0 foram submetidos a uma redução significativa de 93 e 52%, respectivamente, 

aplicando 18 V por 30 min. Tratamento comparável desse efluente, usando ânodos de Ti/Pt 

resultou em um baixo desempenho. 

Uma coluna bipolar com catalisadores em forma de anéis utilizando o ânodo Nb/DDB 

com uma área total de 352 cm
2
 foi empregado por KOPARAL (2007) e colaboradores para 

descolorir soluções de Vermelho Básico 129. O aumento da densidade de corrente de 0,25 a 1 

mA cm
-2

 e do pH até 5,8 acelerou a remoção da cor de 20-60 mg dm
-3

 deste corante em 0,03 

M de Na2SO4, considerando que esta parâmetro não variou para as taxas de fluxo entre 1,49 e 

2,87 dm
-3

 h
-1

. Em 1 mA cm
-2

 e pH 5,8, o processo foi tão eficiente que a eficiência de 

descoloração de 98% foi alcançada em apenas 2 minutos. Por outro lado, um tratamento 

semelhante de um efluente têxtil com DQO 566 mg dm
-3

 e pH 12,0 também foi muito eficaz 

levando à remoção da cor à 97% e diminuição da DQO à 91% em 8 horas com um custo de 

energia de 1,4 kWh (g DQO)
-1

. A eficiência do tratamento por Oxidação Eletroquímica para 

outros efluentes com DQO 8 g de O2 dm
-3

 coletadas em uma fábrica de pigmento também tem 

sido relatada usando uma coluna bipolar com catalisadores em forma de anéis contendo dois 

ânodos de  Nb/DDB de área total  de 100 cm
2 

e três cátodos de Ti em conexão monopolar 

(KRAFT et al., 2003) . Nesta célula, 500 cm
3
 da amostra foram tratados aplicando uma 

densidade de corrente de 36 mA cm
-2

 para obter 100% de remoção de cor e redução de 98% 

da DQO com  90% de eficiência de corrente depois de passar 50 Ah dm
-3

 de corrente elétrica. 

 Ammar et al. (2006)  investigaram o efeito da densidade de corrente, concentração do 

corante e pH na OE  em soluções de Indigo Carmine a 35 °C em uma célula eletroquímica 

com um ânodo Si/ DDB obtendo uma mineralização total de 600 para 300 min, devido à 

maior produção do DDB(
•
OH)  que acelera a oxidação dos compostos orgânicos.  

Faouzi et al (2006). exploraram a influência da densidade de corrente aplicada e da 

concentração inicial do corante sobre a mineralização de corantes azo, como Preto de 

Eriocromo T, Alaranjado de Metila e Vermelho Congo. Eles empregaram uma célula de 

fluxo, com um ânodo Si/DDB, obtendo uma eficiência semelhante para todos os corantes e 

dependendo principalmente da concentração, sendo maior para os resíduos diluídos altamente 

carregado, atribuído à mudança da oxidação mediada por 
●
OH e S2O8

2-
. Eles relataram que 

após 4 h de eletrólise a 30 mA cm
-2

, todas as soluções foram completamente mineralizadas 

com um elevado custo energético de cerca de 800 kWh m
-3

. Por outro lado, Bensalah et al. 

(2009), estudaram o tratamento de efluentes sintéticos, contendo Alphazurine A (AZA) por 
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oxidação anódica com anodos DDB e relata que as exigências de energia para a remoção de 

95% da DQO inicial durante eletrólises galvanostática de soluções sintéticas AZA depende, 

principalmente, da densidade de corrente aplicada, temperatura e taxa de agitação; passa de 57 

kWh a 30 mA cm
-2

 para 138 kWh em 90 mA cm
-2

 por kg de DQO removida, a partir de 102 

kWh a 25°C para 89 kWh a 60°C e de 141 kWh a 100 rpm para 29 kWh a 400 rpm . 

Fernandes et al. (2004), estudaram a degradação eletroquímica como tecnologia para 

mineralização de um corante monoazo (AO7), utilizando um eletrodo de DDB como o ânodo. 

Neste trabalho, investigou-se o efeito das condições de funcionamento, ou seja, o tempo de 

eletrólise, a densidade de corrente e especialmente o tipo de eletrólito suporte utilizados para 

maximizar as taxas de remoção da cor e DQO. Eles utilizaram os sais de KCl e o Na2SO4 

como eletrólito suporte, e observaram que os testes utilizando KCl como eletrólito obtiveram  

maiores taxas de remoção de cor do que os obtidos com Na2SO4. No entanto, Na2SO4 tem a 

vantagem de estar presente normalmente no banho de tingimento e, por outro lado, não 

envolve a possibilidade de formação de compostos clorados. 

Costa et al. (2009), investigaram a oxidação eletroquímica do corante Ácido Preto 210 

(AB-210) no anodo DDB na presença de 0,20 mol L
-1

 tampão fosfato em diferentes condições 

de pH. Ao considerar todas as eletrólises realizadas a 25 mA cm
-2

 e na presença de tampão 

fosfato apenas como eletrólito suporte, o melhor desempenho para a oxidação do AB-210 

ocorreu em pH 11,7. Sob essa condição, a remoção de DQO, a remoção do COT e da cor 

foram obtidos mais rápidos e com um menor consumo de energia. O melhor desempenho para 

a oxidação do AB-210 em tampão fosfato foi em pH 11,7, provavelmente devido aos radicais 

fosfatos e íons peroxidofosfatos, que são agentes oxidantes que podem ser produzidos 

eletroquimicamente no ânodo DDB com bons rendimentos, principalmente em soluções 

alcalinas. 

A aplicação de tecnologias para o tratamento eletroquímico está se beneficiando de 

vantagens, tais como versatilidade, compatibilidade ambiental e rentabilidade potencial 

(FIELD et al., 1995, FORGACS et al., 2004). Esta técnica tem sido utilizada para 

descoloração e degradação de corantes de soluções aquosas por vários grupos científicos, em 

particular, utilizando anodos de diamante. Estes ânodos possuem estabilidade química e 

eletroquímica, mesmo em meios agressivos forte, longa vida, e um grande intervalo de 

potencial para a descarga de água. Assim, estes materiais podem ser uma opção para o 

tratamento de efluentes em escala industrial (MARTÍNEZ-HUITLE e FERRO, 2006).  
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2.6 ELETRODO DE PLATINA 

 

 

A platina é um elemento metálico de transição branco prateado. Possui um elevado ponto 

de fusão e ebulição. O elemento não se oxida nem se dissolve em ácido clorídrico. É um 

material com características excelente, mas é muito caro para usar como ânodo. Porém Ti/ Pt 

é muito mais barato e pode ser usado, apresentando eficácia similar, estabilidade, fácil 

limpeza e conservação (SAKALIS et al., 2006). 

Sakalis et al. (2006), realizou testes de eletroxidação para avaliar a influência de 

parâmetros importantes como eletrólitos, pH e aplicação de potencial utilizando anodos de 

Ti/Pt para degradar uma mistura de quatro tipos de corantes reativos utilizados na indústria 

têxtil. Numa fase posterior, sob condições ideais, o anôdo de Nb/DDB, foi comparado com o 

Ti/Pt em amostras de efluentes reais e os mais importantes parâmetros ambientais foram 

avaliados e discutidos. Ambos os anodos de Nb/DDB e Ti/Pt apresentam grande estabilidade 

anódica e resistência à oxidação em meios ácido/básico, mostrando não desativação. No 

entanto, Nb/DDB atinge maior descoloração (até a 90%), juntamente com uma maior 

eficiência e menor consumo de energia em relação ao eletrodo de Ti/Pt. Porém, Nb/DDB é 

um material muito caro. 

Vlyssides et al. (1999), estudaram o tratamento de efluentes têxteis contendo corantes azo 

reativos, utilizados num processo de tingimento, através da oxidação eletroquímica usando 

Ti/Pt como ânodo e aço inoxidável 304 como cátodo. Eles investigaram a eficiência do 

método na remoção da cor, da DQO, da DBO, do Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK). A 

temperatura permaneceu estável em 42°C durante todos os experimentos e sua duração foi de 

18 min. A oxidação utilizando eletrodo Ti/Pt como ânodo foi eficaz. Para adição de 2 mL de 

HCl 36% e após 18 min a 890 mA cm
-2

 de eletrólise, reduziu-se cerca de 86% da DQO, 71% 

da DBO, 100% da cor e 35% do NTK. A eficiência do eletrodo foi de cerca de 170 g h
-1

 A
-1

 

m
-2

 e do consumo energético médio foi de 21 kWh/Kg em função da DQO. Estes resultados 

indicam que este método eletrolítico pode ser utilizado para a oxidação eficaz ou como uma 

desintoxicação viável e estágio de pré-tratamento de remoção de cor após o tratamento 

biológico. 

A degradação dos corantes azóicos (Amarante, Vermelho Direto 81, Preto Direto 36, 

Laranja Ácido 7, Alaranjado de Metila e Vermelho de Metila) (HATTORI et al., 2003; 
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SANROMÁN et al., 2004; FAN et al., 2006; LÓPEZ-GRIMAU e GUTIÉRREZ, 2006; 

SOCHA et al. 2006; PANIZA e CERISOLA, 2007; FAN et al., 2008), trifenilmetano (Azul 

de Bromofenol, Vermelho de Fenol, Fucsina, Verde de Metila e Cristal Violeta) 

(SANROMÁN et al., 2004), Indigo (SANROMÁN et al., 2004;) e poliméricos Poly R-478 

(SANROMÁN et al., 2004) tem sido estudada por OE com Pt pura. Pt- suportado em Ti 

também foi testado para os corantes azóicos, como Reativo Laranja 91, Vermelho Reativo 

184, Azul Rativo 182 e Preto Reativo 5 (SAKALIS et al., 2006). Para ambos os ânodos a 

influência do pH (SOCHA et al., 2005; LÓPEZ-GRIMAU e GUTIÉRREZ, 2006; SAKALIS 

et al., 2006; SOCHA et al., 2006), teor do corante (SANROMÁN et al., 2004; PANIZA e 

CERISOLA, 2007), a temperatura (LÓPEZ-GRIMAU e GUTIÉRREZ, 2006; SAKALIS et 

al., 2006; SOCHA et al., 2006), eletrólito suporte (LÓPEZ-GRIMAU e GUTIÉRREZ, 2006; 

SAKALIS et al., 2006; SOCHA et al., 2006), material do cátodo (HATTORI et al., 2003), a 

densidade de corrente (HATTORI et al., 2003; SANROMÁN et al., 2004; SOCHA et al., 

2005; FAN et. al., 2006; SOCHA et al., 2006; LÓPEZ-GRIMAU e GUTIÉRREZ, 2006) e o 

potencial anódico (FAN et. al., 2008; SAKALIS et. al., 2006) foram investigados para 

otimização das condições de degradação. Muitos autores também estimaram a remoção de cor 

(HATTORI et al., 2003; SANROMÁN et al., 2004; LÓPEZ-GRIMAU e GUTIÉRREZ, 2006; 

SOCHA et al. 2006;  PANIZA e CERISOLA, 2007; FAN et al., 2008), eficiência de corrente 

(PANIZZA e CERISOLA, 2007) e decaimento da DQO (SOCHA et al. 2005; SAKALIS et 

al., 2006; PANIZA e CERISOLA, 2007; FAN et al., 2008) e/ou COT (SOCHA et al. 2005; 

SAKALIS et al., 2006; SOCHA et al. 2006; FAN et al., 2008), que dependem principalmente 

dos parâmetros anteriormente citados. Os dados apresentados por Hatori et al. 2003 e Lopez-

Grimau e Gutiérrez 2006 para estes estudos mostram que o ânodo de Pt  apresenta alta 

eficiência de descoloração, mas com descontaminação muito baixa, porque ele se comporta 

como um ânodo ativo e pequena quantidade de oxidante heterogêneo 
•
OH é acumulado na sua 

superfície durante a eletrólise da água. 

Os resultados relevantes foram publicados por López-Grimau e Gutierrez (2006), que 

aperfeiçoaram o processo da OE de 1 dm
3 

de 100 mg dm
-3

 de laranja reativo 4, utilizando uma 

célula eletroquímica com taxa de fluxo fixada em 25 dm
3
 h

-1
 e um ânodo de Ti/Pt de área 486 

cm
2
. Eles mostraram o efeito do eletrólito suporte (20g dm

-3
 NaCl ou 25 g dm

-3
 Na2SO4), pH 

e densidade de corrente, na remoção da cor e consumo de energia. Para a maior densidade de 

corrente de 40 mA cm
-2

 e pH 9,0, a descoloração total é obtida com NaCl, enquanto que com 

Na2SO4, 91% de remoção da cor é alcançado. Na menor densidade de corrente, a eficiência de 
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descoloração é muito mais favorável. Por exemplo, 95% de remoção da cor é atingido em 12 

mA cm
-2

 na presença de NaCl, enquanto que o efluente Na2SO4 produz somente um resultado 

semelhante ao 40 mA cm
-2

. Isso significa que a oxidação por meio de OH é eficaz em Na2SO4 

em alta densidade de corrente e posteriormente, em NaCl a oxidação do produto, 

principalmente com as espécies de cloro ativo. Esse fato implica uma importante economia no 

consumo de energia quando descoloração do efluente NaCl (12,4 kWh m
-3

) em comparação 

com o Na2SO4 (um 44,1 kWh m
-3

). A eficiência de descoloração para NaCl é praticamente 

independente do pH e aumenta com a densidade de corrente, conforme o esperado se maiores 

concentrações de oxidantes fortes (principalmente ClO
-
 e 

•
OH) são produzidos. 

A influência positiva da temperatura na OE com a Pt tem sido estudada por Socha et al. 

2006 para o Vermelho Direto 81 e o Preto Direto 36 em solução com um volume de  60 cm
3
 e 

concentrações de 0,1 a 1 mMol L
-1

 de cada corante azo em 0,1 Mol L
-1

 de NaClO4 em pH 7,0 

e 8,5; tratados em uma célula dividida com eletrodos de Pt/Pt com 20 cm
2
 e densidade de 

corrente de 25 mA cm
-2

. O aumento da temperatura de 25 a 60 °C provocou um aumento na 

degradação do corante e, assim, a descoloração do Vermelho Direto 81 procedeu de forma 

eficiente até 97% dentro de 2 h, enquanto o Preto Direto 36 obteve 46% da remoção da cor, 

ao mesmo tempo. Conclusões análogas com o mesmo sistema eletrolítico foram descritos por 

esses autores para 1 aminonaftaleno-3,6-ácido dissulfónico, presente nas águas residuais 

lançadas durante a síntese de H-ácido usadas na produção de corantes diversos (SOCHA et al. 

2005). Neste caso, 78% de remoção da cor, no entanto, valores de 36% de DQO e de 18% de 

COT foram atingidos por uma solução 1 mMol L
-1

  de poluentes em pH 7,0 à temperatura de 

70ºC após 4h de eletrólise à 20 mA cm
-2

. 

Por outro lado, pouco é conhecido sobre a influência da estrutura química do corante no 

processo de OE com Pt. Sanromán et al. 2004, mostram a evolução comparativa da remoção 

da cor de oito corantes em pH de 4,5, tratados em uma célula Pt/Pt sob agitação e com uma 

tensão elétrica de 5V. Eles observaram que, o corante Trifenilmetano Azul de Bromofenol é 

quase completamente descolorido em 30 min, enquanto o azo corante Alaranjado de Metila 

atinge 95% da remoção da cor em 45 min. Outros Trifenilmetanos, como Verde de Metila, 

Violeta Cristal e fucsina são removidos mais lentamente, atingindo 92, 87 e 77% de eficiência 

de descoloração em 60 min, respectivamente. Ao mesmo tempo, Índigo é também removido 

(90%), mas a remoção da cor encontrada para Poly R-478 (53%) e o corante Trifenilmetano 

Vermelho de Fenol (32%) é muito menor. Estes resultados confirmam que não só a estrutura 
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química influencia o processo, mas também os substituintes do corante afetam fortemente a 

eficiência da descoloração. 

Um número muito limitado de trabalhos têm relatado algumas informações sobre os 

produtos intermediários formados durante OE de corantes em Pt. Hattori et al. 2003 detectou 

o acúmulo de ácidos alifáticos, tais como, ácido acético, oxálico, maleico, como subprodutos 

finais do tratamento de soluções do corante Amaranto. Dávila-Jiménez et al. 2000, propôs 

possíveis produtos de fragmentações de corantes têxteis após pequenos intervalos de tempo de 

eletrólise em análise de HPLC. 

Vários autores também compararam a eficiência de remoção de corantes com Pt e outros 

ânodos (DÁVILA-JIMÉNEZ et al., 2000; HATTORI  et al., 2003; FAN et al., 2006; 

SAKALIS et al., 2006; SOCHA et. al., 2006; PANIZZA e CERISOLA, 2007). Foi constatado 

que a Pt pode ser mais ou menos eficaz dependendo do corante específico testado. Por 

exemplo, Panizza e Cerisola, 2007, mostram claramente que a capacidade de oxidação 

utilizando ânodos de Si/DDB e Ti/PbO2 é muito maior do que para a Pt em soluções de 

Vermelho de Metila em Na2SO4 0,5 Mol L
-1

. No entanto, Socha et al. 2006 relataram um 

desempenho ligeiramente melhor usando um eletrodo de Ti/Ti0.3Ru0.7 do que usando Pt na OE 

do corante Vermelho Direto 81 em 0,1 Mol L
-1

  de NaClO4. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais que foram utilizados no trabalho 

experimental e a metodologia empregada para avaliar a eficiência da oxidação eletroquímica 

para remoção de corantes presentes em efluentes têxteis.  

 

 

3.1 REAGENTES 

 

 

 Foram utilizados três corantes têxteis: Vermelho de Remazol RB (RRB), Azul de 

Novacron C-D (NB) e Amarelo de Novacron C-RG (YN). As soluções sintéticas foram 

preparadas dissolvendo-os em água destilada contendo sulfato de sódio (Na2SO4) 0,25 mol L
-

1
, porque este sal está presente em muitas águas residuais têxteis e apresenta boa 

condutividade elétrica. As concentrações de corantes usadas foram de 190 ppm para o RRB e 

NB, e 200 ppm para o NY. Os valores de pH (1; 4,5 ou 8) foram ajustados com soluções de 

ácido sulfúrico (H2SO4) 0,5 Mol L
-1

 ou hidróxido de sódio (NaOH) 0,25 Mol L
-1

. Os efluentes 

industriais de corantes têxteis geralmente contém 100-150 mg L
-1

 de sais dissolvidos e pH 10, 

por esta razão, o processo eletroquímico foi testado variando valores de pH para determinar 

sua influência na completa remoção da cor e eficiência de corrente. 

 

 

3.2 EQUIPAMENTOS 

 

 

 Um Galvanostato-Potenciostato VERSTAT3 (Princeton Applied Research) foi 

utilizado na degradação de soluções sintéticas de corantes têxteis variando-se as densidades 

de corrente aplicada e os materiais eletrocatalíticos durante a eletrólise. As medidas de pH 

foram feitas através do pH-metro Micronal B474.  Para as análises de remoção da cor 

utilizou-se um espectrofotômetro UV 1800 Shimadzu. O monitoramento da Carga orgânica 

foi realizado utilizando-se o analisador de Carbono Orgânico total (COT) Analytik Jena Multi 

N/C 3100. 
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3.3 OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA 

 

 

Neste trabalho utilizou-se ânodos de Diamante Dopado com Boro (DDB) e ânodos de 

Platina suportada em titânio (Ti/ Pt), afim de verificar a influencia na remoção da cor e 

eficiência de corrente. 

As oxidações foram realizadas em uma célula eletroquímica com um compartimento 

de reação, com uma capacidade de 400 mL (Figura 6). Os experimentos de oxidação do 

Amarelo de Novacron C-RG, Vermelho de Remazol Rb e Azul de Novacron CD foram 

realizados sob condições galvanostáticas utilizando um galvanostato-potenciostato 

VERSTAT3 (Princeton Applied Research) (Figura 7). 

                    

Figura 6- Esquema da célula eletroquímica com capacidade para 400 mL. R: Eletrodo de Referência; 

W: Eletrodo Trabalho; C: Contra Eletrodo; pH: pH-metro; m: Barra magnética; S: para retirada do eletrólito. 

 

 

 

Figura 7 – Galvanostato-Potenciostato VERSTAT3 
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O DDB foi fornecido pela Universitá di Ferrara/Itália como parte de um acordo de 

colaboração científica entre os grupos de pesquisa em eletroquímica ambiental. Foi 

sintetizado pela técnica de deposição de um filamento quente de vapor químico (CVD HF) em 

Silício monocristalino tipo p 100  (1-3 m  cm, Siltronix). A temperatura do filamento 

variou de 2440-2560 °C, enquanto que a temperatura do substrato foi de 830°C. O gás reativo 

foi metano em excesso de dihigrogênio (1% de CH4 em H2). O gás dopante foi trimetilboro 

com concentração de 3 mg dm
-3

. A mistura gasosa foi fornecida à câmara de reação a uma 

taxa de fluxo de 5 dm
3
 min

-1
, com uma taxa de crescimento da camada de diamante de 0,24 

μm h
-1

. O filme de diamante obtido apresentou 1 m de espessura, com 10-30 cm de 

resistividade (BENSALAHA, QUIROZ ALFARO e  MARTÍNEZ-HUITLE, 2009). BDD foi 

usado como o ânodo, e titânio como cátodo na oxidação eletroquímica do Vermelho de 

Remazol RB e Azul de Novacron C-D. Ambos os eletrodos tinham um desenho quadrado, 

cada um com 10 cm
2
 de área geométrica. A temperatura do eletrólito foi controlada com um 

termostato. Os experimentos foram realizados a 25°C para estudar a influência da densidade 

de corrente aplicada (J = 20, 40 e 60 mA cm
-2

) e pH (1, 4,5 e 8), enquanto o efeito da 

temperatura (25°C a 60°C) foi estudado em uma densidade de corrente (40 mA cm
-2

). 

A fim de observar e comparar o comportamento do eletrodo de DDB na eletroxidação 

nos corantes RRB e NB, realizou-se eletrólises de uma solução sintética do corante Amarelo 

de Novacron C-RG (YN) com o ânodo de Ti/Pt e DDB. O Ânodo de Ti/Pt foi fornecido pela  

Indústria De Nora SpA (Milão, Itália). Ti/Pt foi usado como o ânodo, e titânio como cátodo. 

Ambos os eletrodos foram quadrados, cada um com 13 cm
2
  de área geométrica. Os 

experimentos foram realizados a 25°C para estudar o efeito da densidade de corrente aplicada 

(10, 30 e 50 mA cm
-2

), além disso, investigou-se o efeito da concentração inicial de corante 

(200, 400 e 600 ppm) aplicando uma densidade de corrente de 30 mA cm
-2

. No caso do 

processo de oxidação mediada, foram realizados experimentos variando a concentração de 

NaCl na solução (0,2, 0,4 e 0,8 g em 350 mL de solução contendo corante YN), aplicando 

uma densidade de corrente de 30 mA cm
-2

, por fim, fez-se as medidas de Carbono Orgânico 

Total para verificar se a carga orgânica foi reduzida durante o tratamento eletroquímico. 
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3.4 MÉTODOS ANALÍTICOS. 

 

 

3.4.1 Remoção da cor 

 

 

A espectroscopia UV-vis consiste na incidência de um feixe de luz branca denominada 

policromática sobre um prisma. Observa-se sua separação em diferentes cores, 

correspondentes a determinados comprimento de onda. A região do espectro eletromagnético 

compreendida entre 380 e 780 nm excita a retina humana, sendo denominada “visível”. Esta 

região é utilizada na determinação de inúmeras substâncias que formam soluções coloridas. 

A remoção da cor foi analisada em um espectrofotômetro usando um 

espectrofotômetro UV 1800 Shimadzu (Figura 8) e acompanhada pelo decréscimo de medição 

de absorbância. 

 

 

 

Figura 8 – Espectrofotômetro UV 1800 Shimadzu  

 

A eliminação da cor nas indústrias é determinada em Unidades Hansen, a qual se 

aplica apenas a líquidos levemente coloridos. No entanto, para efluentes fortemente coloridos, 
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uma estimativa pode ser feita usando os mesmos parâmetros de uma curva analítica. Tais 

características de cor são descritos como marrom-amarelada.  O princípio é baseado em uma 

comparação visual da cor de uma amostra com o de padrões de cor. Os resultados são 

expressos em termos da escala platina-cobalto. Para efeitos de controle de rotina, um 

comparador, colorímetro ou espectrofotômetro pode ser usado, se os valores assim obtidos 

são idênticos aos obtidos por comparação visual (ISO 2211:1973). Tais unidades foram 

determinadas utilizando um espectrofotômetro modelo Hach DR/2500 calibrado com um 

método de 8.025 (unidades Pt-Co).  

 Experimentalmente, a eficiência de descoloração ou o percentual de remoção da cor 

foi calculado pela expressão (MARTINEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009), conforme a equação 

7: 

0

0

da (%) 100

M M

t

M

ABS ABS
Remoção Cor

ABS
               (7) 

 

Onde, 0

MABS  e M

tABS  são as absorbâncias médias antes da eletrólise e após a eletrólise no 

tempo t, respectivamente, no comprimento de onda visível máximo ( max = 600 nm, 510 nm e 

422 nm para o RN, o RRB e YN, respectivamente) das águas residuais sintéticas 

(MARTINEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009). A absorbância relativa é obtida de acordo com a 

Equação 8: 

 

0

 
tABS

Absorbância relativa
ABS

                                                   (8) 

 

O consumo de energia por volume de efluente tratado foi calculado e expresso em 

kWh m
-3

. O potencial médio da célula, durante a eletrólise, é levado para o cálculo do 

consumo de energia, conforme a Equação 9 (MARTINEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009): 

 

  
1000 s

V A t
Consumo de Energia

V
                            (9) 

 

onde t é o tempo de eletrólise (h), V e A são o potencial médio e a corrente da célula durante a 

eletrólise, respectivamente, e Vs é o volume de amostra (m
3
). 
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3.4.2 Carbono Orgânico Total 

 

 

A análise da matéria carbonácea é um indicador de poluição ambiental, e sua 

determinação é exigida pela legislação ambiental vigente, CONAMA N° 357/05. Sua 

importância serve para monitoramento e controle ambiental de águas e de efluentes. 

O Analisador de Carbono Orgânico Total (COT) (Figura 9) utilizado neste trabalho foi 

o Analytik Jena Multi N/C 3100. Este equipamento mede a quantidade de Carbono Total (CT) 

e Carbono Inorgânico (CI) da amostra. O COT é dado pela subtração de CT e CI. Para a 

determinação de carbono total, a amostra injetada é conduzida para um tubo de combustão a 

680ºC contendo platina suportada em alumina e sofre oxidação catalítica a CO2. Para a 

determinação de carbono inorgânico a amostra injetada reage com o ácido fosfórico 25%, 

sendo todo carbono inorgânico é convertido a CO2. O CO2 produzido, tanto na oxidação 

catalítica como proveniente de carbono inorgânico, é quantificado por absorção no 

infravermelho. A concentração de CT e CI são obtidas por interpolação utilizando curvas 

analíticas (área do pico x concentração) feitas previamente por injeção de padrões. 

 

 

Figura 9- Analisador de Carbono Orgânico Total Multi NC 3100 Analytik Jena. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos do estudo da remoção de 

corantes presentes em efluentes têxteis utilizando como alternativa o tratamento 

eletroquímico. 

Os corantes estudados foram o Azul de Novacron CD (NB) e Vermelho de Remazol 

BR (RRB) e os parâmetros avaliados no processo foram a influência da densidade de corrente 

aplicada, pH, temperatura. Dessa forma, pôde-se determinar as condições adequadas para 

obtenção de maior eficiência do processo de remoção da cor destes corantes. 

 

 

4.1 REMOÇÃO DA COR 

 

 

O espectro visível do Azul de Novacron CD (NB) e Vermelho de Remazol BR (RRB) 

relatados nas Figuras 10A e 10B, respectivamente, apresentam picos de absorção máxima na 

região da luz visível, os quais estão em conformidade com a cor das soluções. Assim, a 

remoção de cor foi obtida usando um espectrofotômetro UV/vis a 600 nm e 510 nm para o 

NB e RRB, respectivamente. Estes números mostram o decréscimo da banda de absorbância 

com o tempo durante a eletrólise galvanostática das águas residuais sintéticas contendo 190 

mg L
-1

, aplicando uma densidade de corrente de 40 mA cm
-2 

em meio ácido. Como pode ser 

observado, a absorbância foi reduzida de forma satisfatória durante o tratamento. A 

intensidade da banda visível diminui continuamente até o seu desaparecimento após cerca de 

60 min e 40 min de eletrólise levando à completa descoloração da solução para o NB e RRB, 

respectivamente. Além disso, as mudanças na absorbância são rápidas, indicando que, durante 

os primeiros estágios do tratamento, existíra mecanismos que envolvera a oxidação do corante 

para outros compostos orgânicos mais simples. A oxidação das moléculas complexas pode 

levar à formação de muitos intermediários através da eliminação de grupos cromóforos, antes 

da formação de ácidos carboxílicos alifáticos e dióxido de carbono, como observado por 

outros autores (LÓPEZ-GRIMAU et al., 2006; e PANIZZA et al., 2007). 
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Figura 10. Evolução da banda de absorbância com o tempo para A) NB e B) RBB durante a oxidação anódica - 

DDB. Condições operacionais: Eletrólito: 0,25 M Na2SO4 (pH = 1), densidade de corrente  j=40 mA cm
−2

, 

Temperatura T=25 °C, taxa de agitação: 400 rpm. 

 

 

4.2 INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DE CORRENTE APLICADA 

 

 

As Figuras 11, 12 e 13 apresentara a influência da densidade de corrente aplicada na 

remoção da cor em valores de pH de 1, 4,5 e 8,5, respectivamente, durante a oxidação 

eletroquímica de efluentes sintéticos de NB e RRB contendo 190 mg L
-1

. Como pode ser 

observado, a completa remoção da cor foi atingida em todos os casos, independentemente da 

densidade de corrente aplicada e do pH, embora um aumento da velocidade de eliminação é 

observado, quando os valores de densidade de corrente aplicada são aumentados, como pode 

ser observado nas Figuras 11, 12 e 13. Estes resultados indicam que a eliminação completa do 

corante é desenvolvida por meio de sua reação com radicais •OH, que são eletrogerados na 

superfície do BDD (HATTORI et al., 2003 e FAN et al., 2006). 

Contudo, parece que o tempo de descoloração depende principalmente da densidade 

de corrente aplicada e do pH. Na verdade, os tempos de remoção da cor, para o RRB e NB, 

diminuem com o aumento da densidade de corrente aplicada (Figuras 11, 12 e 13). No 

entanto, para maiores valores de pH (4,5 e 8), o tempo do processo de descoloração aumenta, 

cerca de duas vezes (ver Figuras 12 e 13) em comparação com as condições experimentais 

para menores valores de pH (pH 1), ver Figura 11 a e 11b. Este comportamento sugere que a 
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oxidação dos corantes (NB e RRB) poderia ser realizada tanto pela eletroxidação direta 

quanto pela oxidação mediada (radicais hidroxilas e outros eletroxidantes fortes gerados a 

partir da oxidação do eletrólito suporte). Parece que a oxidação dos reagentes eletrogerados a 

partir da oxidação anódica do eletrólito suporte desempenha um papel importante na 

eficiência do processo eletroquímico. Além disso, uma possível influência da estrutura 

química de cada corante poderia ser observada. 

 

 

Figura 11- Influência da densidade de corrente aplicada na remoção da cor em função do tempo durante a 

oxidação anódica – DDB em meio ácido (pH=1) do a) NB (pH 1) e b) RRB (pH 1). Condições operacionais: 

concentração do corante = 190 mg L
-1

, Temperatura T=25 °C, taxa de agitação: 400 rpm. Inserção: Fotografias 

da remoção da cor durante o processo eletroquímico em diferentes valores de densidades de corrente. 

 

 

 

 

Figura 12- Influência da densidade de corrente aplicada na remoção da cor em função do tempo sob condições 

ácidas (pH 4,5) durante a oxidação anódica de corantes têxteis no eletrodo de DDB: a) NB (pH 4,5) e b) RRB 

(pH 4,5). Condições operacionais: concentração do corante = 190 mg L
-1

, Temperatura T=25 °C, taxa de 

agitação: 400 rpm.  Inserção: Fotografias da remoção da cor durante o processo eletroquímico em diferentes 

valores de densidades de corrente. 
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Figura 13. Influência da densidade de corrente aplicada na remoção da cor em função do tempo sob condições 

alcalinas (pH 8,0) durante a oxidação anódica de corantes têxteis no eletrodo de DDB:  a) NB (pH 8) e b) RRB 

(pH 8). Condições operacionais: concentração do corante = 190 mg L
-1

, Temperatura T=25 °C, taxa de agitação: 

400 rpm.  Inserção: Fotografias da remoção da cor durante o processo eletroquímico em diferentes valores de 

densidades de corrente. 

 

É importante ressaltar que, Comninellis (1994) explicou os diferentes comportamentos 

dos eletrodos no processo de oxidação eletroquímica, considerando-se dois casos limites: os 

chamados ânodos “ativos” e “não-ativos”. Exemplos típicos são o Pt, RuO2 IrO2 para o 

primeiro tipo, e PbO2, SnO2 e DDB para o último. O modelo proposto pressupõe que a reação 

inicial de ambos os tipos de ânodos (genericamente denominado M) corresponde à oxidação 

das moléculas de água levando à formação de radicais hidroxilas fisissorvidos (M (
•
OH)). 

A reatividade eletroquímica e química de M(
•
OH) é dependente da natureza do 

material do eletrodo. A superfície de ânodos ativos interage fortemente com o 
•
OH e, em 

seguida, um óxido superior ou superóxido (MO) pode ser formado. Isso pode ocorrer quando 

os estados de oxidação mais elevados estão disponíveis para um ânodo de óxido de metal, 

sobretudo quando o potencial padrão de evolução de oxigênio é elevado (E º = 1,23 V vs 

EPH). 

O par redox MO/M atua como mediador na oxidação de compostos orgânicos, que 

compete com a reação de evolução de oxigênio. Em contraste, a superfície de um ânodo “não 

ativo”, a interação é tão fraca entre o 
•
OH e a superfície do eletrodo, que permite a reação 

direta com os compostos orgânicos, mais rapidamente. Então, em eletrodos de BDD (neste 

caso), os radicais 
•
OH formados pela oxidação da água podem ser convertidos em oxigênio 

molecular, ou contribuir para a oxidação completa dos compostos orgânicos, neste caso, 
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corantes (MARSELLI et al., 2003; MARTINEZ-HUITLE et al., 2004; PANIZZA et al., 2007 

e BENSALAHA et al. 2009). 

É importante considerar que, outros oxidantes podem ser formados na superfície do 

diamante (H2S2O8, O3) a partir da eletrólise do eletrólito, e participar na oxidação do corante, 

na proximidade da superfície do eletrodo. Peroxodisulfatos, são espécies químicas 

consideradas fortemente oxidantes que têm sido demonstrado ser formadas em soluções 

contendo sulfato, principalmente em valores de pH de 1-3, durante a eletrólise com eletrodos 

BDD. 

 

 

4.3 INFLUÊNCIA DO pH E DA ESTRUTURA QUÍMICA DO CORANTE 

 

 

A influência da estrutura química do corante e do pH no processo de OE tem sida 

demonstrada por outros autores. Por exemplo, Ammar et al. 2006 investigaram o efeito da 

corrente, concentração do corante e pH na oxidação eletroquímica de 100 cm
3
 de soluções 

Indigo Carmine com Na2SO4 0,05 M a 35°C em uma célula sob agitação com um ânodo de 

Si/BDD e um cátodo de aço inoxidável, ambos com área igual a 3 cm
2
. A rápida remoção da 

cor do corante em pH 3,0 foi observada com o aumento da corrente de 100 e 300 mA. Isso faz 

com que o tempo necessário para a mineralização total diminua de 600 para 300 min, devido à 

maior produção de OH que acelera a oxidação de compostos orgânicos (como explicado 

acima). No entanto, a solução de Indigo Carmine 220 mg dm
-3

 a 100 mA torna-se incolor 

mais rapidamente em pH 10,0 (120 min) do que em pH 3,0 (270 min), pois as espécies 

eletroativas em meio alcalino (a forma não-protonada) foi mais facilmente oxidada do que no 

meio ácido (a forma diprotonada) com o corante. De acordo com estes resultados, um 

comportamento semelhante para os corantes NB e RRB durante a oxidação anódica usando 

BDD também poderia ser esperado. 

A partir dos dados apresentados verificou-se que a influência na estrutura química do 

corante é evidente, como pode ser observado nas Figuras 11a e 11b (pH = 1). Considerando 

que a descoloração eletroquímica de RRB parece independente da densidade de corrente 

aplicada; no entanto, para a remoção do NB, o processo foi fortemente dependente da 

densidade da corrente aplicada, obtendo-se uma remoção mais rápida da cor a valores mais 

elevados de j (40 mA cm
-2

 e 60 mA cm
-2

) do que valores mais baixos (20 mA cm
-2

), 
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confirmando a hipótese sobre a influência da estrutura química. O mesmo efeito é observado 

nas Figuras 12 e 13, durante a oxidação eletroquímica de NB e RRB em diferentes valores de 

pH. 

 

 

4.4 PARÂMETROS PARA REMOÇÃO DA COR – UNIDADES HAZEN (HU) 

 

 

Materiais particulados e dissolvidos na água podem causar a coloração. A coloração é 

medida em Unidades Hazen (ISO 2211:1973). Impurezas podem ser fortemente coloridas, 

como por exemplo, moléculas orgânicas dissolvidas chamadas taninos podem resultar em 

cores escuras marrons, ou algas flutuando na água (partículas) podem dar uma cor verde. 

Substâncias coloridas como os taninos e corantes podem ser inofensivos para os ecossistemas 

aquáticos, mas a cor deve ser removida da água. De fato, as indústrias têxteis empregam 

métodos específicos para a remoção da cor de águas residuais (biológicos ou tratamentos 

físico-químicos) em seguida, a descoloração é medida em unidades Hazen (HU; método de 

unidades Pt-Co) (FORGACSA et al., 2004). De acordo com a legislação brasileira (IDEMA, 

2004), a cor dos efluentes residuais da indústria têxtil deve ser inferior a 300 HU. Portanto, a 

fim de verificar a regulamentação da lei brasileira em soluções sintéticas de NB e RRB após 

descoloração pelo tratamento eletroquímico, os valores de HU foram determinados. Como 

pode ser observado, a partir dos resultados apresentados nas Tabelas 1 e 2, a remoção da cor 

total foi atingida em todos os casos, permanecendo na regulamentação. Inclusive, o limite de 

300 HU é atingido após curtos períodos de tempo ou 50-70% de tratamento eletroquímico. 

Estes resultados permitem estabelecer que o tratamento eletroquímico possa ser empregado 

como alternativa para a remoção da cor de efluentes têxteis.  Adicionalmente, este resultado 

pode ser observado nas Figuras 11, 12 e 13, a partir das fotografias que foram realizadas 

durante o processo eletroquímico, a fim de mostrar a eliminação da cor, confirmando a 

aplicação desta tecnologia. 
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Tabela 1. Valores de Unidades Hazen (UH; método de unidades Pt-Co) de acordo com as leis brasileiras para 

tratamento de efluentes, durante a oxidação anódica de RRB aplicado em diferentes densidades de corrente e 

valores de pH. Condições experimentais: O valor inicial de UH para o RRB foi cerca de 26.110, [concentração 

de corante]0 = 190 mg L
-1

; Eletrólito: Na2SO4 0,25 Mol L
-1

. 

Vermelho de Remazol BR (RRB) 

Densidade de 

corrente 

(mA cm
-2

) 

pH 

Unidades 

Hazen 

 

Tempo de 

descoloração 

(min) 

Eficiência na 

descoloração 

(%) 

20 

1 

330 40 90 

40 320 15 94 

60 325 15 95 

20 

4,5 

310 160 85 

40 305 100 90 

60 295 75 95 

20 

8 

315 180 89 

40 290 140 94 

60 289 100 96 
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Tabela 2. Valores de Unidades Hazen (UH; método de unidades Pt-Co) de acordo com as leis brasileiras para 

tratamento de efluentes, durante a oxidação anódica de NB aplicado em diferentes densidades de corrente e 

valores de pH. Condições experimentais: O valor inicial de UH para o NB foi cerca de 4.000, [concentração de 

corante]0 = 190 mg L
-1

; Eletrólito: Na2SO4 0,25 Mol L
-1

. 

Azul de Novacron C-D (NB) 

Densidade de 

corrente 

(mA cm
-2

) 

pH 

Unidades 

Hazen 

 

Tempo de 

descoloração 

(min) 

Eficiência na 

descoloração 

(%) 

20 

1 

285 60 90 

40 300 20 95 

60 298 15 98 

20 

4,5 

321 240 89 

40 311 150 93 

60 304 120 97 

20 

8 

309 240 90 

40 290 150 92 

60 298 135 95 

 

 

4.5 EFEITO DA TEMPERATURA 

 

 

A Figura 14 mostra a influência da temperatura na remoção da cor em função do 

tempo, aplicando uma densidade de corrente de 40 mA cm
-2

 para remoção do NB e RRB, sob 

diferentes condições de pH (o pH 1 não foi considerado porque o tempo de eliminação já era 

menor a 25°C). Como pode ser observada, a remoção total da cor foi atingida em todos os 

casos. Parece que a temperatura tem um impacto significativo sobre a cinética da oxidação 

eletroquímica do NB e RRB, porque a taxa de remoção de cor foi consideravelmente 

aumentada pelo aumento da temperatura (25-40 ou 60 ° C). O aumento da temperatura de 25 

a 60 °C diminui o tempo de eletrólise necessário para a remoção total da cor, 20 a 50%, 

dependendo do corante. Uma mudança na temperatura tem uma modesta influência sobre a 

eletroxidação com radicais hidroxilas. No entanto, isso pode ser explicado pelo aumento das 

velocidades das reações químicas, especialmente pela aceleração da taxa de oxidação que 

pode ser devida a elerogeraçao de espécies químicas fortemente oxidantes a partir da oxidação 
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de sulfatos na superfície dos ânodos de BDD (por exemplo: peroxodisulfatos). A formação 

destas espécies oxidantes é fortemente favorecida quando as temperaturas são incrementadas, 

por exemplo: 60°C. Entretanto, em altas temperaturas (  60°C), a decomposição térmica de 

peroxodisulfatos poderia ser realizada. Baseados nestas afirmações, o aumento significante na 

taxa de oxidação foi observado quando foi aumentada a temperatura, favorecendo a produção 

de peroxodisulfatos, de acordo com os resultados relatados por outros autores (MARTINEZ-

HUITLE et al., 2009; PANIZZA et al., 2007 e LAHKIMI et al., 2007). 

 

 

 

Figurea 14- Influência da temperatura na remoção da cor durante a oxidação anódica em meio ácido e alcalino 

do NB: A) pH 4,5, B) pH 8; e RRB: C) pH 4,5, D) pH 8. Condições operacionais: [corante]0=190 mg L
-1

, 

Eletrólito: 0,25 Mol L
-1

 Na2SO4, j=40 mA cm
−2

, Temperaturas=25, 40 e 60 °C, taxa de agitação: 400 rpm. 
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4.6 ESTIMAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CUSTO DA 

ELIMINAÇÃO 

 

 

As Tabelas 3 e 4 apresentam o consumo de energia necessário para remover 95% da 

cor do corante em diferentes condições. Como pode ser observado, durante a eletrólise da 

água residual sintética contendo 190 mg L
-1

 de corante (NB e RRB), o consumo de energia 

parece ser proporcional à densidade de corrente aplicada. Por exemplo, para RRB em pH 1, 

aumenta de 3,30 para 4,28 kWh por volume de efluente tratado (m
3
), quando a densidade de 

corrente passa de 20 para 60 mA cm
-2

. Nas Tabelas 5 e 6 foi comparado o consumo de energia 

(kWh m
-3

 da cor removida) para corantes RRB e NB, respectivamente, durante a oxidação 

anódica em diferentes valores de pH. As exigências de energia para a remoção de cor durante 

eletrólises galvanostáticas de soluções sintéticas de RRB e NB, também depende das 

condições de pH, por exemplo, RRB, passa de 3,30 kWh L
-1 

a 20 mA cm
-2

 para 4,28 kWh m
-3

 

a 60 mA cm
-2

 (pH = 1); 17,25 kWh m
-3

 a 20 mA cm
-2

 para 28,87 kWh m
-3

 a 60 mA cm
-2

 (pH 

= 4,5); 13,50 kWh m
-3

 a 20 mA cm
-2

 para 37,8 kWh m
-3

 a 60 mA cm
-2

 (pH = 8). As 

estimativas de energia semelhantes também foram relatadas nas Tabelas 5.5 e 5.6 para o efeito 

da temperatura em diferentes condições de pH.  

Finalmente, levando em consideração o custo de energia elétrica em cerca de R$ 0,3 

(R$ = moeda brasileira (reais), impostos excluídos) por kW h (Agência Nacional de Energia 

Elétrica, Brasil), as despesas do processo eletroquímico foram estimadas e indicadas nas 

Tabelas 3, 4, 5 e 6, a fim de mostrar a viabilidade deste processo como uma alternativa verde. 
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Tabela 3. Consumo de energia calculado a partir Eq. 9, por volume de efluente tratado durante a oxidação 

anódica do RRB para diferentes densidades de corrente e valores de pH. Condições experimentais: [concentração 

de corante]0 = 190 mg L
-1

; Eletrólito: Na2SO4 0,25 Mol L
-1

. 

Vermelho de Remazol BR (RRB) 

Densidade de 

corrente 

(mA cm
-2

) 

pH Consumo de 

energia 

(kW h m
-3

) 

Tempo de 

descoloração 

(min) 

Custo 

(Moeda Brasileira) 

20 1 3,30 80 1,3 

40 3,98 37 1,6 

60 4,28 30 1,8 

20 4,5 17,25 300 7,2 

40 26,25 210 11,0 

60 28,87 140 12,1 

20 8 13,50 300 5,6 

40 34,20 240 14,3 

60 37,80 180 15,9 
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Tabela 4. Consumo de energia calculado a partir Eq. 9, por volume de efluente tratado durante a oxidação 

anódica do NB para diferentes densidades de corrente e valores de pH. Condições experimentais: [corante]0 = 

190 mg L
-1

; Eletrólito: Na2SO4 0,25 Mol L
-1

. 

Azul de Novacron C-D (NB) 

Densidade de 

corrente 

(mA cm
-2

) 

pH Consumo de 

energia 

(kW h m
-3

) 

Tempo de 

descoloração 

(min) 

Custo 

(Moeda Brasileira) 

20 1 4,95 120 2,0 

40 4,40 80 1,8 

60 3,65 40 1,5 

20 4,5 18,90 360 7,9 

40 45,00 300 18,9 

60 57,52 260 24,2 

20 8 21,93 300 9,2 

40 36,75 240 15,4 

60 52,65 300 22,1 

 

 

Tabela 5. Consumo de energia calculado a partir Eq. 9, por volume de efluente tratado durante a oxidação 

anódica do RRB para diferentes temperaturas e valores de pH. Condições experimentais: [corante]0 = 190 mg L
-

1
; densidade de corrente = 40 mAcm

-2
; Eletrólito: Na2SO4 0,25 Mol L

-1
. 

Vermelho deRemazol BR (RRB) 

pH Temperatura 

(°C) 

Consumo de 

energia 

(kW h m
-3

) 

Tempo de 

descoloração 

(min) 

Custo 

(Moeda Brasileira) 

4,5 25 26,25 210 11,0 

40 18,00 180 7,5 

60 12.30 120 5,1 

8,0 25 34,20 240 14,3 

40 17,25 150 7,2 

60 11,91 120 5,0 
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Tabela 6. Consumo de energia calculado a partir Eq. 9, por volume de efluente tratado durante a oxidação 

anódica do NB para diferentes temperaturas e valores de pH. Condições experimentais: [corante]0 = 190 mg L
-1

; 

densidade de corrente = 40 mAcm
-2

; Eletrólito: Na2SO4 0,25 Mol L
-1

. 

Azul de Novacron C-D (NB) 

pH Temperatura 

(°C) 

Consumo de 

energia 

(kW h m
-3

) 

Tempo de 

descoloração 

(min) 

Custo 

(Moeda Brasileira) 

4,5 25 45,00 360 18,9 

40 31,50 300 13,2 

60 26,40 240 11,1 

8,0 25 36,75 300 15,4 

40 31,88 250 13,3 

60 17,25 150 7,2 
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5 COMPARAÇÃO DA OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DO AMARELO DE 

NOVACRON USANDO COMO MATERIAIS ELETROCATALÍCOS: Pt e DDB 

 

 

Devido às eficiências de remoção da cor mostrada utilizando como material 

eletrocatalítico o DDB, gerou o interesse de comparar a eficiência deste material com a 

Platina, a qual é considerada um eletrodo “ativo”. Por isso, novos experimentos de oxidação 

eletroquímica foram desenvolvidos usando como poluente modelo o Amarelo de Novacron, 

visando compreender a influência do material eletrocatalítico, a estrutura química do corante e 

a produção de novos oxidantes, no processo de oxidação eletroquímica. 

 

 

5.1 REMOÇÃO DA COR 

 

 

Os espectros visíveis do Amarelo de Novacron (YN) podem ser observado nas Figuras 

15A e 15B, os quais mostram os picos de absorção máxima na faixa da luz visível que estão 

em conformidade com a cor da solução do corante Amarelo de Novacron (YN). Assim, a 

medição da remoção de cor foi obtida usando um espectrofotômetro UV/vis a 410 nm para o 

YN. Esses números mostram a diminuição da banda de absorção com o tempo, durante a 

eletrólise galvanostática do efluente sintético YN, contendo 200 mg L 
-1

, aplicando uma 

densidade de corrente  de 30 mA cm
-2

 em condições alcalinas. Como pode ser observada, a 

absorbância foi reduzida de forma satisfatória durante o tratamento em ambos os eletrodos. A 

intensidade da banda visível diminui continuamente até o seu desaparecimento levando à 

completa descoloração da solução após cerca de 180 min e 360 min, utilizando os eletrodos 

de Pt e DDB, respectivamente. Além disso, as mudanças na absorbância são rápidas, 

indicando que, durante os primeiros estágios do tratamento, existem mecanismos que 

envolvem a oxidação do corante para outros compostos orgânicos mais simples. A oxidação 

das moléculas complexas pode levar à formação de muitos intermediários através da 

eliminação de grupos cromóforos, antes da formação de ácidos carboxílicos alifáticos e de 

dióxido de carbono, como observado por outros autores (LOPEZ-GRIMAU et al., 2006; e 

PANIZZA et al., 2007). 
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Figura 15- Remoção de cor em função do tempo durante a oxidação anódica direta do YN sob condições 

alcalina (NaOH 0,25 M + 0,25 M Na2SO4). J = 30 mA cm
-2

 no eletrodo A) DDB e B) Pt . 
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5.2 INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DE CORRENTE APLICADA 

 

 

As Figuras 16A e 16B mostram a influência da densidade de corrente aplicada na 

diminuição da cor durante a oxidação eletroquímica do efluente sintético de YN contendo 200 

mg L
-1

 em eletrodos de DDB e Pt, respectivamente. Como pode ser observada, a completa 

remoção da cor, em todos os casos, foi atingido independentemente da densidade de corrente 

aplicada, embora a taxa de eliminação aumente quando a densidade da corrente aplicada é 

modestamente aumentada. Isso indica que a eliminação completa do corante é através de sua 

reação com radicais •OH eletrogerados na superfície do DDB e da Pt (COMNINELLIS et al., 

2003; e MARTÍNEZ-HUITLE et al., 2009). No entanto, parece que o tempo de descoloração 

depende principalmente da densidade de corrente aplicada. Na verdade, os tempos de 

remoção da cor diminuíram com o aumento na densidade de corrente aplicada (ver Figura 15). 

Esse comportamento sugere que a oxidação do corante pode ser realizada por ambos os 

processos de eletroxidação direta e a oxidação mediada (radicais hidroxila e outros 

eletroxidantes fortes gerados a partir da oxidação do eletrólito de suporte).  
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Figura 16- Influência da densidade de corrente aplicada em função do tempo na remoção da cor durante a 

oxidação anódica do YN: A) DDB e B) Pt. Condições operacionais: [YN]0=200 mg L
-1

, Eletrólito: 0.25 M 

Na2SO4, Temperatura T=25 °C, Taxa de agitação: 400 rpm. 

 

Como já foi destacado anteriormente, Comninellis explica o diferente comportamento 

dos eletrodos no processo de oxidação eletroquímica, considerando dois casos extremos: os 

chamados ânodos “ativos” e “não-ativos” (Comninellis, 1994). O modelo proposto pressupõe 

que a reação inicial em ambos os tipos de ânodos (designadas por M) corresponde à oxidação 

das moléculas de água levando à formação de radicais hidroxilas fisissorvidos ou 

quimissorvidos na superfície do material eletrocatalítico (M (
•
OH)). A reatividade 

eletroquímica e química de cada tipo de ânodo é dependente da natureza do material. A 

superfície ativa dos ânodos interage fortemente com 
•
OH e, em seguida, um superóxido (MO) 

pode ser formado. Isso pode ocorrer quando estados de oxidação mais elevados estão 
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disponíveis para um material de óxido metálico. Esse óxido e o metal atuam como mediador 

na oxidação de compostos orgânicos, o qual compete com a reação de evolução de oxigênio.  

No caso de eletrodos ativos, como a Pt, a adsorção dos poluentes orgânicos e 

subprodutos da reação, na superfície do eletrodo Pt desempenham um papel importante no 

processo de oxidação eletroquímica. E a sua vez, a etapa de adsorção pode ser a que limita a 

velocidade e eficiência da reação total. Em contraste, a superfície de um ânodo “não ativo” 

interage fracamente com 
•
OH que permite a reação direta deste radical com os produtos 

orgânicos. Então, em eletrodos BDD, os radicais 
•
OH formados pela eletrólise da água 

(Equação 10) podem ser eletroquimicamente transformados a oxigênio molecular (Equação 

11) ou contribuir para a oxidação completa dos compostos orgânicos, neste caso, corantes 

(Equação 12) (GOETING et al,1998; FERRO, 2002): 

•

2H O OH H e            (10) 

•

2
1

2
OH O H e            (11) 

2 2

OHcorantes CO H O            (12) 

É importante considerar que, outros oxidantes podem ser formados na superfície do 

diamante (tais como, H2S2O8, H2O2, O3) (CANIZARES et al., 2006) e participar na oxidação 

do corante, na proximidade da superfície do eletrodo e/ou na parte do eletrólito. A formação 

eletroquímica de peroxodisulfatos já confirmada em soluções contendo sulfato, 

principalmente em soluções com valores de pH baixos (1-3) ou usando soluções com sulfatos 

dissolvidos a altas temperaturas (60°C) usando eletrodos de DDB (equação 6). No entanto, 

em menor quantidade estes podem ser produzidos sob condições alcalinas (PANIZZA et al., 

2007; BENSALAH et al., 2009). 

2- 2- -

4 2 82SO  S O  +2e  
           (13) 

Estes reagentes são conhecidos por serem oxidantes muito poderosos e podem oxidar a 

matéria orgânica levando a um aumento nas taxas de remoção de cor (PANIZZA et al., 2007) 

e aumentando a velocidade da reação de degradação da matéria orgânica. Portanto, a taxa de 

eliminação da cor é favorecida nas condições experimentais escolhidas neste trabalho (Figuras 

16A e 16B). 

 



57 

 

 

 

5.3 INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO CORANTE 

 

 

As Figuras 17A e 17B mostram a influência da concentração inicial de corante (mg L
-

1
) em função do tempo durante a eletrólise galvanostática do efluente sintético de YN 

aplicando uma densidade de corrente de 30 mA cm
-2

. Como pode ser observado, os 

comportamentos das absorbâncias relativas são moderadamente sobrepostos e os mesmos 

tempos de eletrólise são necessários para atingir uma redução completa da cor. Isso indica que 

a taxa de oxidação e eficiência do processo são diretamente proporcionais à concentração de 

matéria orgânica dissolvida em solução. Este resultado está de acordo com os dados relatados 

por Bensalah et al. 2009. Isso geralmente é explicado em termos de limitações de 

transferência de massa assumindo que ambas as oxidações diretas e oxidação mediada na 

superfície do DDB, por radicais hidroxilas e outros oxidantes eletrogerados a partir do 

eletrólito suporte (peroxodisulfatos), contribuem no processo eletroquímico. Esse 

comportamento tem sido sugerido por outros autores, como foi recentemente descrito por 

MARTÍNEZ-HUITLE E BRILLAS, 2009. 
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Figura 17- Influência da concentração inicial do YN em função do tempo de eletrólise durante a oxidação 

anódica: A) DDB e B) Pt. Condições operacionais: Eletrólito: 0,25 M Na2SO4, Temperatura T=25 °C, Taxa 

de agitação: 400 rpm. 
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5.4 ELETROXIDAÇÃO COM CLORO ATIVO 

 

 

A cinética de remoção na descoloração do Amarelo de Novacron (YN) foi estudada 

através da aplicação da oxidação mediada aplicando uma densidade de corrente 30 mA cm
-2

, 

na presença de 0,2, 0,4 e 0,8 g de NaCl em 350 mL de solução do corante sintético em ânodos 

de Ti/Pt e DDB. Como mostrado nas Figuras 18A e 18B, a velocidade da oxidação 

eletroquímica do YN no eletrodo de Pt e DDB foi acelerada significativamente pela presença 

do sal de NaCl em solução; interessantemente, o processo não depende da densidade de 

corrente aplicada, mas depende da concentração de NaCl em solução. Resultados análogos já 

foram obtidos por outros pesquisadores, como exemplos: BONFATTI et al. 2000, analisando 

a eletroxidação de glicose mediada por Cl
-
; e por PANIZZA e CERISOLA 2003, para  

oxidação do 2-naftol mediada pelo Cl
-
 usando como eletrodo o óxido ternário de Ti-Ru-Sn. 

Esse comportamento tem sido sugerido por outros autores durante a oxidação de outros 

corantes (MARTÍNEZ-HUITLE E BRILLAS, 2009). 
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Figura 18- Efeitos do NaCl em diferentes valores de concentração em função do tempo durante a oxidação 

anódica indireta de YN no anodo de : A) DDB e B) Pt. Condições operacionais: [YN]0=200 mg L
-1

, Eletrólito: 

0,25 M Na2SO4, Temperatura T=25 °C, Taxa de agitação: 400 rpm. 

 

Segundo a literatura (MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009), a eletrólise de cloreto 

em soluções aquosas envolve a oxidação direta do íon cloreto no ânodo para produzir cloro 

solúvel: 

2 Cl     Cl2(aq)  +  2 e              (14) 
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E a redução da água no cátodo originando íons hidróxidos e gás hidrogênio de reação. 

Se o local de concentração de cloro dissolvido excede sua solubilidade, então a 

supersaturação leva a formação de bolhas de gás cloro. Como o cloro eletrogerado se difunde 

fora do anodo, ele pode reagir com o íon cloreto, formando o íon tricloreto: 

Cl2(aq)  +  Cl
 
         Cl

3
         ..(15) 

Ou pode ser rapidamente hidrolisado sendo transformado em ácido hipocloroso e íons cloreto: 

Cl2(aq)  +  H2O  +   HClO          3Cl   +  2H
+
  + OH

-
      ..(16) 

Na maioria das soluções este ácido está em equilíbrio com o íon hipoclorito (pKa = 7.55 

(Martinez-Huitle et. al 2009), como segue: 

HClO         ClO   +  H
+
            (17) 

Cl3
-
 é formado em concentrações muito baixas até cerca de pH 4, enquanto que a 

espécie predominante é o Cl2 (aq) até pH próximo de 3, HClO na faixa de pH 3-8 e ClO
-
 para 

pH > 8. A oxidação mediada de corantes com estas espécies dependerá do pH do meio, por 

causa do maior potencial padrão de Cl2(aq) (E º = 1,36 V vs EPH) e HClO (E º = 1,49 V vs 

EPH que) ClO
- 
(E º = 0,89 V vs EPH). No entanto, o valor de pH utilizado neste estudo foi 

entre 7-8. 

Com base nos resultados relatados na literatura (GALLA et al., 2000; NELSON, 2002; 

MARTÍNEZ-HUITLE et al., 2005; MARTINEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009), as taxas de 

reações do eletrodo são uma função da atividade eletrocatalítica do ânodo, a concentração de 

cloreto e densidade de corrente. No entanto, muitos dos resultados relatados na literatura têm 

utilizado eletrodos ativos. No caso de ânodos DDB, poucos estudos comparativos foram 

realizados, por exemplo; FÖRSTER et al., 2002 estudaram sobre a formação de hipoclorito 

em eletrodos de platina e diamantes, o rendimento de formação de hipoclorito encontrado em 

eletrodos de diamante foi superior aos eletrodos de platina. Desta forma, é também importante 

ressaltar que o equilíbrio entre as diferentes formas de cloro ativo na eletrólise da solução 

depende do pH, temperatura e concentração (FERRO et al., 2000; FÖRSTER et al., 2002).  

Segundo a literatura (FÖRSTER et al., 2002), a faixa de pH onde há alta concentração de 

hipoclorito foi observado no intervalo 7,74 - 11,5. Portanto, durante a oxidação YN em meio 

alcalino (pH ≈ 8-10), a produção e a participação de hipoclorito pode ser considerado. No 

entanto, os resultados obtidos por Ferro et al.2000, mostram claramente que o eletrodo de 

diamante é mais eficiente na produção de "cloro ativo" (cloro, ácido hipocloroso e 
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hipoclorito) em menores valores de pH (FERRO et al, 2000). Por esta razão, em meio 

alcalino, a "produção de cloro ativo" pode ser considerada uma reação que compete com a 

evolução de oxigênio. Portanto, a oxidação do YN em presença de NaCl é mais rápido no 

início do processo (baixa produção de espécies ativas de cloro) e limitada em fase final de 

reação de desprendimento de oxigênio. 

 

 

5.5 O CONSUMO DE ENERGIA E ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

 

As Tabelas 7 e 8 apresentam o consumo de energia necessário para remover 95% da cor 

do corante em diferentes condições utilizando ânodos de DDB e Pt, respectivamente. Como 

pode ser observado, durante a eletrólise da água residuária sintética contendo 200 mg L
-1

 de 

corante (YN), o consumo de energia parece ser proporcional à densidade de corrente 

aplicada. Por exemplo, no eletrodo de DDB (Tabela 4) ele aumenta 5,22 para 44,65 kWh por 

volume de efluente tratado (m
3
), quando a densidade de corrente passa de 10 para 50 mA cm

-

2
. Já no eletrodo de Pt o consumo de energia é um  pouco maior do que no eletrodo de DDB, 

quando a densidade de corrente passa de 10 para 50 mA cm
-2

, a energia aumenta de 8,96 para 

34,65 kWh. As Tabelas 4 e 5 também comparam o consumo de energia (kWh m
-3

 de cor 

removido) durante a oxidação anódica, em diferentes concentrações de NaCl em 

solução. Finalmente, levando em consideração um custo de energia elétrica de cerca de R $ 

0,3 (R $ = moeda brasileira (reais), os impostos brasileiros excluídos do preço) por kWh 

(Agência Nacional de Energia Elétrica, Brasil), a despesa do processo foi estimado e 

indicados nas Tabelas 4 e 5, a fim de mostrar a viabilidade deste processo como uma 

alternativa verde (Equação 11). 

Custo (R$ m
-3

) = [Consumo de Energia (kWh m
-3

) × 0.3 (R$/kWh)] (11) 
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Tabela 7- Parâmetros de eficiência para a oxidação eletroquímica do YN no eletrodo de DDB. Consumo de 

Energia (kWh/m
3
 do efluente tratado), calculado para 95% de eliminação da cor na solução. 

Densidade de Corrente
a
 

 10 mA cm
-2

 30 mA cm
-2

 50 mA cm
-2

 

Consumo de Energia
c
 5,22 22,62 44,65 

Custo
d
 1,56 6,78 13,4 

 Concentração de NaCl em solução
b
 

 0,2 g 0,4 g 0,8 g 

Consumo de Energia
c
 7,37 3,17 1,80 

Custo
d
 2,21 0,95 0,54 

a
 Temp=25°C, agitação = 400 rpm, [NaCl] = 0,0 g/L. 

b
 Temp=25°C, agitação = 400 rpm, densidade de corrente = 30 mA cm

-2
, Volume = 350 mL. 

c
 kW h m

-3
 

d
 Moeda Brasileira 

 

 

Tabela 8- Parâmetros de eficiência para a oxidação eletroquímica do YN no eletrodo de Pt. Consumo de Energia 

(kWh/m
3
 do efluente tratado), calculado para 95% de eliminação da cor na solução. 

Densidade de Corrente
a
 

 10 mA cm
-2

 30 mA cm
-2

 50 mA cm
-2

 

Consumo de Energia
c
 8,96 21,84 34,65 

Custo
d
 2,69 6,55 10,39 

 Concentração de NaCl em solução
b
 

 0,2 g 0,4 g 0,8 g 

Consumo de Energia
c
 12,48 5,41 5,69 

Custo
d
 3,74 1,62 1,71 

a
 Temp=25°C, agitação = 400 rpm, [NaCl] = 0,0 g/L. 

b
 Temp=25°C, agitação = 400 rpm, densidade de corrente = 30 mA cm

-2
, Volume = 350 mL. 

c
 kW h m

-3
 

d
 Moeda Brasileira 
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5.6 ANÁLISE DE CARBONO ORGÂNICO TOTAL 

 

 

As Tabelas 9 e 10 mostram o percentual de eliminação do Carborno Orgânico Total 

(COT) em função do tempo utilizando como material eletrocatalítico o DDB e a Pt, 

respectivamente, à 30 mA cm
-2

 de densidade de corrente e 25°C. A análise do COT foi feita 

com a finalidade de verificar a eficiência de remoção da carga orgânica em soluções têxteis 

utilizando diferentes tipos de eletrodos. Dessa forma, verificou-se que o eletrodo de DDB 

apresentou um maior percentual de remoção do COT, aplicando J = 30 mA cm
-2

 , após 420 

min de eletrólise e 95% de remoção da cor, o percentual de remoção de COT atingiu cerca 

80% (Tabela 9); enquanto que, nas mesmas condições, a eliminação do COT no eletrodo de Pt 

foi de apenas 25,5% e com a adição de 0,8 g de NaCl a solução de YN (Tabela 10), a remoção 

do COT aumentou para 38,4 %. Isso ocorre porque o eletrodo de Pt, considerado um eletrodo 

“ativo”,  durante a eletrólise produz radicais hidroxilas, os quais estão fortemente ligados ao 

eletrodo, favorecendo à quebra dos grupos cromóforos e, conseqüentemente, a quebra da 

molécula levando à formação de intermediários de cadeias alifáticas. Esses intermediários 

podem acumular-se na superfície do eletrodo provocando uma diminuição na sua eficiência. 

Dessa forma, para que haja eliminação total do composto orgânico no eletrodo de Pt, precisar-

se-ia aumentar drasticamente o tempo de eletrólise aumentando o consumo de energia e, 

conseqüentemente, o custo, tornando o processo inviável. 
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Tabela 9- Percentual de eliminação do COT em função do tempo utilizando como material eletrocatalítico o 

DDB à 30 mA cm
-2

 de densidade de corrente e 25°C. 

Percentual de eliminação do COT usando anodo de DDB 

NaCl 

 

Percentual de 

eliminação do COT(%) 

Tempo de descoloração 

(min) 

0 g NaCl 67,41 300 

 85,72 480 

0,2 g NaCl 34,59 120 

 69,13 270 

0,4 g NaCl 40,68 120 

 67,67 270 

0,8 g NaCl 43,29 120 

 83,94 270 

 

 

Tabela 10- Percentual de eliminação do COT em função do tempo, utilizando como material eletrocatalítico a Pt 

a30 mA cm
-2

 de densidade de corrente e 25°C. 

Percentual de eliminação do COT usando anodo de Pt 

NaCl 

 

Percentual de 

eliminação do COT (%) 

Tempo de descoloração 

(min) 

0 g NaCl 30,58 360 

 27,96 540 

0,2 g NaCl 14,97 180 

 26,70 360 

0,4 g NaCl 21,06 180 

 32,20 360 

0,8 g NaCl 26,67 180 

 38,42 360 
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Portanto, no tratamento de corantes, o eletrodo de diamante é mais eficaz no processo 

de remoção da cor e da matéria orgânica, levando à eliminação total da cor e da matéria 

orgânica com alta eficiência de corrente. Como já foi discutido por outros autores, o DDB por 

ser um eletrodo “não-ativo”, a OE ocorre através de radicais hidroxilas ligadas fracamente ao 

eletrodo, levando a formação de intermediários, os quais são oxidados rapidamente em CO2 e 

água (Equação 12), podendo ser confirmado pelos resultados do Carbono Orgânico Total. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Neste trabalho, analisou-se a atividade do ânodo de DDB em soluções de Vermelho de 

Remazol e Azul de Novacron, e posteriormente, investigou-se a atividade eletrocatalítica do 

DDB e Pt em solução do Amarelo de Novacron. 

A completa remoção da cor foi obtida em todos os casos devido à eletrogeração de 

radicais hidroxilas a partir da eletrólise da água.  

De acordo com os resultados apresentados no tratamento eletroquímico de soluções 

sintéticas dos corantes NB e RRB, pode-se concluir que, oxidação anódica utilizando DDB, 

pode ser usada com sucesso para eliminar completamente toda a cor de efluentes sintéticos 

contaminados com corantes têxteis, considerando as condições específicas (densidade de 

corrente, pH e temperatura). A influência da densidade de corrente, temperatura e pH em 

função do tempo, durante a eletrólise galvanostática, mostraram que os reagentes 

eletrogerados a partir da oxidação anódica do eletrólito suporte (por exemplo: OH e 

peroxodisulfatos) desempenham um papel importante na eficiência do processo 

eletroquímico.  

E, com os resultados obtidos na eletroxidação do YN no eletrodo DDB e Pt, observou-

se que as eletrólises mostraram que, na ausência de NaCl, apenas uma lenta diminuição na 

concentração de YN foi obtida. Por outro lado, na presença de NaCl, o YN foi completamente 

oxidado pela mediação do cloro ativo gerado eletroquimicamente no início do 

processo. Demonstrou-se ainda que o decaimento da cor do YN foi independente da 

densidade de corrente aplicada, mas o processo depende da concentração de NaCl na solução. 

Após isso, HClO e compostos cloro-oxigenados no estado de maior oxidação são formados 

em potenciais que o eletrodo atinge em 30-50 mA cm
-2

. Assim, a oxidação do YN é mediada 

pelos oxidantes de cloro ativo formados, a partir da reação entre os •OH e espécies de cloro 

em solução. Por outro lado, a eliminação do COT foi satisfatória apenas no eletrodo de 

diamante (Tabela 9), pois a superfície de um ânodo não ativo interage tão fracamente com 

•OH que permite a reação direta com os produtos orgânicos e ao mesmo tempo, favorece a 

produção de novos oxidantes a partir do cloreto, que por sua vez vão participar, oxidando a 

matéria orgânica em solução. 

O consumo de energia elétrica permitiu avaliar a aplicabilidade do processo 

eletroquímico, apresentando valores bastante aceitáveis, os quais permitiram estimar o custo 

do tratamento eletroquímico. Assim, segundo estes resultados, o processo eletroquímico 
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poderia ser aplicado como um método de pré-tratamento antes do tratamento biológico 

reduzindo o tempo total de tratamento do efluente. Por outro lado, o tratamento eletroquímico 

depende fortemente do material eletrocatalítico usado, como confirmado pelos valores do 

COT durante a degradação do YN; porém, este tratamento alternativo poderia ser aplicado 

como um pré-tratamento ou tratamento completo do efluente. 

Finalmente, resulta importante remarcar que, os estudos de tratamento eletroquímico 

de efluentes sintéticos foram desenvolvidos visando uma aplicação real do processo para o 

tratamento de efluentes industriais reais. Diante deste quadro, resultados preliminares serão 

apresentados na seção de perspectivas. 
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7 PERSPECTIVAS 

 

 

 Os resultados provenientes do tratamento eletroquímico de efluentes sintéticos 

permitiram uma maior compreensão do processo, e da influencia das variáveis experimentais 

(densidade de corrente, pH, temperatura, produção de oxidantes fortes). A partir destes 

resultados, uma amostra de efluente de uma indústria têxtil foi obtida, apresentando os 

seguintes parâmetros físico-químicos:  

pH = 8,2 

Condutividade = 5,90 mS/cm 

Hazen Units = 7508 HU 

DQO = 2890 ppm 

Usando o eletrodo de DDB e aplicando uma densidade de corrente de 60 mA cm
-2

 a 25°C, o 

efluente têxtil (400 mL) foi tratado eletroquimicamente. Como pode ser observado na figura 

19, a remoção da cor foi parcial após 6 h de tratamento.  

 

 

Figura 19- Tratamento eletroquímico de um efluente real da indústria têxtil. 

 

A diminuição da absorbância relativa foi de um 45%. Não obstante, estes resultados 

não permitiram atingir os limites da legislação brasileira referentes às HU; sendo ainda 
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considerado o efluente como contaminado. A pesar disso, este problema poderia ser 

contornado, adicionando sais de sulfatos ou cloreto, a fim de aumentar a eficiência da 

degradação dos poluentes presentes no efluente, como já discutido nos capítulos anteriores.   

Preparou-se duas soluções de 400 mL com 10 g de Na2SO4 e 10 g de NaCl 

dissolvidos. Cada efluente têxtil foi tratado eletroquimicamente, aplicando uma densidade de 

corrente de 60 mA cm
-2

 a 25°C. Amostras do efluente foram coletadas para monitorar a 

eliminação da cor, obtendo os resultados reportados na figura 19 Ressalta-se que em ambos os 

casos, a remoção da cor foi atingida quase completamente (ver as fotografias). Mas o efluente 

com NaCl dissolvido atingiu a remoção da cor em um tempo menor do que aquele com 

Na2SO4. Este comportamento foi devido à produção de espécies fortemente oxidantes na 

superfície do DDB, peroxodisulfatos e cloro ativo, respectivamente; como já foi demonstrado 

durante o tratamento de efluentes sintéticos. Vale ressaltar que a remoção da cor não é um 

indicativo da remoção total da matéria orgânica contida no efluente industrial, embora seja o 

parâmetro usado pelas indústrias brasileiras. Por isso, leituras da DQO das soluções finais 

(após 6 h de tratamento eletroquímico) foram feitas usando um fotômetro HANNA 8099, um 

digestor HANNA 8096 e soluções preparadas de dicromato de potássio. As análises da DQO 

mostraram que quando o efluente foi tratado sem adição de sais a DQO diminuiu até um valor 

de 1449 ppm. No entanto, adicionando Na2SO4 e NaCl no efluente têxtil e após 6 h de 

tratamento eletroquímico, a DQO diminuiu a valores de 1377 ppm e 705 ppm, 

respectivamente. Os resultados indicam que adicionando Na2SO4 ou NaCl no efluente, houve 

um decaimento da carga orgânica do efluente têxtil de 52% e 76%, respectivamente. Estes 

resultados são promissores para uma futura aplicação deste tratamento de efluentes, já que o 

tempo de tratamento poderia ser diminuído de 6-7 dias (tratamento biológico e físico-químico, 

atualmente usado na indústria têxtil) ate 7-12 h (tratamento eletroquímico); visando 

economizar algumas etapas e tempo de tratamento na indústria têxtil. Finalmente, este 

resultado abre a possibilidade de novas pesquisas ou desenvolvimento de novos testes, a fim 

de aperfeiçoar o processo eletroquímico e viabilizar sua aplicação. 
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