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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a potencialidade do tratamento 
eletroquímico oxidativo em conjunto com a adsorção utilizando a perlita expandida 
como adsorvente, na remoção dos corantes têxteis Vermelho de Remazol e Azul de 
Novacron em efluentes sintéticos. As amostras dos corantes e da perlita foram 
caracterizadas pelas técnicas de Termogravimetria (TG), Calorimetria exploratória 
diferencial (DSC), Espectroscopia na região do infravermelho (IV), Microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), Difração de raios X (DRX) e Fluorescência de raios X 
(FRX). Nas análises envolvendo o tratamento eletroxidativo foram utilizados como 
ânodos os eletrodos de Ti/Pt e Pb/PbO2 em diferentes condições operacionais, tais 
como: tempo de 60 minutos, densidade de corrente 20, 40 e 60 mAcm-2, pH 1; 4,5 e 
8 e variação de temperatura 20, 40 e 60 ºC. Nas análises de adsorção as condições 
de trabalho foram: tempo de contato de 30 minutos para o corante Vermelho de 
Remazol e 20 minutos para o corante Azul de Novacron, pH 1; 4,5 e 8, 500 mg de 
adsorvente e variação de temperatura 20, 40 e 60 ºC. Os resultados obtidos 
indicaram que tanto o tratamento eletroxidação/adsorção quanto o de 
adsorção/eletroxidação foram eficazes na remoção da cor das soluções sintéticas. O 
consumo de energia elétrica permitiu avaliar a aplicabilidade do processo 
eletroquímico, apresentando valores bastante aceitáveis, os quais permitiram 
estimar o custo do tratamento eletroxidativo. Com a finalidade de monitorar a 
remoção da matéria orgânica foram realizadas análises de carbono orgânico total 
(COT) e de cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG-EM), os 
resultados obtidos através das análises de COT indicaram que apesar de ter 
ocorrido uma remoção de cor satisfatória para ambos os eletrodos a remoção do 
COT se mostrou mais eficiente nas análises em que foi utilizado como ânodo 
Pb/PbO2 e que a perlita contribuiu de forma considerável na remoção da matéria 
orgânica produto da eletroxidação. Os resultados obtidos por CG-EM mostraram os 
tipos de intermediários formados, dentre os quais se podem citar: ácido benzóico, 
ácido ftálico, ácido tiocarbâmico, benzeno, clorobenzeno, fenol-2-etil e naftaleno nas 
análises realizadas com o corante Vermelho de Remazol e nas realizadas com o 
corante Azul de Novacron observa-se a presença de anilina, ácido ftálico, 1,6-
Dimetilnaftaleno, naftaleno e o íon hidroxobenzenosulfonato, os resultados apontam 
para uma diminuição satisfatória na área dos picos destes intermediários após a 
utilização da perlita expandida na adsorção, resultado este que já havia sido 
confirmado pelos dados do COT. As análises obtidas por meio da espectrometria de 
absorção atômica mostraram que houve liberação de chumbo nas análises de 
oxidação eletroquímica que foram realizadas com o ânodo de Pb/PbO2, porém esses 
valores são reduzidos ao submeter o efluente às análises de adsorção. Diante do 
exposto conclui-se que as técnicas sequenciais de eletroxidação/adsorção e 
adsorção/eletroxidação surgem como metodologias eficazes ao tratamento de 
soluções contendo os corantes, Vermelho de Remazol e Azul de Novacron. 
 
 
 
Palavras chaves: Eletroxidação. Adsorção. Perlita Expandida. Efluentes Têxteis. 
Materiais Eletrocatalíticos.  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the potential of oxidative electrochemical treatment 
coupled with adsorption process using expanded perlite as adsorbent in the removal 
of textile dyes, Red Remazol and Novacron Blue on synthetic effluent. Dyes and 
perlite were characterized by thermogravimetry techniques (TG), Differential 
Scanning Calorimetry (DSC), Spectroscopy infrared (IR), Scanning Electron 
Microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF) techniques. 
Electrochemical treatments used as anodes, Ti/Pt and Pb/PbO2 under different 
conditions: 60 minutes, current density 20, 40 e 60 mAcm-2, pH 1, 4.5 e 8 and 
temperature variation 20, 40 e 60 ºC. In the case of adsorption tests, contact time of 
30 minutes for the Remazol Red dye and 20 minutes for Novacron Blue were 
established, while pH 1, 4.5 e 8, 500 mg adsorbent and temperature variation 20, 40 
e 60 ºC were used for both treatments. The results indicated that both treatments, 
electroxidation/adsorption and the adsorption/electroxidation, were effective for 
removing color from synthetic solutions. The consumption of electricity allowed to 
evaluate the applicability of the electrochemical process, providing very acceptable 
values, which allowed us to estimate the cost. Total organic carbon (TOC) and Gas 
Chromatography linked mass spectrometer (GC-MS) analyzes were performed, 
showing that the better combination for removing organic matter is by Pb/PbO2 and 
perlite. Meanwhile, GC-MS indicated that the by-products formed are benzoic acid, 
phthalic acid, thiocarbamic acid, benzene, chlorobenzene, phenol-2-ethyl and 
naphthalene when Remazol Red was degraded. Conversely, aniline, phthalic acid, 1, 
6 - dimethylnaphthalene, naphthalene and ion hidroxobenzenosulfonat was detected 
when Novacron Blue was studied. Analyses obtained through atomic absorption 
spectrometry showed that there was release of lead in the electrochemical oxidation 
of analyzes that were performed with the anode Pb/PbO2, but these values are 
reduced by subjecting the effluent to adsorption analysis. According to these results, 
sequential techniques electroxidation/adsorption and adsorption/electroxidation are 
to treat solutions containing dyes. 

 
 
 

Keywords: Electroxidation. Adsorption. Expanded Perlite. Textile Effluents. 
Electrocatalytic Materials. 
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CLAE Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

COT Carbono orgânico total 

ºC Grau Celsius 

DBO Demanda bioquímica de oxigênio 

DDB Diamante dopado com boro 

DQO Demanda química de oxigênio 

DRX Difração de raios X 

DSC Calorimetria exploratória diferencial 

FRX Fluorescência de Raios X 

HPLC High-performance liquid chromatograph 

IV Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

J Densidade de corrente 

kWh Kilowatt hora 

UV-vis Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta-visível 

MEV Microscopia eletrônica de varredura 

mL min-1 Mililitro por minuto 

NTK Nitrogênio Total Kjeldahl 

OHi Radical hidroxila 

pH Potencial hidrogeniônico 

ppm Parte por milhão 

RDO Reação de desprendimento de oxigênio 

rpm Rotações por minuto 

Ti/Pt Platina suportada em titânio 

µL Microlitro 

TG Termogravimetria 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano facilmente se impressiona com as cores do ambiente à sua 

volta, pois 87% de todas suas percepções são captadas pela visão, apenas 9% pela 

audição e os 4% restantes por meio do olfato, paladar e tato. A cor é o resultado 

produzido no cérebro pelo estímulo recebido quando a energia radiante penetra nos 

olhos permitindo assim a distinção das cores (ISENMANN, 2013). 

A percepção das cores é uma sensação provocada pela ação de um feixe 

de fótons que incide sobre as células especializadas da retina, as quais transmitem 

impressões particulares para o sistema nervoso central. A cor de um material é 

fisicamente definida pelos comprimentos de onda que as suas moléculas refletem. 

Um objeto apresentará determinada cor se o mesmo não absorver os fótons 

correspondentes àquela cor. 

A humanidade faz uso dos corantes a mais de vinte mil anos, sendo que o 

corante mais antigo identificado é o negro de fumo. Também há corantes 

inorgânicos sintéticos conhecidos desde antes de Cristo (A.C.) como o azul do Egito, 

sendo esse conhecido como o primeiro pigmento sintético. 

Com o desenvolvimento das indústrias químicas, tanto os corantes quanto 

os pigmentos apresentaram grandes avanços atribuídos à pesquisa científica e à 

aplicação da química moderna. O químico é capaz de fabricar diferentes corantes 

graças às variadas reações a que pode submeter alguns intermediários mais 

frequentes. A partir de combinações definidas, podem transformar um ou mais 

destes intermediários em novos compostos químicos, os quais poderão se tornar 

novos corantes se apresentarem a estrutura correta (ZANONI E CARNEIRO, 2001). 

Os corantes sintéticos são bastante utilizados em diversas áreas da 

tecnologia até a presente data, como por exemplo, em vários ramos da indústria 

têxtil, alimentícia, curtimento de couro e em tingimento de cabelos (FORGACS et al., 

2004). Os corantes têxteis, geralmente são classificados quanto ao modo que são 

fixados à fibra têxtil (básico, ácido, reativo) ou por sua estrutura química (azo, 

antraquinona) (MARTÍNEZ-HUITLE E BRILLAS, 2009). 

Nos processos de produção e utilização dos corantes, são utilizadas 

grandes quantidades de água, gerando efluentes que geralmente apresentam forte 

impacto ao meio ambiente. Esta contaminação ambiental tem se tornado um 
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problema cada vez mais crítico e frequente na sociedade, prejudicando os 

ecossistemas e os recursos hídricos (CORREIA et al., 1994). 

Atualmente, a sociedade está cada vez mais preocupada com os 

problemas ambientais que estão se intensificando devido ao crescimento 

populacional desordenado e ao aumento das atividades industriais. Sendo assim, o 

meio ambiente vem sofrendo mudanças, que tem atingido tanto o solo, quanto o ar e 

a água. Dessa forma se faz necessário buscar formas de minimizar estes problemas 

e, pensando nisto pesquisadores têm estudado alternativas de tratamento com 

novas tecnologias para prevenção de danos aos ecossistemas naturais 

(MAGDALENA, 2010). 

Tendo em vista a tendência de escassez das fontes de água para 

consumo em futuro próximo, a contaminação da água tem se tornado um problema 

mundial. Nesse contexto, o setor têxtil destaca-se devido ao seu grande parque 

industrial utilizar grandes volumes de água e, por gerar também grandes volumes de 

efluentes que ao serem liberados sem um tratamento adequado, podem causar 

sérios problemas de contaminação ambiental (KUNZ et al., 2002). 

A indústria têxtil gera grandes quantidades de águas residuais durante o 

processo de lavagem e tingimento, as quais contêm grandes quantidades de 

corantes que não são fixados às fibras, e como resultados são eliminados 

juntamente com os efluentes têxteis em cursos de água, afetando a sua 

transparência, solubilidade dos gases e pode apresentar propriedades 

carcinogênicas e mutagênicas (ZANONI E CARNEIRO, 2001). 

Sendo assim, o tratamento da água residual tem sido um desafio em 

função da complexidade e da quantidade do resíduo gerado e do impacto ambiental 

que surge da sua composição química. O tratamento destes efluentes além de ser 

complexo, requer um alto custo (SANTOS et al., 2005). 
Dos parâmetros de qualidade das águas, a cor do efluente é o mais 

facilmente detectado. Novas metodologias são procuradas e a maioria delas se 

concentra na remoção da cor desses efluentes. Dentre essas metodologias pode-se 

destacar a adsorção que é uma das técnicas bastante utilizada na remoção da cor 

de efluentes têxteis e outras substâncias tóxicas em meio aquoso, como também a 

tecnologia eletroquímica que a partir de radicais (OHi) produzidos pela 

decomposição da água (PANIZZA e CERISOLA, 2001; MARTINEZ-HUITLE e 
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FERRO, 2006), podem ser usados com sucesso para a remoção de poluentes 

orgânicos (POLCARO et al., 2000). 

Neste trabalho é proposto o uso do processo de adsorção utilizando a 

perlita expandida como adsorvente, um aluminossilicato, juntamente com a 

tecnologia eletroquímica como alternativa para a remoção de cor de efluentes 

sintéticos contendo os seguintes corantes têxteis: Vermelho de Remazol e Azul de 

Novacron (corantes largamente utilizados 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, 

Instrução 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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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a potencialidade dos tratamentos, eletroquímico e adsorção, 

utilizando a perlita expandida como adsorvente, na remoção dos corantes têxteis 

Vermelho de Remazol e Azul de Novacron em efluentes sintéticos, assim como 

também avaliar a potencialidade do tratamento inverso. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir os perfis termoanalíticos dos corantes e do adsorvente utilizando a 

Termogravimetria (TG) e a Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC); 

• Caracterizar os grupos funcionais dos corantes e do adsorvente utilizando a 

Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (IV); 

• Analisar a cristalinidade dos corantes e adsorvente utilizando a técnica da 

difração de raios X (DRX); 

• Avaliar a composição elementar dos corantes e adsorvente utilizando a 

técnica de fluorescência de raios X (FRX); 

• Caracterizar a estrutura morfológica dos corantes e do adsorvente por meio 

da microscopia eletrônica de varredura (MEV); 

• Avaliar a remoção de cor dos corantes por meio da Espectroscopia de 

absorção molecular (UV-Vis) e estudar a eliminação da matéria orgânica 

mediante a determinação do carbono orgânico total (COT); 

• Identificar usando a técnica de cromatografia gasosa acoplada a 

espectrômetro de massa (CG-EM) os produtos intermediários oriundos da 

oxidação eletroquímica; 

• Comparar o custo do tratamento eletroquímico desses corantes após um 

tratamento prévio com adsorção em termos de sua eficiência de corrente e 

consumo energético. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo estão descritos os aspectos teóricos que serviram de base 

para o estudo desenvolvido. Estes aspectos, para melhor compreensão dividem-se 

em cinco tópicos: indústria têxtil, corantes têxteis, sistema de tratamento de 

efluentes têxteis, tecnologia eletroquímica e processos de adsorção. 

 

3.1 INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

As primeiras indústrias têxteis tiveram seu início no Brasil por volta de 

1850. Em um processo gradual de evolução tecnológica completando assim mais de 

160 anos em todos os segmentos que compõem este setor, apresentam grande 

relevância no setor econômico e social (HIGA, 2008). 

Porém, a indústria têxtil é conhecida por ser uma das principais fontes de 

poluição das águas. As quantidades de água residuária da indústria têxtil tenderam a 

um aumento devido ao crescimento da demanda desses tipos de produtos. Os 

efluentes contêm corantes orgânicos e seus produtos de degradação podem 

apresentar substâncias tóxicas e/ou mutagênicas para vida tanto das pessoas 

quanto dos animais e plantas aquáticas fazendo com que se torne um problema 

ambiental (TURGAY et al., 2011). 

A formação de resíduos é um processo inevitável, destacando as 

quantidades de águas residuais geradas em todas as etapas do processo de 

produção. O tratamento para esses tipos de águas tem sido um desafio em função 

da complexidade e da quantidade do resíduo gerado. 

 

3.2 CORANTES TÊXTEIS 

 

A cor corresponde a um dos primeiros atributos sensoriais que 

influenciam a aceitabilidade de determinado produto. Sendo assim, o julgamento 

deste parâmetro representa uma das principais preocupações das indústrias, pois 

em alguns casos a decisão da compra vem após a observação deste fato, sendo 

uma das principais formas de avaliação.  

A utilização de corantes é antiga, desde os primórdios das civilizações. 

De início a sua origem era natural (Figura 1), provenientes de vegetais, moluscos e 
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minerais. Entretanto, hoje, 90% dos corantes que são empregados nas indústrias 

são sintéticos.  

 

Figura 1 – Exemplos de corantes naturais e suas fontes. Da esquerda para a direita: Cochonilha, 
tatajuba e nogueira preta. 

 
Fonte: Adaptada de (ISENMANN, 2013). 

 

O primeiro corante sintético foi sintetizado em 1856, pelo químico 

britânico William Henry Perkin, que descobriu uma rota sintética para a fabricação do 

corante mauveína (Figura 2). As vantagens principais que os corantes sintéticos 

apresentam em relação aos corantes naturais são: maior variedade de cores, 

estabilidade frente a fatores como pH, luz e temperatura. 

 

Figura 2 – Estrutura química do corante mauveína, sintetizado em 1856 por William Henry Perkin. 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

Segundo Guaratini e Zanoni (2000), a remoção da cor do banho de 

lavagem é um dos grandes problemas do setor têxtil. Além disso, cerca de 20 % da 

produção mundial de corantes é perdida para o meio-ambiente durante a síntese, 

processamento ou aplicação desses corantes. O impacto ambiental ainda é maior 

quando se trata de efluentes com altos índices de Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO). Neste caso, pode ocorrer a superpopulação de algas, impedindo ainda mais 
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a fotossíntese e reduzindo o teor de oxigênio, causando sérios danos à flora e fauna 

aquática (FIGUEIREDO, BOAVENTURA E LOUREIRO, 2000). 

Por sua natureza, os efeitos dos corantes são detectados a olho nu 

facilmente, sendo visíveis mesmo estando em baixas concentrações. Podendo, 

portanto, causar drásticas mudanças de coloração nas águas. A grande utilização de 

corantes pelas indústrias têxteis faz com que ocorra contaminação de grande 

número de efluentes (Figura 3) durante os processos de tingimento por uma série 

de contaminantes que se apresentam fortemente coloridos.  

 

Figura 3 – Contaminação de rio por efluente contendo corante vermelho. 

 
Fonte: http://www.rc.unesp.br/biosferas/0020.php 

 

Do ponto de vista toxicológico, devido à sua alta solubilidade em água, os 

corantes têxteis podem ser absorvidos por vários organismos. Assim como reagem 

com as fibras dos tecidos no qual são implantados, eles podem reagir com proteínas 

e a celulose nos vegetais, além de provocarem alterações na atividade fotossintética 

nos sistemas aquáticos.  

Estima-se que, atualmente, sejam produzidos no mundo cerca de 40 

milhões de metros cúbicos de água contaminada por dia. Mas, no caso do estado do 

Rio Grande do Norte calcula-se que sejam descartados diariamente 40 mil metros 

cúbicos de água contendo corantes têxteis (ROCHA, 2011). 
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3.2.1 Classificação dos corantes têxteis 

 

A classificação dos corantes têxteis dar-se pela sua estrutura química 

(azo, antraquinona, entre outros) ou então pela forma com que o mesmo é fixado à 

fibra do tecido (mordentes, à cuba, entre outros) (PETERS, 1975 e ABRAHART, 

1977). Abaixo estão listados alguns tipos de corantes de acordo com sua estrutura 

química. 

 

• Corantes azoicos: Os corantes azoicos representam hoje a classe mais 

diversificada de todos os corantes orgânicos, tem como cromóforo o grupo 

(N=N) (GUARATINI E ZANONI, 2000). A Figura 4 mostra a estrutura química 

de um corante azoico. 

 

Figura 4 – Estrutura de um corante azoico: Crisoidina. 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

• Corantes antraquinona: O grupo cromóforo é uma quinona, e os grupos 

auxocrômicos que mais frequentemente são encontrados são hidroxilas e 

aminas (ISENMANN, 2013). A Figura 5 mostra a estrutura química de um 

corante antraquinona. 

 

Figura 5 – Estrutura de um corante antraquinona: vermelho de alizarina S. 

 
Fonte: Fonte própria. 
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• Corantes indigóides: Os corantes indigóides são os mais utilizados na 

indústria têxtil, possuem uma estrutura molecular complexa, o que o torna 

mais estável quimicamente e mais resistente aos processos de 

biodegradação e de remoção mais comumente utilizados para tratamento de 

efluentes (CHAVES et al., 2008). A Figura 6 mostra a estrutura química de 

um corante indigóide. 

 

Figura 6 – Estrutura de um corante indigóide: Índigo carmim. 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

• Corantes nitrosos: Os grupos cromóforos nesse tipo de corante podem ser o 

(NO2) ou (NO), são bastante utilizados para o tingimento de lã (ISENMANN, 

2013). A Figura 7 mostra a estrutura química de um corante nitroso. 

 

Figura 7 – Estrutura de um corante nitroso: Amarelo de Martius. 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

3.2.1.1 Corantes azoicos 

 

Os corantes azoicos representam hoje a classe mais diversificada de 

corantes orgânicos. Na época da Primeira Guerra Mundial se conheciam mais de 

1000 diferentes compostos (ISENMANN, 2013). Não apenas as variações 

estruturais, mas também suas cores mais brilhantes, a facilidade da síntese e 

vantagens durante o tingimento fizeram com que essa classe se tornasse a mais 

produzida. 
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O processo de fabricação dos corantes azoicos compreende dois 

processos de reação: a diazotização e o acoplamento azo. A reação de 

diazotização ocorre quando uma arilamina primária reage com ácido nitroso (HNO2) 

para formar sais de arenodiazônio estáveis. Já o acoplamento azo ocorre quando os 

íons arenodiazônio que são eletrófilos fracos reagem com compostos aromáticos 

altamente reativos (fenol, arilaminas terciárias) havendo assim a formação de um 

composto azo que são amplamente utilizados como corantes têxteis por serem 

bastante coloridos (McMURRY, 2011 E SOLOMONS, 2013). Segue abaixo as 

principais reações que ocorrem: 

 

• Diazotização 

 

Ar − NH� + NaNO� + 2HX → � − �� ≡ �:	�� + NaX + 2H�O                     (Equação 1) 

 

• Acoplamento azo 

 

Ar − N� ≡ N: X� 	+ ArQ → � − �� = �� − �� + HX                                    (Equação 2) 

 

Onde Q, pode ser –NR2 ou -OH 

 

Os corantes azoicos quase sempre também apresentam na sua estrutura 

grupos ���
����para promoverem solubilidade em água e contribuirem na fixação do 

corante nas superfícies das fibras, por exemplo, náilon, lã, algodão (SOLOMONS, 

2013). 

 

3.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES TÊXTEIS  

 

De acordo com Beltrame (2006), entende-se por efluente têxtil a 

combinação das águas residuárias decorrentes dos diferentes processos que 

ocorrem na indústria têxtil, dentre os quais se podem citar: desengomagem, 

preparação, branqueamento, estamparia, tinturaria e acabamento. Destes o 

processo que mais contribui para a poluição ambiental é o da tinturaria com 

efluentes bastante coloridos. 
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A maior parte dos corantes têxteis produzidos no mundo apresentam 

como cromóforo o grupo azo. Esses corantes são considerados perigosos, pois em 

sua forma hidrolisada produzem aminas carcinogênicas. Os azos aromáticos podem 

produzir efeitos tóxicos às populações microbiológicas e aos animais principalmente 

quando ingeridos (HAO, KIM E CHIANG, 2000). Quando degradados pelo sistema 

digestivo humano, produzem substâncias cancerígenas e mutagênicas, tais como: 

aminas aromáticas, toluidinas, benzidinas, radicais ativos, entre outros (GUARATINI 

E ZANONI, 2000; ZANONI E CARNEIRO, 2001). 

Os compostos tóxicos surgem como produtos intermediários da 

degradação ou descoloração dos corantes, podendo até formar novos compostos 

coloridos. Isto ocorre devido à quebra do grupo cromóforo existente na estrutura do 

corante, podendo haver até mesmo a formação de um composto muito mais tóxico 

do que o corante inicial (HAO, KIM E CHIANG, 2000). 

Tendo em vista a tendência de escassez das fontes de água para 

consumo em futuro próximo, a contaminação da água tem se tornado um problema 

mundial. Nesse contexto, o setor têxtil destaca-se devido ao seu grande parque 

industrial utilizar grandes volumes de água e como consequência gerar também 

grandes volumes de efluentes, os quais, ao serem liberados sem um tratamento 

adequado podem causar sérios problemas de contaminação ambiental (KUNZ et al., 

2002). 

Sendo assim, o tratamento da água residual tem sido um desafio em 

função da complexidade e da quantidade do resíduo gerado e do impacto ambiental 

que surge da sua composição química. O tratamento destes efluentes além de ser 

complexo, requer um alto custo (SANTOS et al., 2005). 

Diversos trabalhos já foram desenvolvidos com o objetivo de remover a 

coloração de efluentes. Alguns, já sendo utilizados em escala industrial não 

conseguem atingir o objetivo desejado, outros ainda em escala laboratorial, 

apresentam altos custos de implantação e manutenção (HAO, KIM E CHIANG, 

2000). 

Há vários métodos de tratamento de efluentes industriais contendo 

poluentes orgânicos, incluindo: 

 

• Coagulação/Floculação: No tratamento de coagulação geralmente utiliza-se 

sais de alumínio ou ferro como coagulante, após essa etapa os flocos 
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gerados na coagulação seguem juntamente com a água para os 

decantadores nos quais haverá a sedimentação dos flocos (ALBUQUERQUE 

et al., 2013 E LAU et al., 2014). 

 

• Cloração: O cloro tem sido muito utilizado como tratamento complementar a 

fim de remover ou reduzir a cor de efluentes industriais contendo corantes 

têxteis. O processo de descoloração é feito utilizando hipoclorito de sódio 

(NaOCl) ou o cloro gasoso, é baseado no ataque eletrofílico do grupo amino e 

subsequente clivagem do grupo cromóforo (responsável pela cor do corante). 

Porém, pode ocorrer a existência de subprodutos (compostos 

organoclorados) causados pela degradação incompleta ou reação química 

entre a matéria orgânica e cloro, tais como: cloroanilina, clorofenóis, 

cloronitrobenzenos e dimetilanilinas (OLIVEIRA et al., 2010). 

 

• Tratamento biológico: O tratamento biológico de efluentes consiste na 

decomposição da matéria orgânica através da utilização de micro-

organismos. Este tipo de tratamento é amplamente dividido em tratamento 

aeróbio e anaeróbio. No aeróbio, os micro-organismos mediante processos 

oxidativos, degradam as substâncias orgânicas, que são assimiladas como 

"alimento" e fonte de energia. No anaeróbio, são utilizadas bactérias 

anaeróbias para decomposição das substâncias orgânicas presentes no 

efluente, esse tipo de tratamento é geralmente apropriado para tratar 

efluentes com altas concentrações de substâncias orgânicas (BELTRAME, 

2006). 

 

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. Além desses fatores, a utilização de um único processo 

não é suficiente para tratar efluentes e descolorir ou degradar os corantes. Em geral, 

uma combinação de processos por vezes é necessária para obter o objetivo 

desejado. 
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3.4 TECNOLOGIA ELETROQUÍMICA 

 

A tecnologia eletroquímica tem se desenvolvido grandemente ao longo 

dos últimos 10 anos como uso alternativo para tratamento de águas residuais, 

uma vez que a mesma oferece vantagens promissoras para a prevenção de 

problemas relacionados a poluição de efluentes industriais (MARTINEZ-HUITLE E 

BRILLAS, 2009).  

A principal vantagem desta tecnologia é a sua compatibilidade ambiental. 

Outras vantagens estão relacionadas com a sua versatilidade, alta eficiência 

energética, facilidade de automação e segurança.  

As estratégias da tecnologia eletroquímica inclui tanto o tratamento de 

efluentes e de resíduos quanto o desenvolvimento de novos processos ou produtos 

com efeitos prejudiciais menores do que os anteriores, muitas vezes denotado como 

a proteção ambiental integrada ao processo (MARTINEZ-HUITLE E BRILLAS, 

2009). 

Segundo Comminelis et al. (1994), a oxidação eletroquímica tem o poder 

de oxidar poluentes orgânicos e transformá-los em CO2 e H2O como também outras 

espécies oxidantes, fazendo com que os contaminantes sejam mais facilmente 

degradados favorecendo assim o descarte do efluente para o meio ambiente.  

Dentre os principais procedimentos eletroquímicos utilizados para a 

remoção de corantes de efluentes têxteis estão: a eletrocoagulação, a oxidação 

eletroquímica com diferentes tipos de ânodos e a eletroxidação indireta com cloro 

ativo. Há também o tratamento eletro-fenton, fotoeletro-fenton e a fotoeletrocatálise 

que recentemente também receberam uma grande atenção (MARTINEZ-HUITLE E 

BRILLAS, 2009). 

Dos processos de tratamento eletroquímicos para remoção de cor em 

efluentes têxteis o mais utilizado é a oxidação eletroquímica. A técnica consiste na 

oxidação dos poluentes orgânicos em uma célula eletrolítica, ocorrendo pelo uso de 

dois tipos diferentes de oxidação: a direta e a indireta (MARTINEZ-HUITLE E 

FERRO, 2006). 

A oxidação direta ocorre diretamente na superfície do ânodo, a partir da 

geração de oxigênio ativo fisicamente adsorvido na forma de radicais (•OH), ou 
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quimicamente adsorvido onde o oxigênio se apresenta na forma de óxido (MOx+1), 

na superfície do eletrodo.  

De acordo com Martinez-Huitle et al. (2006), o processo de oxidação 

direta se torna viável dependendo de três pontos: 

1. Geração de radicais hidroxilas adsorvidos de forma física ou química na 

superfície do eletrodo; 

2. Tipo de material anódico; 

3. Produção de O2. 

Já a oxidação indireta ocorre através de mediadores que são 

continuamente gerados. Comminelis et al. (1993) explicaram que o diferente 

comportamento dos eletrodos na oxidação eletroquímica pode ser explicado 

considerando: os ânodos como "ativos" e “não ativos”.  Pt, IrO2 e RuO2  são 

exemplos típicos de ânodos ativos.  Já o PbO2, SnO2 e diamante dopado com boro 

(DBB)  são exemplos de ânodos não ativos. 

Na oxidação, o primeiro passo consiste na eletrólise da água, conforme a 

Equação 3, formando radicais hidroxila (•OH) adsorvidos sobre a superfície do 

eletrodo. 

 

MO� + H�O → MO� . OH" +	H� + e�                                                            (Equação 3) 

 

Ao reagir, os radicais hidroxilas formam os superóxidos MOx+1 sobre os 

sítios ativos do óxido MOx, de acordo com a Equação 4  abaixo: 

 

MO� . OH" → MO��$ + H� + e�                                                                    (Equação 4) 

 

Os superóxidos fisissorvidos irão oxidar então as moléculas orgânicas de 

acordo com a Equação 5. 

 

MO��$ + 	R → MO� + RO                                                                              (Equação 5) 

 

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

num processo competitivo, como mostra a Equação 6: 
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MO��$ + 	R → MO� + $
�O�                                                                            (Equação 6) 

 

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

mineralizado, deve também ser considerado como mostra a Equação 7: 

 

MO� . OH"y + 	R → '
� CO� + yH� + ye� + MO�                                                    (Equação 7) 

 

Durante a eletroxidação de moléculas orgânicas, é provável que todas as 

reações exerçam influência sobre o processo total. A Figura 8 resume 

esquematicamente, todos os passos mecanísticos apresentados nas Equações 3 a 

7. 

 

Figura 8 - Representação esquemática da oxidação eletroquímica de orgânicos sobre ânodos de 
óxidos metálicos (MOx), formando superóxidos (MOx+1) (SIMOND et al., 1997). 

1. descarga de H2O; 
2. formação do superóxido; 
3. oxidação do composto orgânico e 
4. desprendimento de O2. 

 

 
Fonte: Adaptado (Comninellis 1994). 

 

Rocha (2011) afirmou que o desafio principal para que a tecnologia 

eletroquímica possa ser empregada no tratamento de efluentes industriais, de um 

modo geral consiste na redução do consumo energético do processo de forma que  

possa diminuir seu custo operacional e, assim, torná-lo competitivo com os demais 

tratamentos químicos já existentes. Para reduzir o consumo energético em um 

processo eletroquímico é necessário que haja um aumento em seu rendimento 

elétrico, diminuindo assim o potencial elétrico a ser aplicado de maneira a atingir a 
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densidade de corrente elétrica desejada. Isso é possível diminuindo a distância entre 

os eletrodos.  

Segundo Pelegrino et al (2002), o material do eletrodo é um dos principais 

parâmetros da eletroxidação de poluentes orgânicos, pois os mecanismos e os 

produtos da reação dependerão dele. Outro fator importante em relação ao material 

do eletrodo é que ele deve apresentar alta resistência a corrosão, estabilidade tanto 

física quanto química quando submetido a condições de altos valores de potenciais. 

De acordo com Bock e MacDougall (2000) e com Martinez-Huitle e Brillas 

(2009) os ânodos dividem-se em duas categorias: 

 

1° Bons eletrocatalisadores da reação de desprendimento de 

oxigênio (RDO).  

Nesta classe estão inclusos a Pt e os óxidos de irídio, rutênio, tântalo, 

titânio e seus óxidos mistos. 

 

2° Pobres eletrocatalisadores da RDO. Aqui se tem os ânodos de DDB, 

PbO2 e SnO2.  

 

De acordo com Solano (2011) a segunda classe de eletrodos é a mais 

utilizada para degradação de compostos orgânicos por apresentar melhor eficiência 

em termos de tempo de processo, consumo energético e maior desempenho no 

processo de eletroxidação. 

 

Neste trabalho foram utilizados os ânodos de Pt/Ti e PbO2 como serão 

discutidos com detalhes mais adiante. 

 

3.4.1 Ânodos de platina  

 

A platina é um metal de transição branco prateado. Possui ponto de fusão 

de (≈ 1.767 ºC) e ebulição de (≈ 3.824 ºC), não se oxida, é resistente ao ataque de 

ácidos, mas se dissolve facilmente em água régia (1HNO3 : 3HCl) formando H2PtCl6. 

Possui características excelentes, contudo é muito caro para usar como ânodo. 

Neste caso, utiliza-se Ti/Pt por ser muito mais barato, apresentando eficácia similar, 

estabilidade, fácil limpeza e conservação (SAKALIS et al., 2006). Vários trabalhos 
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são encontrados na literatura utilizando ânodos de Ti/Pt para tratamento de 

efluentes têxteis. Abaixo estão relacionados alguns. 

Vlyssides et al (1999) estudaram o tratamento de efluentes têxteis 

contendo corantes azo reativos, através da oxidação eletroquímica usando Ti/Pt 

como ânodo e aço inoxidável como cátodo. Eles estudaram a eficiência do método 

na remoção da cor, da DQO, da DBO e do Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK). Os 

experimentos ocorreram em 18 minutos, em uma temperatura de 42 °C. Os 

resultados indicaram que a oxidação utilizando eletrodo Ti/Pt como ânodo foi eficaz. 

Para adição de 2 mL de HCl 36% e após 18 min a 0,89 mA cm-2 de eletrólise, 

reduziu-se cerca de 86% da DQO, 71% da DBO, 100% da cor e 35% do NTK. O 

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 

com uma desintoxicação viável e um estágio de pré-tratamento de remoção de cor 

após o tratamento biológico. 

Sakalis et al (2006) realizaram 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 contendo quatro tipos de 

corantes reativos utilizados na indústria têxtil. 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. No entanto, Nb/DDB atinge maior descoloração (até 90%), juntamente 

com uma maior eficiência e menor consumo de energia em relação ao eletrodo de 

Ti/Pt.  

Parsa et al (2009) estudaram a degradação do corante azul direto 71 

utilizando anodo de Ti/Pt. A concentração da solução era de 100 mgL-1 em um 

tempo de 2h e foram avaliados a redução da cor e da DQO utilizando como eletrólito 

de suporte Na2SO4, CaCl2, KCl e NaCl. Os resultados indicaram que houve completa 

mineralização do corante e significativa redução da DQO (91% em pH 9 e 65% em 

pH 4.5), onde o aumento da densidade de corrente influenciou no processo. 

Wang et al (2009) estudaram a degradação eletroquímica de efluentes 

texteis reais utilizando anodo Ti/Pt e cátodo de grafite. Foram avaliados parametros 

como a remoção da cor e da DQO sob a influência de diferentes densidades de 

corrente (20 a 80 mAcm-2) e temperatura (25 a 40 ºC). Os resultados indicaram que 
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houve aumento significativo da remoção de cor de 53,6 a 98,3% e de 22,4 a 51,5% 

para a redução da DQO à medida que foi aumentada a densidade de corrente. O 

aumento na temperatura ampliou a eliminação de cor de 87,9 a 98,5% e da DQO de 

42,4 a 51,5%. 

Chou et al (2011) estudaram a comparação da remoção do corante 

laranja ácido 7 por eletroxidação utilizando cinco materiais anódicos (ACF a, ACF b, 

ACF c, grafite e Ti/Pt), onde o eletrodo ACF é um eletrodo de fibra de carbono 

ativada. No estudo utilizou-se a solução sintética do referido corante numa 

concentração de 5.10-4 mol L-1. Foram avaliados parâmetros como densidade de 

corrente (3,3; 6,7; 10 e 13,3 mAcm-2), pH (4.0, 7.7 e 9.7), temperatura da solução 

(20, 30 e 40 °C) e concentração dos eletrólitos (0.01, 0.02 e 0.035 mol L-1 de 

Na2SO4). As oxidações eletroquímicas foram realizadas numa célula eletroquímica 

com capacidade de 500 mL em um tempo de 30 minutos  utilizando cinco tipos de 

ânodos diferentes (ACF a, ACF b, ACF c, grafite e Pt/Ti) e aço inoxidável como 

cátodo. Os resultados mostraram que a eficiência da remoção da cor obedeceu a 

seguinte sequência: ACF c > ACF b > ACF a > Pt/Ti > grafite. Foram observados 

também que o aumento da densidade de corrente, pH e temperatura favoreceu a 

degradação do corante, cujo percentual de remoção obtido foi de 92,3% para o ACF 

c em 20 minutos; 90,3% para o ACF b também em 20 minutos; 94,1% para o ACF a 

em 30 minutos; 90,1% para o eletrodo de Ti/Pt em 65 minutos e 86,4% para o 

eletrodo de grafite em 75 minutos. Porém não houve remoção de cor significativa ao 

aumentar a concentração do eletrólito de suporte. 

Oliveira et al (2011) estudaram a degradação eletroquímica do corante 

azul de metileno utilizando o eletrodo de Pt/Ti. No estudo utilizou-se a solução 

sintética do referido corante numa concentração de 60 mg L-1 (o corante foi 

dissolvido em solução de H2SO4 0,5 molL-1). As oxidações foram realizadas numa 

célula eletroquímica com uma capacidade de 350 mL em um tempo de 900 minutos. 

Foi utilizado como ânodo o eletrodo de platina e como cátodo um eletrodo de titânio, 

ambos com 15 cm2 de área geométrica, foram avaliados parâmetros como a 

influência da densidade de corrente (j = 10, 30 e 50 mAcm-2) e temperatura (20 a 

60°C). Os resultados da degradação eletroquímica do corante foram avaliados em 

função de análises de UV-vis, DQO e/ou COT, os quais indicaram que houve 

remoção total da cor no tempo estudado e que a remoção da DQO foi proporcional 

ao aumento da temperatura. 
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Solano et al (2011) realizaram o tratamento de efluentes reais contendo 

corantes têxteis através do processo de oxidação eletroquímica direta e indireta. No 

estudo foram utilizados efluentes reais contendo o corante vermelho de metila e para 

a remoção da cor foi utilizado ânodo de platina suportada em titânio (Ti/Pt). Os 

resultados foram obtidos variando parâmetros como: densidade de corrente e 

velocidade de agitação e se mostraram adequados exibindo descoloração completa, 

devido as propriedades eletrocatalíticas do ânodo de Ti/Pt. 

Tavares et al (2012) estudaram a oxidação eletroquímica direta e 

mediada do corante vermelho de metila utilizando como ânodo Ti/Pt. A solução em 

estudo foi preparada dissolvendo 100 mgL-1 do corante em água destilada contendo 

0,25 molL-1 de H2SO4. Os parâmetros estudados foram: temperatura (25 – 60 ºC) e 

densidade de corrente (20, 40 e 60 mAcm-2). Para as análises mediadas foram 

variadas as concentrações de NaCl (0,0; 0,2; 0,4 e 0,8 g). Os resultados indicaram 

que a oxidação eletroquímica pode ser utilizada com sucesso para a completa 

remoção da cor de soluções contendo o referido corante em estudo. A influência da 

densidade de corrente e temperatura desempenharam um importante papel na 

eficiência do processo eletroxidativo, no entanto, à medida que se aumentou a 

concentração de NaCl houve um favorecimento de compostos organoclorados no 

meio reacional. 

Araújo et al (2014) estudaram a remoção de corantes têxteis em soluções 

sintéticas utilizando Ti/Pt como ânodo. No estudo foi avaliada a eficiência da 

oxidação eletroquímica em soluções binárias dos corantes Amarelo de Novacron e 

Vermelho de Remazol, como também o comportamento em soluções individuais dos 

respectivos corantes. Alguns parâmetros foram considerados, dentre os quais: 

densidade de corrente (20, 40 e 60 mAcm-2) e temperatura (25, 40 e 60 ºC); as 

soluções foram preparadas dissolvendo 100 mgL-1 do corante em água destilada 

contendo 0,25 molL-1 de H2SO4. Os resultados indicaram que para a mistura em um 

tempo de 10h foram removidos 90% da cor, já para as soluções individuais dos 

corantes houve uma maior remoção da cor para o corante Amarelo de Novacron. 

Rocha et al (2014) estudaram a degradação eletroquímica direta e 

indireta do corante Amarelo de Novacron C-RG utilizando eletrodos de Diamante 

Dopado com Boro (DDB) e Ti/Pt como ânodos. No estudo utilizou-se 350 mL da 

solução sintética do corante numa concentração de 200 mgL-1, a temperatura 

ambiente e densidade de corrente de 10, 30 e 50 mAcm-2. Nas eletroxidações 



39 

 

indiretas foi utilizado como eletrólito de suporte NaCl numa oncentração de 0.01, 

0.02 e 0.04 mgL-1. Também foram realizadas análises de COT a fim de verificar a 

remoção da matéria orgânica durante as reações. Os resultados indicaram que 

durante a eletroxidação direta houve uma remoção da cor de 87% para o ânodo de 

Ti/Pt em um tempo de 420 minutos de tratamento, já durante a eletroxidação indireta 

foi obtido 100% no valor de remoção de cor, porém em um tempo de 150 minutos. 

Os resultados relacionados às análises de COT mostraram que apenas um 

percentual de 20% da matéria orgânica foi removida considerando o ânodo de Ti/Pt.  

 

3.4.2 Ânodos de chumbo  

 

O dióxido de chumbo é um composto químico com a fórmula PbO2. É 

um pó cristalino castanho-escuro, inodoro, quase insolúvel em água e é um agente 

oxidante forte, também tem várias aplicações importantes em eletroquímica. Por 

apresentar uma produção efetiva de radicais •OH é um dos materiais mais utilizados 

como ânodo (CARVALHO et al., 2011). Para quase todos os poluentes, o PbO2 

apresenta mineralização mais rápida do que a platina (Pt), óxido de irídio (IrO2), 

óxido de rutênio (RuO2) e óxido de estanho (SnO2). Abaixo estão listados alguns 

trabalhos encontrados na literatura que usaram eletrodo de dióxido de chumbo como 

anodo. 

Awad e Galwa (2005) estudaram a degradação eletroquímica dos 

corantes azul ácido e marrom básico utilizando eletrodo de Pb/PbO2, na presença de 

diferentes eletrólitos. No estudo utilizou-se solução sintética dos corantes variando 

as concentração de 20 a 200 ppm, pH de 1 a 12, temperatura de 20 a 80 ºC e 

densidade de corrente de 0 a 45 mAcm-2, foram utilizados como eletrólitos de 

suporte NaOH, NaCl e H2SO4. Os resultados indicaram que a eficiência do eletrodo 

está relacionada ao tipo de eletólito suporte que é utilizado, sendo que os melhores 

resultados foram obtidos com NaCl em que a presença de íons cloreto contribuíram 

para que houvesse uma melhor mineralização dos corantes em estudo. Os 

percentuais de remoção de cor obtidos para esse eletrólito de suporte foram de: 

98% para ambos os corantes. Já nas análises realizadas tendo como eletrólito de 

suporte NaOH, os resultados foram de: 78% para o azul ácido e 80% para o marrom 

básico e utilizando H2SO4 os valores foram de: 42% para o azul ácido e 50% para o 

marrom básico.   
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Panizza e Cerisola (2008) realizaram a degradação eletroquímica do 

corante vermelho de metila utilizando eletrodo de chumbo. No estudo utilizou-se a 

solução sintética do referido corante numa concentração de 100 mg L-1 (o corante foi 

dissolvido em solução de NaClO4 0,5 molL-1), o pH das soluções foi ajustado 

utilizando soluções de NaOH e H2SO4. As oxidações foram realizadas numa célula 

eletroquímica com uma capacidade de 25 mL, foi utilizado como ânodo o eletrodo de 

chumbo e como cátodo um eletrodo de aço inoxidável modelo AISI 304, ambos com 

50 cm2 de área geométrica, foram avaliados parâmetros como influência da corrente 

(i = 0,5 a 2 A) e pH (3 a 7), as análises foram realizadas à temperatura ambiente. Os 

resultados indicaram que sob condições ótimas de análises (i=0,5 A e pH=3) é 

possível remover aproximadamente 90% tanto de DQO quanto de cor do corante no 

efluente mostrando a aplicabilidade do referido ânodo nas análises de degradação 

eletroquímica para o corante vermelho de metila. 

Carvalho et al. (2011) realizaram a aplicação da oxidação eletroquímica 

como alternativa para remoção do corante verde de metila em soluções aquosas. No 

estudo utilizou-se solução sintética do corante numa concentração de 300 ppm (o 

corante foi dissolvido em solução de H2SO4 0,5 M). As oxidações foram realizadas 

numa célula eletroquímica com uma capacidade de 3L, foi utilizado como ânodo o 

eletrodo de Pb/PbO2 (50 cm2 de área geométrica) e como cátodo um eletrodo de 

titânio, foi avaliado a influência da densidade de corrente (J = 10, 20 e 40 mAcm-2), 

velocidade de agitação (100, 200 e 300 rpm) e temperatura (25 - 60 ºC). Os 

resultados mostraram que houve um percentual de remoção de matéria orgânica de 

43-70% e de 90% de remoção de cor dependendo da densidade de corrente 

aplicada. Com isso conclui-se que o eletrodo de Pb/PbO2 pode ser utilizado com 

sucesso para a remoção da cor e do COT de águas residuárias poluídas com 

corantes têxteis. 

Hmani et al (2012) estudaram a degradação eletroquímica do corante 

auramina-O utilizando eletrodo de chumbo (PbO2). No estudo utilizou-se a solução 

sintética do referido corante cujas concentrações variaram de 150 a 800 mgL-1 (o 

corante foi dissolvido em solução de Na2SO4), o pH das soluções foi ajustado 

utilizando soluções de NaOH e H2SO4. As oxidações foram realizadas numa célula 

eletroquímica com uma capacidade de 200 mL, foi utilizado como ânodo o eletrodo 

de chumbo e como cátodo um eletrodo de platina, ambos com 14 cm2 de área 

geométrica, foi avaliado a influência da densidade de corrente (J = 10 a 100 mAcm-
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2), pH (3.7, 6 e 10) e temperatura (30 a 70 ºC). Os resultados mostraram que foi 

possível eliminar 95% da DQO após 90 minutos de análise e essa redução foi mais 

expressiva em pH 6. Em relação à variação na temperatura os dados obtidos 

mostraram que não houve efeito significativo sobre a degradação do corante para 

esse tipo de análise. 

Mukimin et al (2012) estudaram a oxidação do corante azul de remazol 

brilhante (RB19) utilizando eletrodo Ti/PbO2. No estudo utilizou-se a solução 

sintética do referido corante, as oxidações foram realizadas em um tempo de 60 

minutos numa célula eletroquímica com uma capacidade de 50 mL, foi utilizado 

como ânodo o eletrodo de chumbo e como cátodo um eletrodo de titânio, ambos 

com 2 cm2 de área geométrica, foi avaliado a densidade de corrente (j = 12,5 mAcm-

2), pH (4-11) e concentração de NaCl que variu de 1000 a 5000 mgL-1. Os resultados 

da degradação eletroquímica do corante foram avaliados em função de análises de 

UV-vis, DQO e HPLC, os quais indicaram que houve eliminação de 70,38% da DQO, 

os dados das análises de HPLC mostraram que o corante se degradou para 

compostos orgânicos de cadeias menores e as análises de UV-vis que houve em 

592 nm uma quebra do grupo antraquinona. 

Tian et al (2013) estudaram a degradação eletroquímica do corante 

laranja de metila em efluentes utilizando a técnica de oxidação eletroquímica. No 

estudo utilizou-se a solução sintética do referido corante cujas concentrações 

variaram de 2,5 a 10 mg L-1 (o corante foi dissolvido em solução de Na2SO4), o pH 

das soluções foi ajustado entre 6,2 e 6,7 utilizando soluções de NaOH e H2SO4. Foi 

utilizado como ânodo o eletrodo de chumbo e como cátodo um eletrodo de titânio, as 

análises ocorreram à temperatura ambiente. Os resultados indicaram que foi 

possível remover 90% da cor e que esse eletrodo pode ser utilizado para remoção 

do referido corante com sucesso em águas residuais. 

Aquino et al (2014) estudaram a degradação eletroquímica mediada de 

um efluente têxtil real utilizando ânodos de PbO2 e DSA. Os seguintes parâmetros 

foram analisados: pH 3, 7 e 11, densidade de corrente de 75 mAcm-2 e temperatura 

de 25 e 45 ºC em um tempo de 3 horas. Os resultados obtidos mostraram que os 

percentuais de remoção de cor foram de 95% (pH 3) e 78% (pH 7) onde houve uma 

predominância dos íons ClO-, espécies que são favoráveis a eletroxidação. 

Yahiaoui et al (2014) realizaram um estudo combinando um pré 

tratamento eletroxidativo utilizando ânodo de Pb/PbO2 em conjunto com um 
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tratamento biológico com a finalidade de remover o corante Amarelo Básico 28 de 

soluções sintéticas têxteis. No tratamento eletroxidativo foi utilizado 500 mL de 

solução sintética do referido corante [134 mgL-1] em pH 2, densidade de corrente de 

25 mAcm-2 e temperatura de 20, 45 e 60ºC em um tempo de 300 minutos, o 

decaimento da cor foi avaliado pela técnica de UV-vis. Os resultados indicaram que 

houve remoção de 88% da cor após 140 minutos de tratamento e que o aumento na 

temperatura resultou em 96% de remoção de cor. Após esse tratamento as soluções 

seguiram para o tratamento biológico com a finalidade de observar o decaimento do 

COT. 

Mukimin et al (2015) realizaram a eletroxidação de corantes têxteis 

(vermelho e violeta) utilizando eletrodo de Ti/PbO2. No estudo utilizou-se a solução 

sintética dos referidos corantes com pH ajustado entre 6 e 9 utilizando soluções de 

NaOH e HCl. Foi utilizado como ânodo o eletrodo de Ti/PbO2 e como cátodo um 

eletrodo de aço inoxidável, as análises ocorreram à temperatura ambiente e em um 

tempo de 2 e 4h de análises. Os resultados obtidos mostraram que houve remoção 

de cor total para ambos os tempos analisados, também foram realizadas análises de 

DQO que mostraram uma redução 59% para pH 6.  

 

3.5 PROCESSOS DE ADSORÇÃO 

 

Adsorção é a acumulação de uma substância em uma interface. Ocorre 

com todos os tipos de interface, tais como gás-sólido, solução-sólido, solução-gás, 

solução α - solução β (ATKINS, 1999). 

Segundo Cavalcante Jr. (1998), na adsorção os corantes (também 

denominados de adsorvatos) se concentram de forma espontânea sobre uma 

superfície geralmente sólida (adsorvente), sem passar por uma reação química. Os 

processos dependem de fatores físico-químicos como: pH, temperatura, interação 

adsorvente/adsorbato, área superficial do adsorvente, tamanho da partícula, entre 

outros. 

A adsorção é uma tecnologia alternativa e é altamente eficaz, além de 

apresentar baixo custo é uma metodologia fácil de ser realizada entre os processos 

de tratamento físico-químicos. Adsorção em carvão ativado é a mais utilizada. 

Porém, apresenta um alto investimento por ser muito caro. Al-Degs et. al. (2008) 
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estudaram o efeito do pH, força iônica e da temperatura de soluções contendo 

corantes reativos na adsorção em carvão ativado, os resultados para a remoção da 

cor foram de: 0.27, 0.24 e 0.11 mmol/g para os corantes azul reativo 2, amarelo 

reativo 2 e vermelho reativo 4, respectivamente. Consequentemente inúmeras 

alternativas que ofereçam maior capacidade de adsorção tem sido estudadas, como 

por exemplo, o uso da quitosana (CHIOU, PANG-YEN e HSING-YA; 2004), da 

alunita calcinada (OZACAR e SENGIL, 2003) e da perlita (DOGAN et al, 2004; 

ROULIA e VASSILIADIS, 2008). 

 

3.5.1 Tipos de adsorção 

 

Os principais tipos de adsorção são: física (fisissorção) e química 

(quimissorção). 

Na fisissorção, também conhecida como adsorção de Van der Waals, o 

fenômeno é de característica reversível. Neste caso o processo que ocorre é o 

resultado de forças intermoleculares de atração fracas entre as moléculas do 

adsorvente e as do adsorbato. A substância adsorvida não penetra dentro da 

estrutura do adsorvente, mas permanece sobre a sua superfície (RUTHVEN, 2008). 

Na quimissorção há a interação química entre o adsorvente e o 

adsorbato. Nesta situação o processo que ocorre é irreversível. Na adsorção 

química, as forças de interação entre o adsorvente e o adsorbato são maiores do 

que às forças observadas na adsorção física, nesse caso ocorre a formação de uma 

ligação química entre a molécula do adsorbato e a superfície do adsorvente, o que 

direciona o fenômeno na constituição de uma monocamada de moléculas 

adsorvidas (RUTHVEN, 2008). 

Os principais parâmetros que podem afetar o processo de adsorção são: 

a estrutura molecular do adsorvente, o pH, a concentração e a temperatura. Além 

desses fatores, a estrutura molecular do adsorbato também afeta a adsorção, pois 

compostos com estruturas moleculares menores têm mais facilidade em migrar para 

o interior do adsorvente e consequentemente viabilizará o processo de adsorção 

(VASQUES, 2008). 
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3.6 ADSORVENTES 

 

A descoberta dos adsorventes ocorreu por volta do século XVIII, quando 

estavam fazendo estudos de gases que eram adsorvidos em carvão ativado. A 

maior parte dos adsorventes são materiais porosos e é justamente nesses poros 

onde ocorre o processo de adsorção (ORTIZ, 2000). 

A escolha do tipo de adsorvente é o ponto principal para que haja 

sucesso no processo de adsorção. As principais características que um bom 

adsorvente deve exibir são: boa capacidade de adsorção, seletividade quanto ao 

material a ser adsorvido, regenerabilidade, compatibilidade e baixo custo 

(HEUMANN, 1997). 

Dentre os adsorventes mais utilizados, estão o carvão ativado, as argilas, 

resinas orgânicas e as zeólitas. 

Porém novos materiais com essa capacidade vêm sendo estudados por 

pesquisadores, tais como: biomassas mortas (CHAVES et al, 2008), lodo residual de 

indústria têxtil (VASQUES et al, 2011), bagaço de cana (SILVA e OLIVEIRA, 2012), 

casca de coco (ISAH et al, 2015), entre outros. 

 

3.6.1 Aluminossilicatos 

3.6.1.1 Argilas e Argilominerais 

 

Argila é um material natural, terroso, de granulação fina, que geralmente 

adquire, quando umedecido com água, certa plasticidade. Quimicamente as argilas 

são formadas essencialmente por silicatos hidratados de alumínio, ferro e magnésio 

(SANTOS, 1992).  

As argilas são utilizadas nas indústrias de processo, em aplicações 

agrícolas, em aplicações de engenharia e construção, em termos ambientais 

remediações, em geologia, e em muitas outras aplicações diversas (MURRAY, 

2007). 

De acordo com Coelho e Santos (2007) argila é uma rocha que possui em 

sua constituição um grupo de minerais que são chamados de argilominerais; todas 

as diferentes argilas como também cada uma das quatro dezenas de argilominerais 

apresentam nomes específicos. 
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Os argilominerais, são minerais constituintes das argilas, em geral são 

cristalinos correspondentes a silicatos de alumínio hidratados, contendo também 

outros tipos de elementos, tais como, magnésio, ferro, cálcio, sódio, potássio, lítio, 

entre outros. Entre os argilominerais mais comuns estão a caulinita, a esmectita e a 

ilita. Cada argilomineral possui características próprias que definem sua utilização na 

indústria (SANTOS, 1992 e PATRICIO, 2014). 

Os argilominerais são muitas vezes chamados “silicatos em camadas” e 

“filossilicatos” formados por folhas continuas de tetraedros de SiO4 (Figura 9) com 

formas organizadas hexagonais condensados com folhas octaédricas de hidróxidos 

de metais di e trivalentes.  

 

Figura 9 – Representação estrutural do SiO4, formado de um átomo central de silício rodeados de 
quatro oxigênio em seus vértices. 

 
Fonte: SANTOS, 2011. 

 

Alguns argilominerais podem conter uma fração com dimensões na faixa 

de 1 a 100 nm; essa faixa recebe o nome de nanométrica. Portanto, os termos argila 

e argilomineral referem-se a materiais encontrados na natureza (COELHO E 

SANTOS, 2007). 

 

3.6.1.2 Perlita  

 

A perlita (Figura 10) é uma rocha de origem vulcânica, vítrea, cuja 

coloração varia de cinza ao preto. Vários tipos de perlita com composição e 

propriedades diferentes já foram encontrados (SANTOS, 2011).  
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Figura 10 – Amostra de perlita. 

 
Fonte: http://www.milosminingmuseum.com 

 

Ao ser aquecida a altas temperaturas (800-1200 °C) a perlita converte-se 

em um produto leve e branco com formato granulado e é então denominada “perlita 

expandida” (Figura 11). A água existente na perlita evapora durante o processo de 

aquecimento formando uma infinidade de bolhas de ar seladas e conectadas entre 

si, essas bolhas dão à perlita as excelentes propriedades físicas, entre as quais se 

pode citar: baixa condutividade térmica, baixa densidade, ótima propriedade isolante 

e alta porosidade (KALYANI, 2005). 

 

Figura 11 – Amostra de perlita expandida. 

 
Fonte: http://www.hospitaldasplantas.com.br/mais-vendidos?p=6 

 

A perlita apresenta diversos tipos de aplicações e é quase totalmente 

consumida na forma expandida (ALKAN et al, 2005). A perlita expandida pode ser 

utilizada na construção civil, horticultura, isolantes tanto térmico quanto acústico, em 

blocos refratários e tijolos. Ela também pode ser utilizada em tintas, esmaltes, vidro, 

plásticos, resinas, borrachas, inseticidas e fertilizantes químicos. O adsorvente 

também pode ser utilizado como catalisador em reações químicas e como abrasivo. 
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Atualmente as partículas da perlita expandida são utilizadas no processamento de 

alimentos, e produtos farmacêuticos manufaturados (ALKAN, 1998; PICHOR e 

JANIEC, 2009; ALKAN et al, 2005; TEKIN et al., 2006). 

De acordo com Roulia et al (2003), os adsorventes minerais inorgânicos 

como a perlita, são preferíveis a outros tipos de adsorventes, por serem química e 

termicamente inertes, terem alta porosidade, existirem em abundância no planeta e 

serem bem mais acessíveis que os outros adsorventes, além de ser ambientalmente 

correto. Assim como a vermiculita e a diatomita, as quais são bastante conhecidas e 

mais pesquisadas, a perlita apresenta composição parecida, mas ainda é pouco 

estudada com o propósito de atuar como adsorvente, principalmente no que se 

refere aos compostos orgânicos. 

Segundo Khodabandeh e Davis (1997) a perlita apresenta a seguinte 

composição molar: [9,4 SiO2: Al2O3: 0,5 Na2O: 0,39 K2O: 0,12 CaO: 1,2 H2O + (MgO 

0,016: 0,035 Fe2O3: 0,013 TiO2)] (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Composição química da perlita expandida. 

Constituinte Teor (%) 

SiO2 

Al2O3 

Na2O 

K2O 

CaO 

Fe2O3 

MgO 

TiO2 

MnO2 

SO3 

FeO 

Ba 

PbO 

Cr 

71-75 

12,5-18 

2,9-4,0 

4,0-5,0 

0,5-2,0 

0,1-1,5 

0,03-0,5 

0,03-0,2 

0.0–0.1 

0.0–0.1 

0.0–0.1 

0.0–0.1 

0.0–0.5 

0.0–0.1 

Fonte: Dogan et al, 2004. 
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Poucos trabalhos na literatura já foram desenvolvidos com enfoque na 

capacidade de adsorção da perlita, para a remoção de cor em efluentes têxteis. 

Dogan et al (1999) realizaram a adsorção de azul de metileno utilizando 

perlita expandida e natural como adsorvente. No estudo, foram utilizadas 0,5g de 

perlita e 50mL de solução aquosa do corante em vários valores de pH e 

temperatura. Também foi avaliado o comportamento da adsorção ativando as 

perlitas com soluções de NaCl e H2SO4. Os resultados mostraram que a quantidade 

de corante adsorvido foi maior na perlita natural do que na expandida. Houve um 

aumento na adsorção ao ativar ambas as amostras de perlita com solução de NaCl, 

pois a ativação com NaCl permitiu que a superfície da perlita através dos íons Cl- se 

tornasse mais negativa, tornando mais fácil a adsorção das moléculas positivas do 

corante por atração eletrostática. Em relação ao estudo do pH observou-se uma 

maior eficácia ao aumentar os valores de pH para as duas amostras da perlita e isso 

ocorre pelo fato de que o aumento no pH favorece o aumento de hidroxilas (OH-) 

que por apresentarem carga negativa facilitam a adsorção das moléculas positivas 

do corante. Já em relação a temperatura, a perlita natural mostrou uma maior 

eficiência de adsorção com o aumento da temperatura ao passo que a perlita 

expandida mostrou uma diminuição na adsorção até os 40ºC seguido de um 

aumento após essa temperatura. Essa adsorção se adequou bem ao modelo de 

Langmuir. 

Demirbas et al (2002) realizaram um estudo sobre a remoção do corante 

vitória azul de soluções sintéticas tendo como adsorvente a perlita não expandida e 

a perlita expandida. O estudo foi realizado utilizando 50 mL da solução sintética e 

variando o pH (3 a 6), tempo de contato, concentração do corante e adsorvente e 

temperatura (30, 40, 50 e 60 ºC). Os resultados indicaram que houve aumento da 

adsorção à medida que aumentou o pH e a temperatura da solução. No estudo 

cinético foram utilizados os modelos de Langmuir e Freundlich e finalmente se 

conclui que a perlita expandida pode ser utilizada com sucesso para a remoção do 

corante vitória azul, já a não expandida não mostrou resultado satisfatório.  

Dogan e Alkan (2003) estudaram a cinética de adsorção do corante 

violeta de metila utilizando perlita expandida como adsorvente. No estudo, utilizou-se 

10g de perlita expandida numa granulometria de 100 mesh em um litro de solução 

aquosa do corante. Os resultados mostraram que 30 min foi o tempo necessário 

para o sistema atingir o equilíbrio, a capacidade de adsorção aumentou com o 
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aumento do pH e da temperatura, além de apresentar uma cinética de pseudo 

primeira ordem. 

Dogan e Alkan (2003) avaliaram a remoção do corante violeta de metila 

em solução aquosa utilizando perlita expandida e natural como adsorventes. No 

trabalho foram utilizados 0,5g do adsorvente para 50 mL da solução em estudo, 

também foram observados diversos parâmetros, tais como: concentração da solução 

(5,0x10-7 a 3,0x10-4 mol L-1), pH (3, 5, 7, 9 e 11) e temperatura (30, 40, 50 e 60 °C). 

Os resultados indicaram que o equilíbrio foi atingido em um tempo de 1 hora e que 

houve um aumento na capacidade de adsorção à medida que se aumentou o pH e a 

temperatura. Os dados obtidos também mostraram que ambas as amostras da 

perlita são consideradas eficazes para a remoção desse tipo de corante em 

soluções sintéticas. 

Dogan et al (2004) estudaram a cinética de adsorção do corante azul de 

metileno utilizando perlita expandida como adsorvente. No estudo, utilizou-se 10g de 

perlita expandida em um litro de solução aquosa do corante numa concentração de 

2,5x10-4 molL-1. Os resultados mostraram que 30 min foi o tempo necessário para o 

sistema atingir o equilíbrio. A capacidade de adsorção aumentou com o aumento do 

pH e da temperatura, além de apresentar uma cinética de pseudo segunda ordem. 

Acemioglu (2005) realizou um estudo cinético do corante azul de metileno 

utilizando a perlita expandida como adsorvente. No estudo utilizou-se 1g do 

adsorvente em 75 mL de solução aquosa do corante, em diferentes temperaturas 

(30, 40 e 50°C) e pH 11, variou-se a velocidade de agitação (120, 180 e 240 rpm) e 

a concentração inicial do corante (5, 10 e 20 mg L-1). Os resultados indicaram que 

houve um aumento da adsorção à medida que se aumentou a temperatura, a 

concentração do corante e a velocidade da agitação. O tempo de equilíbrio foi de 

240 minutos e a cinética se adequou melhor ao modelo de pseudo-segunda ordem. 

Roulia e Vassiliadis (2008) estudaram a adsorção de um corante catiônico 

(BB 41) utilizando perlita expandida, perlita natural e montmorilonita como 

adsorventes. No estudo utilizou-se 10 g das perlitas e 1g da montmorilonita em um 

litro de solução aquosa do corante e esse estudo foi realizado a fim de comparar a 

eficácia de cada adsorvente, sendo testados diferentes valores de pH e de 

temperatura. Os resultados mostraram que a argila montmorilonita é um adsorvente 

mais eficaz que as perlitas. O processo de adsorção nas perlitas melhora à medida 

que aumenta a temperatura e o pH da solução, já na montmorilonita a adsorção 
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mostrou excelente comportamento em qualquer temperatura. Foram aplicados aos 

experimentos sete modelos matemáticos de adsorção nos quais as isotermas de 

Langmuir e Harkins-Jura se adequaram a argila enquanto que as isotermas de 

Freundlich, Halsey, Henderson, BET e modelos Smith mostraram sucesso nas 

perlitas.  

Govindasamy et al (2009) realizaram a adsorção do corante verde de 

malaquita em solução aquosa utilizando perlita expandida como adsorvente. No 

estudo foi variada a massa da perlita (0,1-1,0 g) em 50 mL de solução aquosa do 

referido corante. Foram avaliados parâmetros como: tempo de contato, pH, 

temperatura e concentração da solução do corante. Observou-se que em 40min o 

sistema atingiu o equilíbrio e em pH e temperaturas elevadas ocorreu um aumento 

na adsorção. O adsorvente foi caracterizado pelas técnicas de Infravermelho, 

difração de raios x e microscopia eletrônica de varredura. Foram estudados os 

parâmetros termodinâmicos e os resultados indicaram que o processo de adsorção 

ocorre de forma espontânea e exotérmica. Os estudos cinéticos mostraram que o 

processo de adsorção obedeceu ao modelo de pseudo primeira ordem. 

Vijayakumar et al (2012) realizaram um estudo de adsorção, cinética e 

parâmetros termodinâmicos de uma solução sintética contendo o corante Rodamina 

B tendo como adsorvente a perlita expandida. O estudo foi realizado utilizando 50 

mL da solução sintética e variando o pH (3 a 13), tempo de contato, concentração do 

corante (20 a 100 mg L-1) e adsorvente (0,05 a 1g) e temperatura (30, 40 e 50ºC). 

Os resultados indicaram que o equilíbrio foi atingido em 50 minutos de tempo de 

contato, o modelo de Freundlich foi o que melhor se adequou a esse tipo de 

adsorção com uma cinética de segunda ordem. Os dados termodinâmicos indicam 

que a adsorção ocorre de forma espontânea e de natureza física e finalmente 

conclui-se que a perlita expandida pode ser utilizada como um bom adsorvente para 

a remoção de rodamina B. 

Demirbas e Alkan (2013) realizaram um estudo cinético e termodinâmico 

de soluções sintéticas contendo o corante Azul 5G utilizando perlita expandida como 

adsorvente. As análises foram realizadas variando parâmetros tais como, pH, tempo 

de contato, velocidade de agitação, concentração do corante e temperatura, o 

estudo cinético foi realizado pela equação de Elovich (equação que é aplicada para 

cinética de quimissorção). Os resultados indicaram que a cinética de adsorção se 

adequou ao modelo de segunda ordem. Os parâmetros termodinâmicos, como 
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entalpia, entropia, energia livre de Gibbs, energia de ativação foram determinados, 

concluindo-se assim que a perlita pode ser utilizada com sucesso na remoção de cor 

de soluções sintéticas contendo o corante mencionado. 
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

 

Neste capítulo são descritos os materiais e as metodologias utilizadas na 

preparação, caracterização das amostras, tratamento eletroxidativo e ensaios de 

adsorção. 

 

4.1 REAGENTES 

 

Tabela 2 - Reagentes utilizados durante o procedimento experimental. 

Reagentes Pureza Fabricante 

Ácido sulfúrico 98 % Vetec 

Hidróxido de sódio 99 % Vetec 

Acetonitrila Grau CLAE Sigma-Aldrich 

Sulfato de sódio 99,5 % Vetec 

Fonte: Fonte própria. 

 

4.1.1 Corantes 

 

Foram utilizados dois corantes têxteis comerciais: Vermelho de Remazol 

(C25H15N7O16S5Na4Cl) e Azul de Novacron (C34H24N6Na4O14S4) (Figura 12).  

 

Figura 12 – Estrutura química dos corantes utilizados na pesquisa.  
a. Vermelho de Remazol, b. Azul de Novacron. 

 

 
Fonte: Fonte própria. 
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As soluções sintéticas dos corantes foram preparadas dissolvendo-as em 

solução de sulfato de sódio (Na2SO4) 0,25 mol L-1, uma vez que este sal está 

presente em muitas águas residuais têxteis. As concentrações dos corantes 

utilizados foram de 190 mgL-1, a fim de simular o valor das concentrações utilizadas 

na indústria. Os valores de pH (1, 4,5 e 8) foram ajustados com soluções de ácido 

sulfúrico (H2SO4) 0,5 molL-1 e hidróxido de sódio (NaOH) 0,25 molL-1. Os efluentes 

industriais de corantes têxteis geralmente contém concentrações entre 100 e 150 

mgL-1 de sais dissolvidos e pH 10, por este motivo, o processo eletroquímico e de 

adsorção foram testados variando valores de pH para determinar sua influência na 

completa remoção da cor. 

 

4.1.2 Adsorvente 

 

A perlita expandida utilizada neste trabalho é proveniente da Argentina 

sendo fornecida pela Schumacher Insumos, localizada no Rio Grande do Sul. A 

perlita foi peneirada em granulometria correspondente a 100 mesh (≈ 150 µm). 

 

4.1.3 Eletrodos utilizados na pesquisa 

 

Foram utilizados ânodos de chumbo (Pb/PbO2) e de platina suportada em 

titânio (Ti/Pt), com a finalidade de verificar a influência na remoção da cor e 

eficiência de corrente (Figura 13). 

 

Figura 13 – Imagem dos materiais eletrocatalíticos utilizados durante a oxidação eletroquímica dos 
efluentes têxteis. 

 
Fonte: Fonte própria. 
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A célula eletroquímica foi constituida de um material eletrocatalítico (Ti/Pt 

ou Pb/PbO2) como ânodo e uma placa de 15 cm2 de Ti como cátodo. Todos os 

ânodos tinham um formato quadrado, cada um com 10 cm2 de área geométrica. Em 

todos os sistemas à distância inter-eletrodo foi de 1,5 cm. O ânodo de Pt era uma 

placa de Ti revestida com platina com área total de 10 cm2  (o ânodo de Ti/Pt foi 

fornecido pela indústria De Nora S.p.A. Milão, Itália). 

O ânodo de PbO2 foi produzido na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte no Instituto de Química (Laboratório de Eletroquímica Ambiental Aplicada - 

LEAA). O Pb/PbO2 foi preparado da seguinte forma: a placa de Pb foi mergulhada 

em uma solução com concentração igual a 10% de ácido sulfúrico a temperatura 

ambiente dentro de um béquer. Nesse sistema foi aplicado uma densidade de 

corrente de 10 mAcm-2 durante 40 minutos. Após esse processo observa-se que a 

placa de Pb é convertida a Pb/PbO2 de acordo com as equações 8, 9 e 10 

(MARTÍNEZ-HUITLE et al., 2004b). A Figura 14 mostra o eletrodo antes e após o 

processo de preparação a Pb/PbO2. 

 

Pb + SO,
�� → PbSO, + 2e�                                                                         (Equação 8) 

PbSO, + 2H�O → PbO� + SO,
�� + 4H� + 4e�                                             (Equação 9) 

Pb + 2H�O → PbO� + 4H� + 4e�                                                               (Equação 10) 

 

Figura 14 – Eletrodo de Pb/PbO2 antes e após o processo de preparação a Pb/PbO2. 

Antes  Depois  

Fonte: Fonte própria. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CORANTES E DO ADSORVENTE 

 

As amostras dos corantes foram caracterizadas por diversas técnicas, tais 

como: Termogravimetria (TG), calorimetria exploratória diferencial (DSC), 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV), microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), difração de raios X (DRX), fluorescência de raios X (FRX) e 

espectroscopia de absorção na região do ultravioleta-visível (UV-vis). Já a amostra 

do adsorvente também foi caracterizada pelas mesmas técnicas, exceto 

espectroscopia de absorção na região do ultravioleta-visível (UV-vis). 

 

4.2.1 Termogravimetria (TG) 

 

As análises foram realizadas utilizando um sistema SHIMADZU, modelo 

TGA – 50, capaz de operar da temperatura ambiente a 1000 ºC, nas seguintes 

condições: Faixa de temperatura de 25 a 900 ºC, razão de aquecimento de 10 ºC 

min-1, atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50 mL min-1, e cadinho de α-alumina 

com uma massa de aproximadamente 7 mg de amostra. 

 

4.2.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

As análises de DSC foram realizadas num equipamento da TA 

Instruments, modelo Q-20, com uma faixa de temperatura de 25 até 500 °C, 

controlada por um microprocessador, cujas condições de análise foram: razão de 

aquecimento de 10 °C min-1, atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50 mL min-1 e 

cadinho de alumínio com uma massa de aproximadamente 5 mg de amostra. 

 

4.2.3 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos em 

um espectrofotômetro de Infravermelho Thermo Nicolet, Modelo Nexus 470 FTIR, 

utilizando-se pastilhas de KBr. As análises para a detecção dos grupos funcionais 

foram realizadas na região de 4000 a 400 cm-1 em 32 scans e numa resolução de 4 

cm-1. 
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4.2.4 Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta-visível (UV-vis) 

 

Os espectros de absorção na região do ultravioleta-visível foram obtidos 

em um espectrofotômetro modelo UV 1800 da Shimadzu. As análises para a 

detecção dos espectros foram realizadas na região de 190 a 700 nm. Foram 

utilizadas cubetas de quartzo com caminho óptico de 1 cm utilizando como branco 

solução de sulfato de sódio (Na2SO4) 0,25 mol L-1, já que este sal estava presente 

nas soluções dos corantes utilizadas neste trabalho. Foram realizadas varreduras 

nesta região tanto para as soluções dos corantes sem tratamento quanto para as 

mesmas soluções após tratadas pelas técnicas sequenciais de oxidação 

eletroquímica/adsorção e adsorção/oxidação eletroquímica. 

 

4.2.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Esse procedimento foi realizado em um Microscópio Eletrônico de 

Varredura Modelo MEV TM300 TABLETOP MICROSCOP-HITACHI. Para a 

obtenção das imagens as condições instrumentais foram: 20 V, diâmetro do feixe 4,0 

volts (aumento de acordo com a necessidade de cada amostra), o detector utilizado 

foi o retroespalhado. As amostras foram fixadas utilizando uma fita de carbono e as 

imagens foram processadas no software do equipamento Philips XL-30. 

 

4.2.6 Difração de raios-x (DRX) 

 

A avaliação da cristalinidade dos corantes, do adsorvente assim como 

também do resíduo obtido após a calcinação dos corantes a 900 ºC foram obtidas 

utilizando um Difratômetro de Raios-x, modelo BRUKER D2 PHASER, com uma 

fonte de radiação de CuKα, corrente de 10 mA, voltagem de 30 kv, velocidade de 

varredura de 2θ min-1. Os difratogramas foram obtidos pelo método do pó. 

 

4.2.7 Fluorescência de raios-x (FRX) 

 

As análises de fluorescência de raios-X foram realizadas em um 

equipamento da marca Shimadzu modelo XRF–1800. Empregando-se a 

metodologia de dispersão por comprimento de onda (WD-XRF), sendo sua faixa de 
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detecção do sódio (Na [Z=11]) ao urânio (U [Z=92]) e radiação RhKα (λ = 0,615Ǻ), 

no modo semi-quantitativo no qual as amostras encontravam-se na forma de 

pastilha prensada com ácido bórico. 

 

4.2.8 Condutividade Elétrica 
 

As análises de condutividade elétrica foram realizadas em um 

condutivímetro da marca Tecnal modelo Tec-4MP com dois eletrodos de platina, 

utilizando uma solução padrão de 146,9 µS/cm ± 0,5% (25 ºC) para a calibragem do 

equipamento. Essas análises foram realizadas com a finalidade de avaliar se a 

perlita expandida estava adsorvendo o eletrólito de suporte (Na2SO4 – 0,25 molL-1) e 

assim diminuindo a força iônica do meio reacional. Realizaram-se as leituras das 

amostras de interesse e após cada leitura era executada a lavagem do eletrodo com 

água destilada e secagem com papel toalha. 

 

4.3 TRATAMENTO DE OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA / ADSORÇÃO 

 

Neste trabalho foram utilizadas as técnicas sequenciais de oxidação 

eletroquímica e adsorção. Neste ponto, após as soluções passarem pelo processo 

de oxidação eletroquímica foram submetidas ao processo de adsorção, como se 

segue adiante. 

 

4.3.1 Oxidação eletroquímica 

 

As oxidações foram feitas em uma célula eletroquímica com um 

compartimento reacional cuja capacidade era de 250 mL (Figura 15). Os 

experimentos de oxidação dos corantes, Vermelho de Remazol e Azul de Novacron, 

foram realizados sob condições galvanostáticas utilizando uma fonte de alimentação 

da marca MINIPA MPL-3305M. 

Os experimentos foram realizados a 30°C para estudar o efeito da 

densidade de corrente aplicada (20, 40 e 60 mA cm-2) e pH (1; 4,5 e 8) num tempo 

de 0 a 60 minutos, enquanto o efeito da temperatura (40°C e 60°C) foi estudado 

apenas em uma densidade de corrente (20 mA cm-2) para todos os valores de pH já 

mencionados e em um intervalo de tempo de 0 a 40 minutos. Em seguida foram 
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realizadas as medidas de Carbono Orgânico Total (COT) para verificar se a carga 

orgânica foi reduzida durante o tratamento eletroquímico. 

 

Figura 15 – Esquema do experimento de eletroxidação.  

 
Fonte: Fonte própria. 

 

4.3.2 Processo de adsorção 

 

Os ensaios de adsorção foram realizados utilizando-se 500 mg de perlita 

expandida em 50 mL das soluções sintéticas do corante Vermelho de Remazol e 

Azul de Novacron (190 mg L-1) já submetidas a tratamento eletroxidativo, sob 

agitação de 160 rpm (Figura 16).  

 

Figura 16 - Esquema do experimento de adsorção.  

 

Fonte: Fonte própria. 
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Foi utilizado um erlenmeyer de 125 mL e a adsorção foi realizada em um 

tempo de 0 a 30 minutos para o corante Vermelho de Remazol e de 0 a 20 minutos 

para o corante Azul de Novacron à temperatura de 30 °C em pH (1; 4,5 e 8). Cada 

alíquota retirada foi centrifugada para evitar a presença de material em suspensão e 

o decaimento da cor foi avaliado através da espectroscopia molecular de UV-vis. 

Para efeito da influência da temperatura (40º e 60ºC) foram testados todos os 

valores de pH já mencionados em um intervalo de tempo de 0 a 20 minutos para o 

corante Vermelho de Remazol e de 0 a 10 minutos para o corante Azul de Novacron. 

 

4.4 TRATAMENTO ADSORÇÃO/OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA 

 

Neste trabalho foi utilizado também o processo inverso ao relatado 

anteriormente. As técnicas sequenciais de adsorção e oxidação eletroquímica. Neste 

ponto, após as soluções passarem pelo processo de adsorção foram submetidas ao 

processo de oxidação eletroquímica, como se segue adiante. 

 

4.4.1 Processo de adsorção 

 

Os ensaios de adsorção foram realizados utilizando-se 2500 mg de perlita 

expandida em 250 mL das soluções sintéticas dos corantes Vermelho de Remazol e 

Azul de Novacron (190 mg L-1), numa agitação de 160 rpm. Foi utilizado um 

erlenmeyer de 250 mL e a adsorção foi realizada em um tempo de 0 a 30 minutos 

para o corante Vermelho de Remazol e de 0 a 20 minutos para o corante Azul de 

Novacron à temperatura de 30 ºC em pH 1; 4,5 e 8. Cada alíquota retirada foi 

centrifugada para evitar a presença de material em suspensão e o decaimento da 

cor foi avaliado através da espectroscopia molecular de (UV-vis). Para efeito da 

influência da temperatura (40º e 60ºC) foram testados todos os valores de pH já 

mencionados em um intervalo de tempo de 0 a 20 minutos para o corante Vermelho 

de Remazol e de 0 a 10 minutos para o corante Azul de Novacron. 
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4.4.2 Oxidação eletroquímica 

 

Nesta situação, após as soluções passarem pelo processo de adsorção 

foram submetidas ao processo eletroxidativo, com a finalidade de verificar a 

influência na remoção da cor e eficiência de corrente. 

As oxidações foram realizadas em uma célula eletroquímica com um 

compartimento reacional, com uma capacidade de 250 mL. Os experimentos de 

oxidação dos corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron foram realizados 

sob condições galvanostáticas utilizando uma fonte de alimentação da marca 

MINIPA MPL-3305M. 

Os experimentos foram realizados a 30 °C para estudar o efeito da 

densidade de corrente aplicada (20, 40 e 60 mA cm-2) e pH (1; 4,5 e 8) num tempo 

de 0 a 60 minutos, enquanto o efeito da temperatura (40°C e 60°C) foi estudado 

apenas em uma densidade de corrente (20 mA cm-2) para todos os valores de pH já 

mencionados e num intervalo de tempo de 0 a 40 minutos, em seguida foram feitas 

as medidas de Carbono Orgânico Total (COT) para verificar se a carga orgânica foi 

reduzida durante o tratamento eletroquímico. 

 

4.5 MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

4.5.1 Remoção da cor 

 

A remoção da cor foi analisada utilizando um espectrofotômetro modelo 

UV 1800 da Shimadzu e acompanhada pelo decréscimo de medição de 

absorbância. Experimentalmente, o percentual de remoção da cor foi calculado pela 

expressão (MARTINEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009), conforme a equação 11: 

 

Remoção	da	cor	 %" = 	 345678�5679:
5678

; X100                                                (Equação 11) 

 

Onde: ABS0 e ABSt são as absorbâncias antes e depois de um tempo t de eletrólise 

nos comprimento de onda (λmáx 510 nm e λmáx 600 nm) dos corantes Vermelho de 

Remazol e Azul de Novacron, respectivamente. Também foi empregado o parâmetro 

de absorbância relativa, de acordo com a equação 12: 
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Absorbância	relativa = 5679
5678

                                                                       (Equação 12) 

 

O consumo energético por volume de efluente tratado foi calculado e 

expresso em kW.h.m-3. O potencial médio da célula, durante a eletrólise, é levado 

para o cálculo do consumo de energia, conforme a equação 13 (MARTINEZ-HUITLE 

e BRILLAS, 2009): 

 

consumo	energético = H	�	5	�	I
$JJJ	�	HK

                                                                   (Equação 13) 

 

Onde: t é o tempo da eletrólise (h), V é a voltagem da célula (volts), A é a corrente 

(amperes) e Vs o volume da amostra (m3). 

 

4.5.2 Carbono orgânico total (COT) 

 

O Analisador de Carbono Orgânico Total (COT) 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 que 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. 

 

4.5.3 Cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa (CG-EM) 

 

Foram realizadas análises de cromatografia gasosa (modelo FOCUS GC) 

acoplada a um espectrômetro de massa (modelo ISQ) com a finalidade de identificar 
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os compostos intermediários formados a partir das análises de oxidação 

eletroquímica dos corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron. 

As amostras foram preparadas diluindo-se 10 µL da amostra após 

oxidação eletroquímica em 1 mL de acetonitrila e a mistura final foi filtrada utilizando 

sulfato de sódio anidro para a remoção de traços de água e em seguida injetada no 

cromatógrafo. 

A Tabela 3 mostra as condições que foram utilizadas para a realização 

das análises. 

 

Tabela 3 – Condições utilizadas nas análises de CG-EM. 

CONDIÇÕES DAS ANÁLISES DE CG-EM 

 

Rampa de aquecimento 

40 ºC (5 min) 

12 ºC/min até 100 °C (0 min) 

5 ºC/min até 200 °C (0 min) 

20 ºC/min até 270 °C (5 min) 

Coluna VF-5ms, 15m x 0,25mm x 0,25 µm 

 

Composição 

Fabricante: Varian 

5% fenil-arilene, 95% dimetilpolisiloxane 

Temperatura do injetor 220 ºC 

Split Flow 

Modo Splitless 

10 °C 

1,0 µL injetado 

Gás de arraste 

Fluxo do gás 

Hélio 

0,8 mL/min 

Temperatura da fonte de íons 

Temperatura da linha de transferência 

Faixa de massa 

220 ºC 

280 ºC 

35 a 500 m/z 

Fonte: Fonte própria. 

 

4.5.4 Espectrometria de Absorção Atômica (EAA) 

 

Com a finalidade de analisar a presença de chumbo nas análises de 

oxidação eletroquímica/adsorção foram realizadas análises de espectrometria de 

absorção atômica utilizando um Espectrômetro de Absorção Atômica modelo AA-

6800 da Shimadzu. Os ensaios foram realizados conforme a norma APHA 3111B. 

Para a calibração do equipamento foi utilizado padrão de referência rastreados ao 
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NIST, preparado volumetricamente. As análises foram realizadas no Laboratório do 

Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis – LTG-ER. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos a partir do estudo 

da remoção de cor presentes em efluentes têxteis utilizando como alternativa o 

tratamento eletroquímico em conjunto com o tratamento de adsorção tendo como 

adsorvente a perlita expandida, assim como também o tratamento inverso. 

Os corantes estudados foram o Vermelho de Remazol e o Azul de 

Novacron. Os parâmetros avaliados no processo foram remoção da cor, influência 

da densidade de corrente aplicada, pH e temperatura, assim como também tempo 

de contato da amostra com o adsorvente. Dessa forma, foi possível determinar as 

condições adequadas para obtenção de maior eficiência do processo de remoção da 

cor destes corantes. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ADSORVENTE E DOS CORANTES ESTUDADOS 

 

Este tópico exibirá os resultados obtidos das caracterizações tanto do 

adsorvente em estudo quanto dos corantes. Foram realizadas análises de TG, DSC, 

IV, UV-vis, MEV, DRX e FRX a fim de caracterizar todos os materiais analisados. Foi 

importante fazer a caracterização dos corantes uma vez que os mesmos foram 

obtidos diretamente da indústria. 

 

5.1.1 Termogravimetria (TG) 

 

A Figura 17 mostra a curva TG da perlita expandida na qual é possível 

observar que há um ganho de massa a partir da temperatura inicial até ao ponto final 

da análise, resultando em um ganho total de 6,83%. Isto indica que o adsorvente 

está provavelmente adsorvendo o nitrogênio da atmosfera utilizada na análise.  
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Figura 17 – Curva TG da perlita expandida. 

 

Fonte: Fonte própria. 

 

A Figura 18 mostra as curvas TG dos corantes Vermelho de Remazol e 

Azul de Novacron.  

 

Figura 18 – Curvas TG dos corantes: a) Vermelho de Remazol b) Azul de Novacron. 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

Na curva TG do corante Vermelho de Remazol, observam-se cinco etapas 

de perdas de massa. A primeira inicia-se entre as temperaturas de 26,4 °C a 108,9 

°C ( Tp = 58,2 °C) que pode ser atribuída a desidratação da amostra correspondendo 

assim a 13,12 % de perda de massa. É possível observar uma estabilidade térmica 

entre 109,0 °C a 278,5°C. Na segunda, terceira e quarta etapas de perdas de massa 
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que ocorrem de forma simultânea na faixa de temperatura de 278,6 °C a 769,0 °C ( 

Tp = 538,1 °C ), observa-se uma perda de massa de 47,05% e por último a quinta 

etapa de perda de massa ocorre entre 769,0 °C a 900,0°C (Tp = 858,7 °C) com um 

percentual de perda de massa de 3,45%, com formação de 31,76% de resíduo final 

carbonizado. 

Na curva TG do corante Azul de Novacron, observa-se quatro diferentes 

etapas de perda de massa, sendo a primeira entre 27,2 °C e 85,7 °C (Tp = 53,3 °C) 

atribuída à desidratação da amostra correspondendo a uma perda de 7,13% de 

massa com formação do corante anidro. É possível observar uma estabilidade 

térmica entre 85,8 °C a 284,4°C. Uma segunda etapa de decomposição ocorre no 

intervalo de temperatura de 284,5 °C a 587,8 °C (Tp = 389,3 °C) com um percentual 

de 18,30% de perda de massa. Outro patamar de estabilidade térmica pode ser 

observado entre 587,9 °C a 673,2 °C. A terceira e quarta etapas de perda de massa 

ocorrem de forma simultânea no intervalo de temperaturas de 673,3 °C a 900 °C (Tp 

= 754,2 °C) com uma percentagem de perda de massa de 34,97% atribuída à 

decomposição do corante. Finalmente obteve-se um resíduo final com característica 

de material carbonizado de 32,61%. 

 

5.1.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

A Figura 19 mostra a curva DSC da perlita expandida então a partir 

desse dado, observa-se um evento que ocorre no intervalo de 30,0 a 500,0 °C, que 

pode ser um indicativo da adsorção do gás nitrogênio usado no processo de análise. 

Esse evento também foi confirmado pela curva TG. 
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Figura 19 – Curva DSC da perlita expandida. 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

A Figura 20 mostra as curvas DSC dos corantes Vermelho de Remazol e 

Azul de Novacron.  

 

Figura 20 – Curvas DSC dos corantes: a) Azul de Novacron, b) Vermelho de Remazol. 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

As curvas dos corantes apresentam quatro eventos sendo três 

endotérmicos e um exotérmico. O primeiro ocorre entre as temperaturas de 34,8 a 

220,8 °C (Tp = 103,1 °C) com um valor de ∆H = -1,03 Wg-1 e pode estar relacionado 
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à desidratação das amostras. O segundo ocorre num intervalo de 248,5 a 265,6 °C 

(Tp = 254,4 °C) com ∆H = -0,19 Wg-1 e pode ser indicativo da decomposição do 

corante. Kocaokutgen e Heren (1998) realizaram estudo de estabilidade térmica de 

corantes azos e também detectaram efeito semelhante na temperatura de 247 ºC 

para um de seus corantes analizados. O terceiro evento ocorre entre as 

temperaturas de 265,6 a 359,4 °C (Tp = 323,1 °C) com um valor de ∆H = 0,24 Wg-1. 

O Quarto evento ocorre entre 417,4 a 496,8 °C (Tp = 448,3 °C) com um valor de ∆H 

= -0,17 Wg-1 e todos podem ser relacionados com a decomposição térmica da 

amostra. 

 

5.1.3 Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (IV) 

 

A Figura 21 mostra o espectro de absorção na região do infravermelho da 

perlita expandida. O espectro da perlita expandida tem uma banda intensa em 1056 

cm-1, sendo essa região relacionada às vibrações de Si-O, característico da 

presença de óxido de silício (SiO2), principal constituinte da perlita expandida. Uma 

banda larga em 3480 cm-1 é também observada e é indicativa da deformação axial 

dos grupos O-H presentes na perlita (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2007).  

 

Figura 21 – Espectro na região do infravermelho da perlita expandida. 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

A Figura 22 mostra os espectros de absorção na região do infravermelho 

dos corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron. Há a presença de bandas 
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na região de 3500 cm-1 que pode está relacionado ao estiramento O-H, proveniente 

da presença de água, conforme visualizado na curva termogravimétrica. As bandas 

observadas na região de 1551 cm-1 podem ter relação com estiramento simétrico da 

ligação C-N presente na estrutura química de ambos os corantes. Observa-se 

bandas na região de 1607 a 1549 cm-1 que são atribuídas ao estiramento da ligação 

C=C do anéis aromáticos, como também na região de 1040 cm-1 indicativas da 

ligação S=O existente nos grupos sulfonatos. Há também bandas na região de 1394 

e 1280 cm-1 atribuídas ao estiramento simétrico e assimétrico do grupo C-N no anel 

aromático, respectivamente (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2007). 

 

Figura 22 – Espectros na região do infravermelho dos corantes: a) Vermelho de Remazol e b) Azul 
de Novacron. 

 

 
Fonte: Fonte própria. 
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5.1.4 Espectroscopia de Absorção na Região do Ultravioleta-visível (UV-vis) 

 

Os espectros visíveis dos corantes, Vermelho de Remazol e Azul de 

Novacron (pH 1; 4,5 e 8) podem ser observados na Figura 23, os quais mostram os 

picos de absorção máxima na faixa da luz visível que estão em conformidade com 

as cores das soluções dos respectivos corantes. Pode ser observado a partir das 

figuras que a mudança nos valores do pH não causa deslocamento no ponto 

máximo de absorção, mostrando assim que esses corantes não são sensíveis à 

variações de pH. Desta forma, a medição da remoção de cor foi obtida utilizando um 

espectrofotômetro UV-vis a 509 nm e 604 nm para o Vermelho de Remazol e Azul 

de Novacron, respectivamente.  

 

Figura 23 – Espectros na região do UV-vis dos corantes: a) Vermelho de Remazol e b) Azul de 
Novacron. 

  
Fonte: Fonte própria. 
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5.1.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A caracterização morfológica da perlita expandida está representada na 

Figura 24. Pode observar-se que a micrografia da perlita expandida apresenta 

aberturas com formas irregulares com formato de placas. 

 

Figura 24 - Microscopia eletrônica de varredura do adsorvente: perlita expandida pura. 

 
Fonte: Fonte própria. 
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5.1.6 Difração de raios-X (DRX) 

 

A Figura 25 mostra o difratograma de raios X da perlita expandida. O 

difratograma apresenta uma banda larga na faixa de 15° a 35°, caracterizando a não 

cristalinidade da perlita expandida. Este fato já foi confirmado por Dogan et al (2004) 

que classifica a perlita expandida como um aluminossilicato amorfo. 

 

Figura 25 – Difratogramas de Raios X do adsorvente: perlita expandida. 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

A Figura 26 mostra os difratogramas de raios X dos corantes Vermelho 

de Remazol e Azul de Novacron.  

 

Figura 26 – Difratogramas de Raios X dos corantes: a) Vermelho de Remazol e b) Azul de Novacron. 

  
Fonte: Fonte própria. 

 

O difratograma mostrou difrações indicativas de cristalinidade dos 

corantes, também se observou a presença de enxofre (42-1278) no resultado do 



73 

 

corante Vermelho de Remazol, que está presente na estrutura química deste 

corante na forma de SOL
�Na�, NaCl (75-0306) e Na2SO4 (37-1465), o qual podem ser 

indicativos da presença de algum tipo de impureza. 

A Figura 27 mostra os difratogramas de raios X dos corantes Vermelho 

de Remazol e Azul de Novacron após calcinação a 900 ºC na mufla. Essas análises 

foram realizadas com a finalidade de verificar os possíveis componentes observados 

no resíduo das análises termogravimétricas, sendo assim foram identificados a 

presença de NaCl (75-0306) e Na2SO4 (37-1465) no resíduo final após a calcinação, 

o mesmo apresentou um percentual de 34% para o corante Vermelho de Remazol e 

35% para o corante Azul de Novacron. 

 

Figura 27 – Difratogramas de Raios X dos corantes: c) Vermelho de Remazol e d) Azul de Novacron 
após calcinação a 900 ºC. 

  
Fonte: Fonte própria. 
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5.1.7 Fluorescência de raios X (FRX) 

 

A Figura 28 mostra os resultados obtidos por meio da técnica de 

fluorescência de raios X.  

Na Figura 28 a tem-se o gráfico do corante Vermelho de Remazol 

mostrando através desta técnica que há neste corante um elevado teor de enxofre 

(58,3 %), cloro (22,9 %) e sódio (17,6 %). Sabe-se que esses valores não são reais 

uma vez que na estrutura química do corante há uma presença significativa de 

carbono (31,36 %), hidrogênio (1,56 %), oxigênio (26,71%) e nitrogênio (10,23 %) 

que não são detectados pela técnica de FRX e, desse modo, vem a influenciar no 

resultado obtido para os átomos outrora citados. Considerando o percentual teórico 

tem-se para o átomo de enxofre um teor de (16,75 %), para o cloro (3,70 %) e para o 

sódio (9,60 %). 

 

Figura 28 – Percentual dos elementos presentes no corante e nas amostras de perlita antes e após 
adsorção detectados por fluorescência de raios X. 

a) Vermelho de Remazol, b) Perlita expandida, c) Perlita + Vermelho de Remazol e d) Perlita + 
Azul de Novacron. 

 

  

 
 

Fonte: Fonte própria. 
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Não foi possível obter resultado de FRX para a amostra referente ao 

corante Azul de Novacron, pois o mesmo ao ser misturado com o ácido bórico, no 

momento da prensagem para a formação da pastilha ocorreu a formação de uma 

pasta semelhante a uma “cola” o que impossibilitou a preparação correta do material 

e, consequentemente, a leitura da amostra. O procedimento foi repetido por três 

vezes e em todas verificou-se a mesma situação, diante disto deciciu-se que não 

seria possível realizar a análise da referida amostra. 

Na Figura 28 b tem-se o gráfico da perlita expandida que mostra um 

elevado teor de silício (68,1 %), seguido por alumínio (12,4 %) e potássio (3,8 %) 

conforme já informado anteriormente. Devido, principalmente, a abundância de Si e 

Al na composição da perlita, esta é classificada como aluminossilicato.  

As Figuras 28 c e d mostram os gráficos da perlita após adsorção com os 

corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron. Como pode ser observado é 

possível visualizar que há a presença de enxofre e sódio, mostrando que de fato 

ocorreu adsorção por parte da perlita dos corantes mencionados. 
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5.2 TRATAMENTOS INDIVIDUAIS PARA REMOÇÃO DA COR EM EFLUENTES 
SINTÉTICOS 

 

Antes de realizar os processos sequenciais (oxidação 

eletroquímica/adsorção e vice-versa) no tratamento dos efluentes têxteis contendo 

os corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron, foram feitos os ensaios de 

oxidação eletroquímica e adsorção de forma individual a fim de observar o 

comportamento dos corantes frente aos materiais eletrocatalíticos e adsorvente, 

respectivamente. 

Os testes de oxidação eletroquímica foram realizados utilizando os 

eletrodos de Ti/Pt e Pb/PbO2, a concentração das soluções era de 190 mgL-1, em pH 

4,5 densidade de corrente de 20, 40 e 60 mAcm-1 e à temperatura ambiente. As 

soluções foram submetidas ao tratamento eletroxidativo até que houvesse a total 

remoção da cor. 

Para os testes de adsorção foram levadas em consideração as seguintes 

condições: massa do adsorvente de 500 mg, concentração da solução de 190 mgL-1, 

pH de 1; 4,5 e 8 e temperatura ambiente. Foi dada uma observação especial no 

tempo de contato para analisar se haveria uma remoção de cor considerável ou 

saturação do adsorvente em estudo. 

 

5.2.1 Oxidação Eletroquímica 

5.2.1.1 Remoção da cor 

 

A Figura 29 mostra a influência da densidade de corrente aplicada na 

remoção total da cor durante a oxidação eletroquímica dos efluentes sintéticos 

contendo os corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron utilizando ânodos 

de Ti/Pt e Pb/PbO2.  

Como pode ser observada, a completa remoção da cor, em todos os 

casos, foi atingida em um tempo de 150 minutos independentemente da densidade 

de corrente aplicada. Isso mostra que a eliminação completa da cor ocorre através 

de sua reação com radicais (•OH) que são eletrogerados na superfície dos eletrodos 

(COMNINELLIS et al., 2003; e MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009). 
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Figura 29 – Influência da densidade de corrente na remoção de cor durante os experimentos de 
oxidação eletroquímica em pH 4,5. 

a) Vermelho de Remazol (Ti/Pt), b) Azul de Novacron (Ti/Pt), c) Vermelho de Remazol 
(Pb/PbO2) e d) Azul de Novacron (Pb/PbO2). 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

5.2.1.2 Consumo energético 

 

As Tabelas 4 e 5 mostram o custo energético necessário para a completa 

remoção de cor dos corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron em 150 

minutos sob diferentes condições de densidades de corrente utilizando como ânodos 

os eletrodos de Ti/Pt e de Pb/PbO2.  

Na Tabela 4 pode ser visto que, durante a eletrólise da solução sintética 

dos referidos corantes o consumo de energia do processo mostra-se proporcional à 

densidade de corrente aplicada. Tem-se que para o corante Vermelho de Remazol 

(Ti/Pt) houve um aumento de 31,50 kWm3h (20 mAcm-2) para 153,36 kWm3h (60 

mAcm-2). Já para o Azul de Novacron (Ti/Pt) há um aumento de 30,89 kWm3h (20 

mAcm-2) para 150,09 KWm3h (60 mAcm-2). Esse mesmo comportamento também 

pode ser observado na Tabela 5, em que os corantes foram eletroxidados utilizando 

como ânodo o eletrodo de Pb/PbO2, nesse caso observa-se uma leve variação no 

consumo energético. 
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Tabela 4 - Consumo energético calculado a partir equação 13, por volume de efluente tratado durante 
a oxidação anódica dos corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron para diferentes 

densidades de corrente e pH 4,5. Eletrodo de Ti/Pt. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 
mg L-1; temperatura: 30 ºC; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 

CONSUMO ENERGÉTICO  
Corantes Densidade 

de corrente 

(mAcm-2) 

pH Consumo energético 

(Kw h m-3) 

Custo (R$)/m3 

Vermelho 

de Remazol 

20 

40 

60 

 

4,5 

31,50 

90,88 

153,36 

11,97 

34,54 

58,28 

Azul de 

Novacron 

20 

40 

60 

 

4,5 

30,89 

92,76 

150,09 

11,74 

35,25 

57,03 

Fonte: Fonte própria. 

 

Tabela 5 - Consumo energético calculado a partir equação 13, por volume de efluente tratado durante 
a oxidação anódica dos corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron para diferentes 

densidades de corrente e pH 4,5. Eletrodo de Pb/PbO2. Condições experimentais: Conc. do corante: 
190 mg L-1; temperatura: 30 ºC; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 

CONSUMO ENERGÉTICO  
Corantes Densidade 

de corrente 

(mAcm-2) 

pH Consumo energético 

(Kw h m-3) 

Custo (R$)/m3 

Vermelho 

de Remazol 

20 

40 

60 

 

4,5 

32,38 

91,58 

155,46 

12,30 

34,80 

59,07 

Azul de 

Novacron 

20 

40 

60 

 

4,5 

31,09 

91,48 

152,47 

11,81 

34,76 

57,94 

Fonte: Fonte própria. 

 

5.2.2 Adsorção  

 

A Figura 30 mostra a influência do pH na remoção da cor durante o 

processo de adsorção dos efluentes sintéticos contendo os corantes Vermelho de 

Remazol e Azul de Novacron utilizando como adsorvente a perlita expandida. 
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A partir destes resultados, pode-se observar que para ambos os corantes 

analisados não houve a completa remoção da cor, pois no tempo de 30 minutos 

para o corante Vermelho de Remazol e 20 minutos para o Azul de Novacron 

observa-se o processo de saturação do adsorvente. Dessa forma em pH 1 ocorreu 

remoção de (21% e 30%), em pH 4,5 uma remoção de (27% e 35%) e em pH 8 uma 

remoção de (33% e 39%) para os corantes Vermelho de Remazol e Azul de 

Novacron, respectivamente. Estes dados indicam que para as condições de 

concentração, massa do adsorvente e temperatura não foi possível atingir a 

remoção total da cor nas soluções sintéticas dos corantes em estudo levando em 

consideração apenas o tratamento de adsorção. 

 

Figura 30 – Influência do pH na remoção de cor total durante os experimentos de adsorção. 
a) Vermelho de Remazol e b) Azul de Novacron. 

  
Fonte: Fonte própria. 

 

Após a realização dos tratamentos de forma isolada, foram aplicados os 

referidos tratamentos de forma sequencial (oxidação eletroquímica/adsorção e 

adsorção/oxidação eletroquímica), a fim de observar a influencia da sequencia no 

comportamento de algumas condições, tais como: minimização no tempo total de 

tratamento, diminuição do consumo energético e consequente custo financeiro, 

possibilidade de retenção de cor e compostos intermediários da oxidação 

eletroquímica por parte do adsorvente (perlita expandida) utilizado, promovendo 

assim um abaixamento dos níveis de carbono orgânico total. 
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5.3 TRATAMENTOS SEQUENCIAIS PARA REMOÇÃO DA COR EM EFLUENTES 

SINTÉTICOS 

 

Ao se realizar os tratamentos individuais, observou-se que não era 

possível nas condições analisadas obter uma remoção de cor favorável 

considerando apenas um único tipo de tratamento.  

Os experimentos envolvendo as oxidações eletroquímicas obtiveram uma 

remoção de cor total, mas foi preciso que demandasse um tempo bastante elevado 

(150 minutos) para que isso ocorresse o que certamente acarretou em um alto 

consumo energético, tornando o processo economicamente inviável.  

Já a adsorção utilizando a perlita expandida como adsorvente não foi 

capaz de promover a remoção total da cor das soluções sintéticas analisadas nas 

condições outrora mencionadas. Logo, é possível observar que a adsorção pode ser 

utilizada como uma metodologia auxiliar ao processo de oxidação eletroquímica com 

a finalidade de promover um tratamento eficaz às soluções contendo os corantes já 

mencionados, uma vez que ambas as técnicas isoladas não produzem o percentual 

ideal de remoção de cor de efluentes sintéticos contendo esses corantes. 

Mediante as observações feitas, surgiu o interesse por trabalhar com as 

duas técnicas de forma sequencial, em que seria utilizada a oxidação eletroquímica 

seguida pela adsorção e vice-versa. 

 

5.3.1 Processo Oxidação Eletroquímica/Adsorção 

 

A Figura 31 e as Tabelas 6 e 7 mostram os resultados da porcentagem 

de remoção de cor dos corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron, 

utilizando os eletrodos de Ti/Pt e Pb/PbO2 para todos os valores de pH estudados. 

Os gráficos da Figura 31 foram montados levando em consideração o tempo total 

de tratamento, sendo 90 minutos para o corante Vermelho de Remazol e 80 minutos 

para o Azul de Novacron. Essa diferença de 10 minutos apresentada no tratamento 

do corante Azul de Novacron frente ao Vermelho de Remazol se dá pelo fato de que 

houve saturação por parte do adsorvente. 

 

 



81 

 

Figura 31 – Porcentagem da remoção da cor das soluções sintéticas contendo os corantes Vermelho 
de Remazol e Azul de Novacron durante a eletroxidação (20 mAcm-2) e adsorção com perlita 

expandida em meio ácido e básico. 
a) Vermelho de Remazol (Ti/Pt), b) Vermelho de Remazol (Pb/PbO2), c) Azul de Novacron 

(Ti/Pt), e d) Azul de Novacron (Pb/PbO2). 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

Os resultados complementares mostram que o aumento na densidade de 

corrente favoreceu a remoção da cor em ambos os eletrodos analisados 

considerando os dois corantes estudados. Outro ponto importante é a influência do 

pH na remoção da cor. Observa-se que em valores ácidos de pH há uma maior 

facilidade na remoção da cor se considerar o tratamento eletroxidativo. Outros 

trabalhos observando esses aspectos também já foram desenvolvidos e os autores 

explicam que neste caso ocorre uma maior produção de ●OH que acelera a oxidação 

de compostos orgânicos (MARTINEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009; CARVALHO et al, 

2011 e ROCHA et al, 2012). 
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Tabela 6 – Porcentagem da remoção da cor do corante Vermelho de Remazol durante a oxidação 
anódica e adsorção com perlita expandida em meio ácido e básico utilizando os eletrodos de Ti/Pt e 

PbO2. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; tempo de adsorção: 30 minutos; 
tempo de eletroxidação: 60 minutos; temperatura: 30°C; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 

REMOÇÃO DA COR (%) – VERMELHO DE REMAZOL 

pH J (mAcm-2) Eletroxidação/Adsorção 

Ti/Pt 

Eletroxidação/Adsorção 

Pb/PbO2 

 

1 

20 

40 

60 

86 

89 

94 

87 

92 

96 

 

4,5 

20 

40 

60 

76 

79 

87 

75 

81 

93 

 

8 

20 

40 

60 

75 

79 

89 

70 

83 

91 

Fonte: Fonte própria. 

 

No caso da adsorção observa-se nas análises do corante Azul de 

Novacron que ocorre uma maior influência em meio básico. Trabalhos anteriores 

explicam que isto acontece porque a perlita por possuir carga superficial negativa 

(pKa ≈ 3,0) promove um aumento na adsorção ao entrar em contato com a solução 

de corante que possui uma carga positiva devido à força de atração eletrostática 

(DOGAN et al., 2004 e GOVINDASAMY et al., 2009). 

Outro ponto possível de ser observado é que os dados obtidos utilizando 

eletrodo de Pb/PbO2 mostraram um maior percentual de remoção de cor do que os 

obtidos com eletrodo de Ti/Pt. Isto pode ser explicado pelo fato de que sendo o 

eletrodo de Ti/Pt um ânodo ativo a superfície deste tipo de ânodo interage 

fortemente com os radicais (•OH) eletrogerados na superfície do eletrodo, formando 

assim um superóxido (MO). 

Desta forma o par redox MO/M atua como um mediador na oxidação dos 

compostos orgânicos, que competem com a reação de evolução de oxigênio. Por 

outro lado, com a superfície de um ânodo “não ativo” este tipo de interação é tão 

fraca que permite a reação direta dos •OH com os compostos orgânicos de forma 

mais rápida. Então, em eletrodo de Pb/PbO2, os radicais (•OH) formados pela 
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oxidação da água podem ser convertidos em oxigênio molecular, ou contribuir para a 

oxidação completa dos compostos orgânicos (ARAÚJO, 2013). 

 

Tabela 7 – Porcentagem da remoção da cor do corante Azul de Novacron durante a oxidação 
anódica e adsorção com perlita expandida em meio ácido e básico utilizando os eletrodos de Ti/Pt e 

PbO2. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; tempo de adsorção: 20 minutos; 
tempo de eletroxidação: 60 minutos; temperatura: 30°C; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 

REMOÇÃO DA COR (%) – AZUL DE NOVACRON 

pH J (mAcm-2) Eletroxidação/Adsorção 

Ti/Pt 

Eletroxidação/Adsorção 

Pb/PbO2 

 

1 

20 

40 

60 

72 

87 

90 

82 

94 

97 

 

4,5 

20 

40 

60 

78 

89 

92 

90 

95 

98 

 

8 

20 

40 

60 

85 

88 

94 

91 

96 

99 

Fonte: Fonte própria. 
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5.3.2 Processo Adsorção/Oxidação Eletroquímica 

 

A Figura 32 e as Tabelas 8 e 9 mostram os resultados da porcentagem de 

remoção de cor dos corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron. Nesta 

situação, foi considerado o tratamento inverso, sendo realizado primeiramente o de 

adsorção em um tempo de 30 minutos para o corante Vermelho de Remazol e 20 

minutos para o Azul de Novacron e em seguida o de eletroxidação em um tempo de 60 

minutos, também utilizando os eletrodos de Ti/Pt e Pb/PbO2 para todos os valores de pH 

estudados. 

 

Figura 32 - Porcentagem da remoção da cor das soluções sintéticas contendo os corantes Vermelho 
de Remazol e Azul de Novacron durante o processo de adsorção com perlita expandida seguido de 

eletroxidação (20 mAcm-2) em meio ácido e básico.  
a) Vermelho de Remazol (Ti/Pt), b) Vermelho de Remazol (Pb/PbO2), c) Azul de Novacron 

(Ti/Pt), e d) Azul de Novacron (Pb/PbO2). 
 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

Os resultados mostraram que o aumento nos valores do pH influenciaram de 

forma satisfatória os experimentos de adsorção para ambos os corantes. Em pH 1 (18 % 

e  29 %), pH 4,5 (27 % e 36 %) e pH 8 (32 % e 38 %) para os corantes Vermelho de 

Remazol e Azul de Novacron, respectivamente. A elevada concentração do corante 

pode ter sido o fator que provocou um percentual de remoção baixo, considerando o 

tratamento de adsorção, pois as concentrações utilizadas no trabalho simulam as 

concentrações de corantes utilizadas nas indústrias locais. 



85 

 

Tabela 8 – Porcentagem da remoção da cor do corante Vermelho de Remazol durante a adsorção 
com perlita expandida e oxidação anódica em meio ácido e básico utilizando os eletrodos de Ti/Pt e 
Pb/PbO2. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; tempo de adsorção: 30 minutos; 

tempo de eletroxidação: 60 minutos; temperatura: 30°C; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 
REMOÇÃO DA COR (%) – VERMELHO DE REMAZOL 

pH J (mAcm-2) Adsorção/Eletroxidação 

Ti/Pt 

Adsorção/Eletroxidação 

Pb/PbO2 

 

1 

20 

40 

60 

86 

89 

94 

82 

89 

91 

 

4,5 

20 

40 

60 

80 

85 

89 

65 

68 

78 

 

8 

20 

40 

60 

78 

82 

88 

65 

72 

81 

Fonte: Fonte própria. 

 

Também, é possível observar que mesmo utilizando o tratamento 

eletroxidativo após a adsorção ainda não foi possível obter a remoção total da cor 

para todos os casos de pH, densidade de corrente e eletrodos analisados. 

 

Tabela 9 – Porcentagem da remoção da cor do corante Azul de Novacron durante a adsorção com 
perlita expandida e oxidação anódica em meio ácido e básico utilizando os eletrodos de Ti/Pt e 

Pb/PbO2. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; tempo de adsorção: 20 minutos; 
tempo de eletroxidação: 60 minutos; temperatura: 30°C; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 

REMOÇÃO DA COR (%) – AZUL DE NOVACRON 

pH J (mAcm-2) Adsorção/Eletroxidação 

Ti/Pt 

Adsorção/Eletroxidação 

Pb/PbO2 

 

1 

20 

40 

60 

80 

82 

87 

80 

87 

89 

 

4,5 

20 

40 

60 

77 

86 

90 

82 

89 

94 

 

8 

20 

40 

60 

75 

89 

93 

80 

93 

95 

Fonte: Fonte própria. 
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A fim de averiguar se a perlita expandida estava diminuindo a força iônica 

por estar adsorvendo o eletrólito de suporte (Na2SO4) utilizado na solução causando 

assim um aumento na resistência do meio reacional e consequentemente uma 

diminuição da eficiência do processo eletroquímico, foram realizadas análises de 

condutividade elétrica da solução de Na2SO4 (0,25 mol/L) antes e após adsorção. 

A Figura 33 mostra os valores obtidos por meio das análises de 

condutividade elétrica, sendo eles os seguintes: antes da adsorção (27,23 mS/cm), 

em 10 minutos de adsorção (26,67 mS/cm), 20 minutos (26,19 mS/cm) e 30 minutos 

(26,09 mS/cm). Sendo assim, os valores exibidos mostram que não houve adsorção 

do Na2SO4 por parte da perlita expandida, logo se observa que a ineficiência do 

processo de oxidação eletroquímica não tem relação com a diminuição da força 

iônica. 

 

Figura 33 – Condutividade elétrica da solução de Na2SO4 a 0,25 molL-1 utilizada como eletrólito 
suporte no tratamento eletroxidativo. 

 
Fonte: Fonte própria. 
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5.4 INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DE CORRENTE 

 

As Figuras 34 a 36 mostram a influência da densidade de corrente 

aplicada na remoção da cor durante o tratamento eletroquímico das soluções 

contendo os corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron para todos os 

valores de pH avaliados (1, 4.5 e 8). Os cálculos foram realizados de acordo com a 

equação 12. 

 

Figura 34 - Influência da densidade de corrente aplicada na remoção da cor em função do tempo 
durante a oxidação anódica dos corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron em meio ácido 

(pH=1). 
a) vermelho Pt/Ti, b) vermelho Pb/PbO2, c) azul Pt/Ti e d) azul Pb/PbO2. 

 
 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

Através das figuras pode ser visto em todos os casos que a remoção total 

da cor não foi atingida no tempo de 60 minutos, considerando apenas o tratamento 
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eletroxidativo, no entanto, observa-se que sob condições muito ácidas (Figura 34 - 

pH 1) e a medida que o valor da densidade de corrente aumenta a taxa de remoção 

de cor também tende a aumentar. 

 

Figura 35 - Influência da densidade de corrente aplicada na remoção da cor em função do tempo 
durante a oxidação anódica dos corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron em meio ácido 

(pH=4,5). 
a) vermelho Pt/Ti, b) vermelho Pb/PbO2, c) azul Pt/Ti e d) azul Pb/PbO2. 

 
 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

Também pode ser visto que ao utilizar Pb/PbO2 como ânodo há um 

aumento no teor da mineralização dos referidos corantes. Isto pode ser explicado 

pelo fato de que esse tipo de ânodo é um dos exemplos clássicos de material com 

elevado sobrepotencial de evolução de oxigênio, por isso é muito útil para a 

remoção eletroquímica de compostos orgânicos. Esse elevado sobrepotencial 

favorece a combustão eletroquímica dos compostos orgânicos uma vez que eles 
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poderão ser completamente mineralizados, assegurando assim uma rápida reação 

química com produtos de baixo peso molecular até a conversão em CO2 (PANIZZA 

et al., 2009; MARTINEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009; MARTINEZ-HUITLE e BRILLAS, 

2015). 

 

Figura 36 - Influência da densidade de corrente aplicada na remoção da cor em função do tempo 
durante a oxidação anódica dos corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron em meio básico 

(pH=8). 
a) vermelho Pt/Ti, b) vermelho Pb/PbO2, c) azul Pt/Ti e d) azul Pb/PbO2. 

 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

Martinez-Huitle et al. (2004) tem mostrado que esses fatores ocorrem 

devido a interações entre os sítios do Pb4+ com grupos carboxílicos. Essa interação 

desempenha um papel importante na oxidação anódica, por isso maiores eficiências 

foram alcançadas nos tempos iniciais de oxidação eletroquímica dos referidos 

corantes. 
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No caso de eletrodos ativos, como a platina (Ti/Pt) a adsorção dos 

poluentes orgânicos e subprodutos da reação, na superfície do eletrodo Ti/Pt 

desempenham um papel importante no processo de oxidação eletroquímica. Por 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. 

Comninellis (1994) propôs um modelo que explica o diferente 

comportamento dos eletrodos no processo de oxidação eletroquímica, considerando 

os ânodos “ativos” e “não-ativos”. O modelo propõe que a reação inicial em ambos 

os tipos de ânodos (M) corresponde à oxidação das moléculas de água levando à 

formação de radicais hidroxilas que são fisissorvidos ou quimissorvidos na superfície 

do eletrodo (M (•OH)). A reatividade eletroquímica e química de cada tipo de ânodo 

depende da natureza do material. A superfície ativa dos ânodos interage fortemente 

com •OH e, em seguida, pode ser formado um superóxido (MO). 
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5.5 EFEITO DA TEMPERATURA 

 

5.5.1 Processo Oxidação Eletroquímica/Adsorção 

 

As Figuras 37 a 39 e as Tabelas 10 e 11 mostram a influência da 

temperatura sobre a remoção da cor em função do tempo, considerando os 

processos sequenciais de oxidação eletroquímica e adsorção.  

Nos experimentos de oxidação eletroquímica foram considerados os 

seguintes parâmetros: densidade de corrente de 20 mAcm-2, tempo de 40 minutos 

sob as mesmas condições de pH já mencionadas. Para os experimentos de 

adsorção foram considerados os seguintes parâmetros: massa do adsorvente 500 

mg, tempo de contato 20 minutos para o corante Vermelho de Remazol e 10 minutos 

para o corante Azul de Novacron também considerando os mesmos valores de pH. 

 

Figura 37 - Influência da temperatura na remoção da cor durante a oxidação anódica dos corantes 
Vermelho de Remazol e Azul de Novacron em meio ácido (pH=1). 

a) vermelho Pt/Ti, b) vermelho Pb/PbO2, c) azul Pt/Ti e d) azul Pb/PbO2. 

 
Fonte: Fonte própria.  

 

Os resultados obtidos mostram que o aumento na temperatura 

apresentou um impacto significativo sobre a cinética das reações de oxidação 
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eletroquímica e de adsorção dos corantes Vermelho de Remazol e Azul de 

Novacron, já que a remoção da cor aumenta de forma considerável à medida que se 

aumenta a temperatura (30, 40 e 60 ºC). Com esse aumento é possível observar a 

redução do tempo, tanto de eletrólise quanto de adsorção, necessário para que haja 

a remoção da cor. 

 

Figura 38 - Influência da temperatura na remoção da cor durante a oxidação anódica dos corantes 
Vermelho de Remazol e Azul de Novacron em meio ácido (pH=4,5). 

a) vermelho Pt/Ti, b) vermelho Pb/PbO2, c) azul Pt/Ti e d) azul Pb/PbO2. 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

A partir dos resultados, observou-se que a remoção de cor do corante 

Vermelho de Remazol aumentou de 74% para 87% (pH 1), de 77% para 89% (pH 

4,5) e de 75% para 95% (pH 8) utilizando eletrodo de platina. Ao utilizar eletrodo de 

chumbo os resultados aumentaram de 75% para 90% (pH 1), de 70% para 84% (pH 

4.5) e de 72% para 81% (pH 8). 

Considerando os resultados obtidos para o corante Azul de Novacron, 

observou-se que a remoção de cor aumentou de 52% para 70% (pH 1), de 55% para 

68% (pH 4.5) e de 48% para 67% (pH 8) utilizando eletrodo de platina. Ao utilizar 

eletrodo de chumbo os resultados foram de 63% para 84% (pH 1), de 62% para 79% 

(pH 4.5) e de 55% para 70% (pH 8). 
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Figura 39 - Influência da temperatura na remoção da cor durante a oxidação anódica dos corantes 
Vermelho de Remazol e Azul de Novacron em meio básico (pH=8). 

a) vermelho Pt/Ti, b) vermelho Pb/PbO2, c) azul Pt/Ti e d) azul Pb/PbO2. 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

Tabela 10 – Influência da temperatura na remoção da cor do corante Vermelho de Remazol durante o 
tratamento integrado de oxidação eletroquímica e adsorção em meio ácido e básico utilizando os 
eletrodos de Ti/Pt e Pb/PbO2. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; tempo de 
adsorção: 30 minutos; tempo de eletroxidação: 60 minutos; densidade de corrente: 20mAcm-2; 

Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 
REMOÇÃO DA COR (%) – VERMELHO DE REMAZOL 

pH Temperatura 

(°C) 

Eletroxidação / Adsorção 

Ti/Pt 

Eletroxidação / Adsorção 

Pb/PbO2 

 

1 

30 

40 

60 

74 

85 

87 

75 

88 

90 

 

4,5 

30 

40 

60 

77 

84 

89 

70 

81 

84 

 

8 

30 

40 

60 

75 

90 

95 

72 

78 

81 

Fonte: Fonte própria. 
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Para o corante Vermelho de Remazol, os valores obtidos em relação à 

remoção de cor, terem sido superiores quando comparados aos obtidos para o 

corante Azul de Novacron podem ser explicados pelo fato de que a influência da 

temperatura pode ter favorecido termodinamicamente a cinética da reação de 

radicais •OH. Já no caso do Azul de Novacron o fato dessa pequena influência pode 

se dar por causa da estrutura química do corante. 

Outros autores também já observaram que o aumento na temperatura 

causa influência tanto no processo de oxidação eletroquímica (ROCHA et al., 2012 e 

TAVARES et al., 2012) quanto no processo de adsorção (DOGAN et al., 2004 e 

GOVINDASAMY et al., 2009). 

 
 

Tabela 11 – Influência da temperatura na remoção da cor do corante Azul de Novacron durante o 
tratamento integrado de oxidação eletroquímica e adsorção em meio ácido e básico utilizando os 
eletrodos de Ti/Pt e Pb/PbO2. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; tempo de 
adsorção: 20 minutos; tempo de eletroxidação: 60 minutos; densidade de corrente: 20mAcm-2; 

Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 
REMOÇÃO DA COR (%) – AZUL DE NOVACRON 

pH Temperatura 

(°C) 

Eletroxidação / Adsorção 

Ti/Pt 

Eletroxidação / Adsorção 

Pb/PbO2 

 

1 

30 

40 

60 

52 

66 

70 

63 

69 

84 

 

4,5 

30 

40 

60 

55 

68 

77 

62 

70 

79 

 

8 

30 

40 

60 

48 

61 

67 

55 

62 

70 

Fonte: Fonte própria. 
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5.5.2 Processo Adsorção/Oxidação Eletroquímica 

 

As Figuras 40 a 42 e as Tabelas 12 e 13 mostram a influência da 

temperatura sobre a remoção de cor em função do tempo, considerando os 

processos sequenciais de adsorção e oxidação eletroquímica.  

Para os experimentos de adsorção foram considerados os seguintes 

parâmetros: massa do adsorvente 500 mg, tempo de contato 20 minutos para o 

corante Vermelho de Remazol e 10 minutos para o corante Azul de Novacron 

considerando os mesmos valores de pH. Nos experimentos de oxidação 

eletroquímica foram considerados os seguintes parâmetros: densidade de corrente 

de 20 mAcm-2, tempo de 40 minutos sob as mesmas condições de pH já 

mencionadas. 

 

Figura 40 - Influência da temperatura na remoção da cor durante a oxidação anódica dos corantes 
Vermelho de Remazol e Azul de Novacron em meio ácido (pH=1). 
a) vermelho Pt/Ti, b) vermelho Pb/PbO2, c) azul Pt/Ti e d) azul Pb/PbO2.  

 
Fonte: Fonte própria.   

 

Os resultados obtidos mostram que o aumento da temperatura (30, 40 e 

60 ºC) também influenciou de forma satisfatória o processo inverso de tratamento, 

pois foi possível observar que a remoção da cor do corante Vermelho de Remazol 
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aumentou de 63% para 90% (pH 1), de 70% para 90% (pH 4.5) e de 62% para 93% 

(pH 8) utilizando eletrodo de platina. Ao utilizar eletrodo de chumbo os resultados 

aumentaram de 67% para 93% (pH 1), de 69% para 91% (pH 4.5) e de 58% para 

94% (pH 8). 

 

Figura 41 - Influência da temperatura na remoção da cor durante a oxidação anódica dos corantes 
Vermelho de Remazol e Azul de Novacron em meio ácido (pH=4,5). 

a) vermelho Pt/Ti, b) vermelho Pb/PbO2, c) azul Pt/Ti e d) azul Pb/PbO2. 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

Em relação à remoção da cor do corante Azul de Novacron ocorreu um 

aumento de 60% para 79% (pH 1), de 70% para 84% (pH 4,5) e de 63% para 80% 

(pH 8) utilizando eletrodo de platina. Ao utilizar eletrodo de oxido de chumbo os 

resultados aumentaram de 61% para 83% (pH 1), de 67% para 88% (pH 4,5) e de 

64% para 90% (pH 8). 

É possível observar também que mesmo utilizando aumento na 

temperatura ainda houve um maior percentual de remoção de cor na solução 

contendo o corante Vermelho de Remazol. Mais uma vez isso pode ser explicado 

levando em consideração a estrutura química do corante Azul de Novacron, pois a 

mesma possui dois grupos cromóforos (N=N) em sua estrutura, sabe-se que quanto 

mais grupos cromóforos existir na estrutura de um corante, mais intensa será a cor 

do mesmo, consequentemente será mais difícil realizar a remoção dessa cor. 
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Tabela 12 – Influência da temperatura na remoção da cor do corante Vermelho de Remazol durante o 
tratamento integrado de adsorção e oxidação eletroquímica em meio ácido e básico utilizando os 
eletrodos de Ti/Pt e Pb/PbO2. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; tempo de 
adsorção: 30 minutos; tempo de eletroxidação: 60 minutos; densidade de corrente: 20mAcm-2; 

Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 
REMOÇÃO DA COR (%) – VERMELHO DE REMAZOL 

pH Temperatura 

(°C) 

Adsorção/Eletroxidação 

Ti/Pt 

Adsorção/Eletroxidação 

Pb/PbO2 

 

1 

30 

40 

60 

63 

83 

90 

67 

81 

93 

 

4,5 

30 

40 

60 

70 

81 

90 

69 

87 

91 

 

8 

30 

40 

60 

62 

89 

93 

58 

91 

94 

Fonte: Fonte própria. 
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Figura 42 - Influência da temperatura na remoção da cor durante a oxidação anódica dos corantes 
Vermelho de Remazol e Azul de Novacron em meio básico (pH=8). 

a) vermelho Pt/Ti, b) vermelho Pb/PbO2, c) azul Pt/Ti e d) azul Pb/PbO2. 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

Tabela 13 – Influência da temperatura na remoção da cor do corante Azul de Novacron durante o 
tratamento integrado de adsorção e oxidação eletroquímica em meio ácido e básico utilizando os 
eletrodos de Ti/Pt e Pb/PbO2. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; tempo de 
adsorção: 20 minutos; tempo de eletroxidação: 60 minutos; densidade de corrente: 20mAcm-2; 

Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 
REMOÇÃO DA COR (%) – AZUL DE NOVACRON 

pH Temperatura 

(°C) 

Adsorção/Eletroxidação 

Ti/Pt 

Adsorção/Eletroxidação 

Pb/PbO2 

 

1 

30 

40 

60 

60 

72 

79 

61 

77 

83 

 

4,5 

30 

40 

60 

70 

81 

84 

67 

85 

88 

 

8 

30 

40 

60 

63 

78 

80 

64 

87 

90 

Fonte: Fonte própria. 
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5.6 CONSUMO ENERGÉTICO E ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

As Tabelas 14 e 15 mostram o custo energético necessário para a 

remoção de cor do corante Vermelho de Remazol em 60 minutos sob diferentes 

condições de densidades de corrente, pH e temperatura utilizando como ânodo o 

eletrodo de platina (Ti/Pt).  

Na Tabela 14 pode ser visto que, durante a eletrólise da solução sintética 

o consumo de energia do processo mostra-se proporcional à densidade de corrente 

aplicada e ao aumento do valor do pH. Tem-se que em pH 1 houve um aumento de 

8,19 kWm3h (20 mAcm-2) para 54,60 kWm3h (60 mAcm-2). Em pH 4,5 há um 

aumento de 10,75 kWm3h (20 mAcm-2) para 55,44 kWm3h (60 mAcm-2). Em pH 8 

observa-se um aumento de 12,29 kWm3h (20 mAcm-2) para 57,12 kWm3h (60 mAcm-

2).  

 

Tabela 14 - Consumo energético calculado a partir equação 11, por volume de efluente tratado 
durante a oxidação anódica do corante Vermelho de Remazol para diferentes densidades de corrente 

e valores de pH. Eletrodo de Ti/Pt. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; 
temperatura: 30ºC; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 

VERMELHO DE REMAZOL  
Densidade de 

corrente (mAcm-2) 

pH Consumo energético 

(Kw h m-3) 

Custo (R$) 

20 

40 

60 

 

1 

8,19 

25,92 

54,60 

3,11 

9,85 

20,75 

20 

40 

60 

 

4,5 

10,75 

28,62 

55,44 

4,09 

10,88 

21,06 

20 

40 

60 

 

8 

12,29 

32,40 

57,12 

4,67 

12,31 

21,71 

Fonte: Fonte própria. 

 
A Tabela 15 mostra o consumo de energia, levando em consideração a 

variação da temperatura durante o processo eletroxidativo em um tempo de 40 

minutos e densidade de corrente de 20 mAcm-2 para todos os valores de pH 

estudados. 
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Os dados mostram que à medida que a temperatura aumenta o consumo 

energético diminui de forma significativa para todos os valores de pH estudados. Em 

pH 1, houve uma redução de 8,19 kWhm3 para 5,14 kWhm3. Em pH 4,5 o consumo 

foi reduzido de 10,75 kWhm3 para 7,19 kWhm3. Em pH 8, a redução foi de 12,29 

kWhm3 para 7,38 kWhm3, quando a temperatura variou de 30 a 60 °C. 

 

Tabela 15 - Consumo energético calculado a partir da equação 11 por volume de efluente tratado 
durante a oxidação anódica do corante Vermelho de Remazol para diferentes temperaturas e valores 

de pH. Eletrodo de Ti/Pt. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; desnidade de 
corrente: 20mAcm-2; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 

VERMELHO DE REMAZOL  

pH Temperatura  

(°C) 

Consumo energético 

(Kw h m-3) 

Custo (R$) 

 

1 

30 

40 

60 

8,19 

5,49 

5,14 

3,11 

2,09 

1,95 

 

4,5 

30 

40 

60 

10,75 

7,55 

7,19 

4,09 

2,87 

2,73 

 

8 

30 

40 

60 

12,29 

8,23 

7,38 

4,67 

3,13 

2,80 

Fonte: Fonte própria. 

 

As Tabelas 16 e 17 mostram o custo energético necessário para a 

remoção de cor do corante Azul de Novacron em 60 minutos sob diferentes 

condições de densidades de corrente, pH e temperatura utilizando como ânodo o 

eletrodo de platina (Ti/Pt). 

Na Tabela 16 pode ser visto que, durante a eletrólise da solução sintética 

o consumo de energia do processo mostra-se proporcional à densidade de corrente 

aplicada e ao aumento do valor do pH semelhante ao que ocorre com o corante 

Vermelho de Remazol. Em pH 1 houve um aumento de 8,70 kWm3h (20 mAcm-2) 

para 36,00 kWm3h (60 mAcm-2). Em pH 4,5 há um aumento de 10,88 kWm3h (20 

mAcm-2) para 47,12 kWm3h (60 mAcm-2). Em pH 8 observa-se um aumento de 8,52 

kWm3h (20 mAcm-2) para 51,68 kWm3h (60 mAcm-2). 
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Tabela 16 - Consumo energético calculado a partir da equação 11 por volume de efluente tratado 
durante a oxidação anódica do corante Azul de Novacron para diferentes densidades de corrente e 

valores de pH. Eletrodo de Ti/Pt. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; 
temperatura: 30ºC; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 

AZUL DE NOVACRON  
Densidade de 

corrente (mAcm-2) 

pH Consumo de energia 

(Kw h m-3) 

Custo (R$) 

20 

40 

60 

 

1 

8,70 

20,59 

36,00 

3,31 

7,82 

13,68 
 

20 

40 

60 

 

4,5 

10,88 

28,47 

47,12 
 

4,13 

10,82 

17,90 
 

20 

40 

60 

 

8 

8,52 

33,12 

51,68 
 

3,24 

12,59 

19,64 
 

Fonte: Fonte própria. 

A Tabela 17 mostra o consumo de energia para o corante Azul de 

Novacron, levando em consideração a variação da temperatura durante o processo 

eletroxidativo em um tempo de 40 minutos e densidade de corrente de 20 mAcm-2 

para todos os valores de pH estudados. 

 

Tabela 17 - Consumo energético calculado a partir da equação 11 por volume de efluente tratado 
durante a oxidação anódica do corante Azul de Novacron para diferentes temperaturas e valores de 

pH. Eletrodo de Pt/Ti. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; densidade de corrente: 
20 mAcm-2; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 

AZUL DE NOVACRON 

pH Temperatura  

(°C) 

Consumo energético 

(Kw h m-3) 

Custo (R$) 

 

1 

30 

40 

60 

8,70 

5,83 

5,04 

3,31 

2,20 

1,92 
 

 

4,5 

30 

40 

60 

10,88 

7,29 

6,89 
 

4,13 

2,77 

2,62 
 

 

8 

30 

40 

60 

8,52 

5,70 

4,98 
 

3,24 

2,17 

1,89 
 

Fonte: Fonte própria. 
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É possível observar que em pH 1, houve uma redução de 8,70 kWhm3 

para 5,04 kWhm3. Em pH 4,5 o consumo foi reduzido de 10,88 kWhm3 para 7,29 

kWhm3. Em pH 8, a redução foi de 8,52 kWhm3 para 4,98 kWhm3, quando a 

temperatura variou de 30 a 60 °C. 

As Tabelas 18 e 19 mostram o custo energético necessário para a 

remoção de cor do corante Vermelho de Remazol em 60 minutos sob diferentes 

condições de densidades de corrente, pH e temperatura utilizando como ânodo o 

eletrodo de Pb/PbO2. 

 

Tabela 18 - Consumo energético calculado a partir da equação 11, por volume de efluente tratado 
durante a oxidação anódica do corante Vermelho de Remazol para diferentes densidades de corrente 

e valores de pH. Eletrodo de Pb/PbO2. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; 
temperatura: 30 ºC; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 

VERMELHO DE REMAZOL  
Densidade de 

corrente (mAcm-2) 

pH Consumo energético 

(Kw h m-3) 

Custo (R$) 

20 

40 

60 

 

1 

8,78 

20,74 

53,98 

3,34 

7,88 

20,51 

20 

40 

60 

 

4,5 

11,02 

30,16 

53,21 

4,19 

11,46 

20,22 

20 

40 

60 

 

8 

10,12 

31,22 

50,19 

3,84 

11,86 

19,07 

Fonte: Fonte própria. 

 

Na Tabela 18 pode ser visto que, durante a eletrólise da solução sintética 

o consumo de energia do processo mostra-se proporcional à densidade de corrente 

aplicada e ao aumento do valor do pH. Tem-se que em pH 1 houve um aumento de 

8,78 kWm3h (20 mAcm-2) para 53,98 kWm3h (60 mAcm-2). Em pH 4,5 há um 

aumento de 11,02 kWm3h (20 mAcm-2) para 53,21 kWm3h (60 mAcm-2). Em pH 8 

observa-se um aumento de 10,12 kWm3h (20 mAcm-2) para 50,19 kWm3h (60 mAcm-

2). 

A Tabela 19 mostra o consumo de energia para o corante Azul de 

Novacron, levando em consideração a variação da temperatura durante o processo 
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eletroxidativo em um tempo de 40 minutos e densidade de corrente de 20 mAcm-2 

para todos os valores de pH estudados. 

 

Tabela 19 - Consumo energético calculado a partir da equação 11, por volume de efluente tratado 
durante a oxidação anódica do corante Vermelho de Remazol para diferentes temperaturas e valores 
de pH. Eletrodo de Pb/PbO2. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; densidade de 

corrente: 20 mAcm-2; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 
VERMELHO DE REMAZOL  

pH Temperatura  

(°C) 

Consumo energético 

(Kw h m-3) 

Custo (R$) 

 

1 

30 

40 

60 

8,78 

7,03 

6,89 

3,34 

2,67 

2,61 

 

4,5 

30 

40 

60 

11,02 

6,93 

6,01 

4,19 

2,63 

2,28 

 

8 

30 

40 

60 

10,12 

6,14 

5,73 

3,85 

2,33 

2,18 

Fonte: Fonte própria. 

 

Da mesma forma como já observado anteriormente os dados mostram 

que à medida que a temperatura aumenta o consumo energético diminui de forma 

significativa para todos os valores de pH estudados. Em pH 1, houve uma redução 

de 8,78 kWhm3 para 6,98 kWhm3. Em pH 4,5 o consumo foi reduzido de 10,12 

kWhm3 para 6,01 kWhm3. Em pH 8, a redução foi de 10,12 kWhm3 para 5,73 

kWhm3, quando a temperatura variou de 30 a 60 °C. 

As Tabelas 20 e 21 mostram o custo energético necessário para a 

remoção de cor do corante Azul de Novacron em 60 minutos sob diferentes 

condições de densidades de corrente, pH e temperatura utilizando como ânodo o 

eletrodo de chumbo (Pb/PbO2). 

Na Tabela 20 pode ser visto que, durante a eletrólise da solução sintética 

o consumo de energia do processo mostra-se proporcional à densidade de corrente 

aplicada e ao aumento do valor do pH. Tem-se que em pH 1 houve um aumento de 

9,26 kWm3h (20 mAcm-2) para 37,10 kWm3h (60 mAcm-2). Em pH 4,5 há um 

aumento de 11,14 kWm3h (20 mAcm-2) para 48,37 kWm3h (60 mAcm-2). Em pH 8 
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observa-se um aumento de 8,02 kWm3h (20 mAcm-2) para 50,65 kWm3h (60 mAcm-

2). 

 

Tabela 20 - Consumo energético calculado a partir da equação 11, por volume de efluente tratado 
durante a oxidação anódica do corante Azul de Novacron para diferentes densidades de corrente e 

valores de pH. Eletrodo de Pb/PbO2. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; 
temperatura: 30 ºC; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 

AZUL DE NOVACRON  
Densidade de 

corrente (mAcm-2) 

pH Consumo de energia 

(Kw h m-3) 

Custo (R$) 

20 

40 

60 

 

1 

9,26 

21,18 

37,10 

3,52 

8,05 

14,10 
 

20 

40 

60 

 

4,5 

11,14 

28,90 

48,37 

4,23 

10,98 

18,38 
 

20 

40 

60 

 

8 

8,02 

31,19 

50,65 

3,05 

11,85 

19,25 
 

Fonte: Fonte própria. 

 
A Tabela 21 mostra o consumo de energia para o corante Azul de 

Novacron, levando em consideração a variação da temperatura durante o processo 

eletroxidativo em um tempo de 40 minutos e densidade de corrente de 20 mAcm-2 

para todos os valores de pH estudados. 

Também é possível observar que à medida que a temperatura aumenta o 

consumo energético diminui de forma satisfatória para todos os valores de pH 

estudados. Em pH 1, houve uma redução de 9,26 kWhm3 para 5,90 kWhm3. Em pH 

4,5 o consumo foi reduzido de 11,14 kWhm3 para 7,91 kWhm3. Em pH 8, a redução 

foi de 8,02 kWhm3 para 4,92 kWhm3, quando a temperatura variou de 30 a 60 °C. 

É importante destacar que essa redução do custo energético que ocorre 

quando há o aumento na temperatura pode ser explicado pelo fato de que à medida 

que se eleva a temperatura será necessário um menor espaço de tempo para que 

ocorra um aumento no percentual de remoção de cor, sendo assim será necessário 

um menor tempo no processo de eletroxidação e uma consequente economia no 

valor do custo do processo. 
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Tabela 21 - Consumo energético calculado a partir da equação 11 por volume de efluente tratado 
durante a oxidação anódica do corante Azul de Novacron para diferentes temperaturas e valores de 

pH. Eletrodo de Pb/PbO2. Condições experimentais: Conc. do corante: 190 mg L-1; densidade de 
corrente: 20 mAcm-2; Eletrólito: Na2SO4 0,25 molL-1. 

AZUL DE NOVACRON  
pH Temperatura  

(°C) 

Consumo energético 

(Kw h m-3) 

Custo (R$) 

 

1 

30 

40 

60 

9,26 

6,18 

5,90 

3,52 

2,35 

2,24 

 

4,5 

30 

40 

60 

11,14 

8,64 

7,91 

4,23 

3,28 

3,00 

 

8 

30 

40 

60 

8,02 

5,23 

4,92 

3,05 

1,99 

1,87 

Fonte: Fonte própria. 

 

É possível observar também que não há diferença significativa no 

consumo energético se comparar os experimentos realizados com os eletrodos de 

Ti/Pt com os realizados com os eletrodos de Pb/PbO2, nem nos experimentos que 

houve variação do pH e nem nos experimentos em que ocorreu variação na 

temperatura. 

Esses cálculos foram realizados considerando o custo da energia elétrica 

em R$ 0,38 (R$ = brasileiro (moeda real), excluindo o valor dos impostos brasileiros) 

por kWh (Dados da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica / Brasil). A 

despesa do processo foi estudada a fim de mostrar a viabilidade do processo como 

uma alternativa verde. 
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5.7 ANÁLISE DE CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT) 

 

Com a finalidade de observar a remoção da matéria orgânica após os 

experimentos de oxidação eletroquímica foram realizadas análises de COT para 

todos os valores de pH estudados (1, 4.5 e 8), eletrodos (Ti/Pt e Pb/PbO2) e 

densidades de corrente (20, 40 e 60 mAcm-2) no tempo inicial de análise e após 60 

minutos de eletrólise. Também foram realizadas análises das amostras submetidas 

ao processo de adsorção após eletroxidação a fim de avaliar se houve influência da 

adsorção na remoção da matéria orgânica. 

 

5.7.1 Processo Oxidação Eletroquímica/Adsorção 

 

As Figuras 43 e 44 mostram as porcentagens de remoção do carbono 

orgânico total (COT) em função da densidade de corrente dos corantes Vermelho de 

Remazol e Azul de Novacron, respectivamente, utilizando platina como ânodo.  

  

Figura 43 – Influência da densidade de corrente aplicada (20, 40 e 60 mAcm-2) no percentual de 
remoção do COT para o corante Vermelho de Remazol utilizando eletrodo de Ti/Pt.   

 

  
Fonte: Fonte própria. 
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Em relação às análises realizadas com o corante Vermelho de Remazol, 

os resultados mostraram que em pH 1 a remoção de COT variou de 35,18% (20 

mAcm-2) para 59,09% (60 mAcm-2). Já em pH 4,5 a variação foi de 33,13% (20 

mAcm-2) para 54,21% (60 mAcm-2) e em pH 8 a remoção de COT variou de 32,76% 

(20 mAcm-2) para 62,90% (60 mAcm-2) após os tratamentos sequenciais de 

eletroxidação/adsorção. 

 

Figura 44 – Influência da densidade de corrente aplicada (20, 40 e 60 mAcm-2) no percentual de 
remoção do COT para o corante Azul de Novacron utilizando eletrodo de Ti/Pt.   

 

  
Fonte: Fonte própria. 

 

Em relação ao corante Azul de Novacron os resultados mostraram que 

em pH 1 a remoção de COT variou de 31,09% (20 mAcm-2) para 50,00% (60 mAcm-

2). Em pH 4,5 a remoção foi de 24,29% (20 mAcm-2) para 42,22% (60 mAcm-2) e em 

pH 8, a remoção variou de 39,07% (20 mAcm-2) para 51,98% (60 mAcm-2) após os 

tratamentos sequenciais de eletroxidação/adsorção. 

As Figuras 45 e 46 mostram as porcentagens de remoção do carbono 

orgânico total (COT) em função da densidade de corrente dos corantes Vermelho de 

Remazol e Azul de Novacron, respectivamente, utilizando Pb/PbO2 como ânodo.  
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Figura 45 – Influência da densidade de corrente aplicada (20, 40 e 60 mAcm-2) no percentual de 
remoção do COT para o corante Vermelho de Remazol utilizando eletrodo de Pb/PbO2.   

 

  
Fonte: Fonte própria. 

 

Em relação às análises realizadas com o corante Vermelho de Remazol, 

os resultados mostraram que em pH 1 a remoção de COT variou de 41,03% (20 

mAcm-2) para 66,97% (60 mAcm-2). Já em pH 4,5 a variação foi de 32,96% (20 

mAcm-2) para 63,32% (60 mAcm-2) e em pH 8 a remoção de COT variou de 33,31% 

(20 mAcm-2) para 66,96% (60 mAcm-2) após os tratamentos sequenciais de 

eletroxidação/adsorção. 

Em relação ao corante Azul de Novacron os resultados mostraram que 

em pH 1 a remoção de COT variou de 20,12% (20 mAcm-2) para 37,17% (60 mAcm-

2). Em pH 4,5 a remoção foi de 21,09% (20 mAcm-2) para 35,65% (60 mAcm-2) e em 

pH 8, a remoção variou de 40,08% (20 mAcm-2) para 60,10% (60 mAcm-2) após os 

tratamentos sequenciais de eletroxidação/adsorção. 

 

 

 

 



109 

 

Figura 46 – Influência da densidade de corrente aplicada (20, 40 e 60 mAcm-2) no percentual de 
remoção do COT para o corante Azul de Novacron utilizando eletrodo de Pb/PbO2.   

 

 

 
Fonte: Fonte própria. 

 

Dessa forma, considerando o tratamento eletroxidativo verificou-se que o 

eletrodo de Pb/PbO2 apresentou um maior percentual de remoção do COT se 

comparado aos valores obtidos para o eletrodo de Ti/Pt, considerando todos os 

valores de densidades de corrente estudados após o tempo de 60 minutos. 

Trabalhos anteriores mostram que isso pode ser explicado porque o eletrodo de 

Ti/Pt por ser considerado um eletrodo “ativo”, durante a eletrólise produz radicais 

hidroxilas, os quais estão fortemente ligados ao eletrodo, favorecendo à quebra dos 

grupos cromóforos e como consequência, a quebra da molécula do corante levando 

à formação de intermediários de cadeias alifáticas (ROCHA, 2011). 

Estes intermediários podem acumular-se sobre a superfície do eletrodo e 

provocar um decréscimo na sua eficiência. Portanto, para que haja a eliminação total 

dos compostos orgânicos no eletrodo de platina seria necessário aumentar 
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significativamente o tempo de oxidação com que haveria uma elevação no consumo 

de energético, o que tornaria o processo inviável (CHOU, 2004 e OLIVEIRA, 2011). 

Outro ponto importante a ser destacado é que parte desses 

intermediários, de acordo com os valores de COT obtidos após as análises de 

adsorção, provavelmente foram adsorvidos pela perlita expandida utilizada nesse 

estudo como adsorvente, pois os resultados indicaram um aumento no percentual de 

remoção do COT após as análises de adsorção. Observa-se ainda que esse 

aumento se mostrou mais intenso em pH 8 onde sabe-se que o aumento do pH 

favorece a etapa de adsorção uma vez que o corante catiônico sente uma forte 

atração eletrostática pela superfície da perlita que é carregada negativamente 

(DOGAN e ALKAN, 2003; VIJAYAKUMAR et al, 2012).  

Sendo assim, os dados obtidos demonstram que o tratamento sequencial 

contribuiu satisfatoriamente para a remoção da matéria orgânica por causa da 

influência da adsorção, que favoreceu a remoção parcial dos compostos 

intermediários formados como produtos da oxidação eletroquímica. 

5.7.2 Processo Adsorção/Oxidação Eletroquímica 

 

Também foram realizadas análises de COT para os experimentos que 

seguiram o processo inverso de tratamento, onde primeiro realizou-se o tratamento 

de adsorção e em seguida o tratamento eletroxidativo. Nessas análises foram 

considerados todos os valores de pH estudados (1, 4.5 e 8), eletrodos (Ti/Pt e PbO2) 

e densidades de corrente (20, 40 e 60 mAcm-2) no tempo inicial de análise e após 60 

minutos de eletrólise. Neste caso nas análises de COT foi considerado apenas o 

tratamento eletroxidativo uma vez que o tratamento de adsorção foi realizado em 

primeiro lugar e o mesmo não gera compostos intermediários. 

As Figuras 47 e 48 mostram as porcentagens de remoção do carbono 

orgânico total (COT) em função da densidade de corrente dos corantes Vermelho de 

Remazol e Azul de Novacron, respectivamente, utilizando Ti/Pt e Pb/PbO2 como 

ânodos. 
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Figura 47 – Influência da densidade de corrente aplicada (20, 40 e 60 mAcm-2) no percentual de 
remoção do COT para o corante Vermelho de Remazol. Processo adsorção/oxidação eletroquímica. 

a. pH 1, b. pH 4.5 e c. pH 8. 

 

  
Fonte: Fonte própria. 

Em relação às análises realizadas com o corante Vermelho de Remazol, 

os resultados mostraram que as análises realizadas com o eletrodo de Pb/PbO2 

apresentaram maior teor de remoção do COT se comparado com as que foram 

realizadas com eletrodo de Ti/Pt, para todos os valores de densidade de corrente e 

pH analisados.  

Logo, é possível observar que em pH 1 a remoção do COT variou de 

14,24% (20 mAcm-2) para 18,69% (60 mAcm-2) utilizando o eletrodo de Ti/Pt, 

enquanto que ao utilizar o eletrodo de Pb/PbO2 esses valores tiveram uma variação 

de 24,44% (20 mAcm-2) para 46,89% (60 mAcm-2).  

Em pH 4,5 a remoção do COT variou de 6,98% (20 mAcm-2) para 14,76% 

(60 mAcm-2) utilizando eletrodo de Ti/Pt e ao utilizar o eletrodo de Pb/PbO2 a 

variação foi de 18,88% (20 mAcm-2) para 31,26% (60 mAcm-2 ). 

Já em pH 8 a remoção do COT variou de 14,52% (20 mAcm-2) para 

33,65% (60 mAcm-2) utilizando eletrodo de Ti/Pt e ao utilizar o eletrodo de Pb/PbO2 a 

variação foi de 29,94% (20 mAcm-2) para 49,35% (60 mAcm-2 ). 
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Figura 48 – Influência da densidade de corrente aplicada (20, 40 e 60 mAcm-2) no percentual de 
remoção do COT para o corante Azul de Novacron. Processo adsorção/oxidação eletroquímica. 

a. pH 1, b. pH 4.5 e c. pH 8. 

 

  
Fonte: Fonte própria. 

Em relação às análises realizadas com o corante Azul de Novacron, 

também é possível observar que os resultados obtidos através das análises 

realizadas com o eletrodo de Pb/PbO2 apresentaram maior teor de remoção do COT 

se comparado com as que foram realizadas com eletrodo de Ti/Pt, para todos os 

valores de densidade de corrente e pH analisados.  

Observa-se que em pH 1 a remoção do COT variou de 10,33% (20 mAcm-

2) para 21,46% (60 mAcm-2) utilizando o eletrodo de Ti/Pt, enquanto que ao utilizar o 

eletrodo de Pb/PbO2 esses valores tiveram uma variação de 25,18% (20 mAcm-2) 

para 38,36% (60 mAcm-2).  

Em pH 4,5 a remoção do COT variou de 7,78% (20 mAcm-2) para 19,54% 

(60 mAcm-2) utilizando eletrodo de Ti/Pt e ao utilizar o eletrodo de Pb/PbO2 a 

variação foi de 21,18% (20 mAcm-2) para 42,16% (60 mAcm-2 ). 

Já em pH 8 a remoção do COT variou de 17,39% (20 mAcm-2) para 

29,65% (60 mAcm-2) utilizando eletrodo de Ti/Pt e ao utilizar o eletrodo de Pb/PbO2 a 

variação foi de 31,24% (20 mAcm-2) para 47,75% (60 mAcm-2 ).  
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5.8 ANÁLISES DE CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA A 

ESPECTRÔMETRO DE MASSA (CG-EM) 

 

Com a finalidade de observar os subprodutos formados após os 

experimentos de oxidação eletroquímica, foram realizadas análises de CG/EM para 

todos os valores de pH estudados (1, 4.5 e 8) e eletrodos (Ti/Pt e Pb/PbO2) na 

densidade de corrente de 40 mAcm-2 em um tempo de 60 minutos de eletrólise. 

Também foram realizadas análises das amostras submetidas ao processo de 

adsorção após eletroxidação a fim de avaliar se houve influência da adsorção na 

remoção dos compostos intermediários formados. 

A Figura 49 mostra os compostos intermediários identificados por CG/EM 

que foram formados durante a eletroxidação do corante Vermelho de Remazol 

utilizando os eletrodos de Ti/Pt a fim de determinar a aplicabilidade dos processos 

sequenciais na remoção de cor. Os padrões espectrais obtidos foram comparados 

com os espectros de massa do National Institute of Standards and Technology 

Library (NIST).  

Os resultados obtidos após 60 minutos de eletroxidação em pH 1 mostrou 

a formação de ácido benzóico, ácido ftálico, ácido tiocarbâmico, benzeno, fenol-2-

etil, fenol e naftaleno.  

Em pH 4,5 observou-se a formação dos mesmos compostos que 

apareceram em pH 1, com exceção do ácido tiocarbâmico e fenol-2-etil, mas nesse 

caso surge o clorobenzeno. Observa-se também um aumento na área do pico do 

ácido ftálico e do fenol e uma diminuição no pico do benzeno em comparação com 

os valores obtidos em pH 1.  

Em pH 8, é possível observar a presença de benzeno, benzeno-propanol, 

clorobenzeno, ácido fórmico - benzoil, fenol e naftaleno com um aumento na área do 

pico de benzeno e fenol em comparação com os obtidos em pH 4,5.  
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Figura 49 – Produtos de formação da eletroxidação do corante Vermelho de Remazol identificados 
por cromatografia gasosa acoplada a um espectrômetro de massa. Utilizando ânodo de Ti/Pt. 

 

 

 

 
Fonte: Fonte própria. 
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Ao observar os resultados da adsorção após a oxidação eletroquímica 

observa-se que em todos os casos de pH analisados a adsorção  contribuiu para a 

remoção parcial ou total dos intermediários formados. Em pH 1, houve a eliminação 

completa dos compostos fenólicos e do ácido benzóico, assim como uma diminuição 

considerável na área dos picos de outros compostos já mencionados, o mesmo 

ocorre com os valores de pH 4,5 e 8. Estes resultados indicam que os tratamentos 

sequenciais além de contribuírem na remoção da cor, contribuem também com a 

remoção dos compostos intermédios formados, pois, neste caso a perlita expandida 

age na retenção dos produtos formados como resultado da eletroxidação, estes 

dados foram confirmados pelas análises de carbono orgânico total (COT) que 

mostrou uma remoção de matéria orgânica significativa, após os tratamentos 

sequenciais de eletroxidação/adsorção. 

As Figuras 50 e 51 mostram os compostos intermediários identificados 

por CG/EM que foram formados durante a eletroxidação dos corantes Vermelho de 

Remazol e Azul de Novacron, respectivamente utilizando os eletrodos de Pb/PbO2 a 

fim de determinar a aplicabilidade dos processos sequenciais na remoção de cor. Os 

padrões espectrais obtidos foram comparados com os espectros de massa do 

National Institute of Standards and Technology Library (NIST).  

A Figura 50 mostra os compostos intermediários formados durante a 

eletroxidação do corante Vermelho de Remazol. Os resultados obtidos após 60 

minutos de eletroxidação em pH 1 mostraram a formação de ácido benzenoacético, 

ácido ftálico, ácido salicílico e hidroquinona. 

Em pH 4,5 observou-se a formação dos mesmos compostos que 

apareceram em pH 1, porém observou-se também a presença de fenol. 

Em pH 8 há a formação dos compostos já mencionados anteriormente, 

mas nota-se uma diminuição nas áreas de todos os compostos, exceto do fenol, 

onde surge um aumento se comparado ao obtido em pH 4,5. 
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Figura 50 – Produtos de formação da eletroxidação do corante Vermelho de Remazol identificados 
por cromatografia gasosa acoplada a um espectrômetro de massa. Utilizando ânodo de Pb/PbO2. 

 

 

 

 
Fonte: Fonte própria. 
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 A Figura 51 mostra os compostos intermediários formados durante a 

eletroxidação do corante Azul de Novacron. Os resultados obtidos após 60 minutos 

de eletroxidação para pH 1 mostraram a formação de anilina, 3-metil ácido benzoico, 

ácido ftálico, 1,6-dimetil naftaleno e o íon hidroxobenzenosulfonato. 

Em pH 4,5 com exceção do íon hidroxobenzenosulfonato, observa-se a 

formação dos mesmos compostos que apareceram em pH 1, porém surge a 

presença de naftaleno. 

 

Figura 51 – Produtos de formação da eletroxidação do corante Azul de Novacron identificados por 
cromatografia gasosa acoplada a um espectrômetro de massa. Utilizando ânodo de Pb/PbO2. 

 

 

 
Fonte: Fonte própria. 
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Neste caso é possível observar também que o eletrodo de Pb/PbO2 

contribuiu de forma significativa na mineralização do corante Vermelho de Remazol, 

uma vez que comparando a quantidade de compostos intermediários formados, 

considerando os dois materiais eletrocatalíticos, o referido ânodo promoveu uma 

menor quantidade de compostos intermediários gerados e estes resultados são 

corroborados pelos de COT, em que se observa uma eliminação de matéria 

orgânica maior ao utilizar este tipo de material anódico. 

Este fenômeno pode ser explicado considerando que no eletrodo de 

Pb/PbO2 as reações entre os radicais (•OH) e os compostos orgânicos ocorrem 

diretamente na superfície do eletrodo promovendo uma maior rapidez reacional e 

isto não acontece no ânodo de Ti/Pt de acordo com o que já foi exposto por 

(MARTINEZ-HUITLE et al., 2004; PANIZZA e CERISOLA, 2007 e BENSALAH et al. 

2009; ROCHA, 2011). 

Observando os resultados da adsorção após a oxidação eletroquímica 

nota-se que em todos os casos de pH analisados a adsorção mais uma vez 

contribuiu para a remoção parcial ou total dos intermediários formados, levando em 

consideração as análises realizadas tanto para o corante Vermelho de Remazol 

quanto para o Azul de Novacron. Estes resultados indicam que os tratamentos 

sequenciais, além de contribuírem na remoção da cor de ambos os corantes, 

contribuem também com a remoção dos compostos intermédios formados, pois, 

neste caso, a perlita expandida contribuiu para a retenção dos produtos formados 

como resultado da eletroxidação. Estes dados foram confirmados pelas análises de 

carbono orgânico total (COT) que mostrou uma remoção de matéria orgânica 

significativa, após os tratamentos sequenciais de eletroxidação/adsorção. 
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5.9 ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA (EAA) 

 

Com a finalidade de observar a presença de chumbo no efluente tratado 

após os tratamentos de oxidação eletroquímica/adsorção utilizando eletrodo de 

Pb/PbO2 foram realizadas análises de absorção atômica. Essas análises foram 

obtidas levando em consideração os valores de pH outrora mencionados com 

densidade de corrente de 40 mAcm-2, tanto após a eletroxidação quanto após a 

adsorção a fim de verificar a influência da perlita na adsorção do referido metal. 

A Figura 52 exibe os resultados obtidos através da referida técnica. Foi 

possível observar que houve desprendimento de chumbo do eletrodo para o efluente 

durante o tratamento eletroxidativo. Porém, também se observa que esses valores 

sofrem uma redução quando, após a oxidação eletroquímica, o efluente segue para 

o tratamento de adsorção, desta forma é possível verificar que a perlita expandida 

age adsorvendo parte desse chumbo que está em solução.  

Sendo assim, tem-se que para o efluente do corante Vermelho de 

Remazol um valor que passa de 3,26 para 2,78 mg/L (pH 1), 2,51 para 2,07 mg/L 

(pH 4,5) e 2,57 para 1,90 mg/L (pH 8). Para o efluente do corante Azul de Novacron 

os valores vão de 2,34 para 1,87 mg/L (pH 1), 2,97 para 1,84 mg/L (pH 4,5) e 2,48 

para 1,74 mg/L (pH 8). 

Esse desprendimento de chumbo para a solução pode ser considerado 

como uma desvantagem para o uso do referido eletrodo mesmo obtendo valores 

bem consideráveis de remoção de cor e matéria orgânica. A resolução nº 430, de 13 

de maio de 2011 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA 

permite um padrão de lançamento de efluentes com um valor de 0,5 mg/L de 

chumbo total e os valores obtidos por meio das análises realizadas mostram-se mais 

elevados do que exige a legislação em vigor, mesmo que parte do metal tenha 

ficado retido na superfície da perlita expandida ainda não foi capaz de atingir a meta 

necessária. 
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Figura 52 – Concentração de chumbo total obtida por Espectrometria de Absorção Atômica para as 
soluções dos corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron. Utilizando como ânodo Pb/PbO2. 

 

 
Fonte: Fonte própria. 
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6 CONCLUSÕES  

 

Após a avaliação dos resultados obtidos, foi possível concluir que: 

 

• Na amostra da perlita expandida observou-se um ganho de massa de 6,83% 

como provável indicativo da adsorção do nitrogênio da atmosfera. Já as curvas TG 

dos corantes foram capazes de mostrar cinco etapas de perdas de massas que 

foram atribuídas à decomposição das amostras assim como também um resíduo de 

31,76% e 32,61% para os corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron, 

respectivamente.  

• A análise de DSC da perlita expandida mostrou um evento indicativo da 

adsorção do nitrogênio (evento confirmado pela TG). Enquanto que os resultados da 

DSC dos corantes mostraram eventos endotérmicos e exotérmicos indicativos da 

decomposição das amostras.  

• Os resultados de IV mostraram os principais grupos funcionais existentes na 

amostra do adsorvente e nas amostras dos corantes, dentre os quais se podem 

citar: Si-O, O-H, C=N.  

• As análises de MEV exibiram as características morfológicas das amostras, 

enquanto que os dados obtidos por DRX foram capazes de mostrar a cristalinidade 

dos materiais objetos do estudo. Já os dados obtidos por FRX mostraram os 

principais elementos que compõem as amostras tanto dos corantes quanto da perlita 

antes e após os ensaios de adsorção. 

• As análises de remoção da cor considerando tanto o tratamento de oxidação 

eletroquímica/adsorção quanto o de adsorção/oxidação eletroquímica se mostraram 

eficazes para ambas as amostras dos corantes estudados, utilizando os dois tipos 

de eletrodos e considerando os parâmetros analisados. Foi possível observar que a 

remoção da cor foi proporcional ao aumento da densidade de corrente, pH e 

temperatura.  

• Em relação ao tratamento de oxidação eletroquímica o que favoreceu a 

remoção da cor foram os radicais hidroxilas eletrogerados na superfície do eletrodo, 

enquanto que no tratamento de adsorção a influência principal vem dos grupos Si-

OH existentes na estrutura química da perlita. 
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• O consumo de energia elétrica permitiu avaliar a aplicabilidade do processo 

eletroquímico, apresentando valores bastante aceitáveis, os quais permitiram 

estimar o custo do tratamento eletroxidativo. Pode-se observar que o consumo 

energético foi proporcional à densidade de corrente utilizada. Nas análises que 

envolveram variação de temperatura observa-se que o consumo energético diminui 

de forma satisfatória uma vez que ao aumentar a temperatura diminui-se o tempo de 

descoloração do efluente. 

• As análises de COT realizadas mostraram que houve uma significativa 

remoção de matéria orgânica em ambos os tratamentos realizados, esses valores de 

remoção ainda se mostraram mais eficazes nas análises realizadas com o eletrodo 

de Pb/PbO2, mostrando que o eletrodo de Ti/Pt permitiu uma oxidação parcial do 

efluente devido ao acúmulo de compostos intermediários produtos da eletroxidação. 

• As análises de CG/EM mostraram a presença de compostos, tais como: ácido 

benzoico, ácido ftálico, ácido tiocarbâmico, benzeno, clorobenzeno, fenol-2-etil e 

naftaleno nas análises obtidas com o corante Vermelho de Remazol. Já nas obtidas 

com o corante Azul de Novacron observou-se a presença de anilina, ácido ftálico, 

hidroquinona, naftaleno e o íon hidroxobenzenosulfonato. Observou-se também que 

a quantidade de intermediários formados a partir da oxidação eletroquímica 

utilizando eletrodo de Pb/PbO2 é inferior a quantidade formada ao utilizar o eletrodo 

de Ti/Pt. Um fato importante a ser considerado foi que após as análises de adsorção 

as áreas obtidas desses compostos intermediários diminuíram de forma significativa 

afirmando que a perlita expandida contribuiu na remoção dos intermediários (esses 

dados foram confirmados através das análises de COT). 

• Os resultados obtidos considerando os tratamentos isolados foram capazes 

de mostrar que a completa remoção da cor através das análises eletroxidativas só 

foi possível ao atingir um tempo de 150 minutos independentemente da densidade 

de corrente e eletrodos utilizados. Para os experimentos que envolveram o processo 

de adsorção ocorreu a saturação do adsorvente em 30 minutos para o corante 

Vermelho de Remazol e 20 minutos para o Azul de Novacron, não conseguindo 

assim obter a total remoção da cor. 

• Os resultados obtidos por meio da técnica de espectrometria de absorção 

atômica foi capaz de identificar excesso de chumbo no efluente após o tratamento 

eletroxidativo utilizando ânodo de Pb/PbO2, o que pode ser identificado como uma 
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desvantagem o uso desse material eletrocatalítico, porém ao utilizar o tratamento 

sequencial como a adsorção esses valores de chumbo são minimizados. 

• Desta forma, é possível observar que tanto o tratamento sequencial de 

oxidação eletroquímica/adsorção quanto o de adsorção/oxidação eletroquímica 

surgem como metodologias eficazes ao tratamento de soluções contendo os 

corantes Vermelho de Remazol e Azul de Novacron, uma vez que ambas as 

técnicas isoladas não produzem o percentual ideal de remoção de cor de efluentes 

sintéticos contendo esses corantes. 
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7 PERSPECTIVA PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

� Estudo eletroxidativo envolvendo outros tipos de materiais eletrocatalíticos; 

 

� Estudo eletroxidativo envolvendo misturas binárias; 

 

� Estudo envolvendo a variação dos seguintes parâmetros: concentração dos 

corantes e massa do adsorvente; 

 

� Estudo termodinâmico e da cinética de adsorção;  

 

� Aplicação das técnicas envolvidas no trabalho a um efluente real. 
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