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RESUMO 

           A oxidação anódica é um tipo de processo eletroquímico oxidativo avançado, no qual 

possibilita a degradação e mineralização de compostos orgânicos. Essa mineralização ocorre 

preferencialmente de duas formas. A primeira acontece devido a transferência de carga 

diretamente na superfície do ânodo e a segunda ocorre através de uma oxidação indireta 

mediante a geração de espécies fortemente oxidantes, as quais podem ser fisicamente adsorvidas 

na forma de radicais hidroxila (●OH), ou quimicamente adsorvidas, na superfície do eletrodo. 

Uma maior taxa de tratamento é obtida quando os radicais estão fisicamente adsorvidos, as 

reações que possibilitam a degradação do substrato orgânico de interesse. Na literatura, dois 

materiais catalíticos se destacam para a degradação e mineralização de compostos orgânicos, 

são eles os eletrodos de diamante dopado com boro (DDB) e platina (Pt). Porém ambos 

apresentam algumas limitações que inviabilizam o so da tecnologia eletroquímica em escala 

industrial. Logo, vários pesquisadores têm dedicado grandes esforços para identificar materiais 

eletródicos mais acessíveis como uma alternativa para reduzir o investimento inicial e os custos 

operacionais. Este é o caso de ânodos dimensionais estáveis e outros ânodos metálicos. Neste 

contexto, ligas baseadas em estanho foram consideradas como uma alternativa interessante, 

utilizando-as como ânodos, para o processo de oxidação anódica. Portanto, neste trabalho, um 

ânodo formado por uma liga de Sn-Cu Sb (Babbitt) foi sintetizado a partir da tecnologia de 

aspersão térmica a frio para avaliar a sua potencial aplicação para tratamentos eletroquímicos, 

como um novo material ânodico módico e estável. As propriedades eletrocatalíticas do ânodo 

sintetizado foram testadas na redução da descoloração e da demanda química de oxigénio 

(DQO) do corante azóico Azul Ácido 29. Além disso, a evolução de espécies inorgânicas 

nitrogenadas e ácidos carboxílicos gerados pela quebra da molécula pela oxidação foi avaliada 

por meio de análise por HPLC. 

 

Palavras chaves: Tratamento de águas residuais; corantes; aspersão térmica; ânodo 

dimensionalmente estável; oxidação eletroquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Anodic oxidation is a type of advanced oxidative electrochemical process, in which it 

allows the degradation and mineralization of organic compounds. This mineralization occurs 

preferably in two ways. The first occurs due to the transfer of charge directly on the surface of 

the anode and the second occurs through indirect oxidation through the generation of strongly 

oxidizing species, which can be physically adsorbed in the form of hydroxyl (OH) radicals or 

chemically adsorbed, On the surface of the electrode. A higher rate of treatment is obtained 

when the radicals are physically adsorbed, the reactions that allow the degradation of the 

organic substrate of interest. In the literature, two catalytic materials stand out for the 

degradation and mineralization of organic compounds, such as boron doped diamond (DDB) 

and platinum (Pt) electrodes. But both have some limitations that prevent so the electrochemical 

technology on an industrial scale. Therefore, many researchers have devoted great efforts to 

identify more affordable electrodic materials as an alternative to reduce the initial investment 

and operating costs. This is the case of dimensional stable anodes and other metal anodes. In 

this context, tin-based alloys were considered as an interesting alternative, using them as 

anodes, for the anodic oxidation process. Therefore, in this work, an anode formed by a Sn-Cu 

Sb alloy (Babbitt) was synthesized from the cold gas spray technology to evaluate its potential 

application for electrochemical treatments, such as a new cheap and stable anode material. The 

electrocatalytic properties of the synthesized anode were tested to reduce the decolorization and 

chemical oxygen demand (COD) of azido blue Acid 29. Moreover, the evolution of nitrogenous 

inorganic species and carboxylic acids generated by the breakdown of the molecule by 

oxidation was evaluated by means of HPLC analysis. 

 

Keywords: Wastewater treatment; dyes; thermal projection; dimensional stable anode; 

electrochemical oxidation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água doce é um elemento indispensável para a vida humana e animal. 

Lamentavelmente, a qualidade da água vem decrescendo cada vez mais devido a sua 

contaminação por causa da atividade humana e industrial. A água tem sido considerada 

como um recurso inesgotável no planeta, mas essa consideração não tem em conta o 

fato da sua qualidade para o consumo que é seriamente afetada pelos contaminantes e 

resíduos gerados pelo homem. O aumento da população e a falta de políticas ambientais 

que visem a sua preservação favoreceram o acréscimo da contaminação e 

consequentemente o decréscimo da qualidade das águas. Devido a isto, um dos maiores 

desafios da sociedade atual é a remediação das águas já contaminadas e a remoção dos 

poluentes. Estes poluentes podem ser classificados em diferentes grandes grupos como 

os metais pesados, compostos orgânicos, etc. Existe dentro dos compostos orgânicos 

uma família denominada poluentes orgânicos persistentes (POPs), os quais são 

dificilmente removidos pelos tratamentos convencionais de águas residuais 

(FLORENZA et al., 2014). Estes poluentes não tinham sido considerados de alta 

periculosidade devido a suas baixas concentrações no meio aquático (ppm e ppb), mas 

na última década a comunidade cientifica tem constatado que inclusive a baixas 

concentrações apresentam efeitos direitos nos metabolismos dos seres vivos tendo 

consequentemente uma grande periculosidade (GARCIA-SEGURA et al., 2014). 

 Um exemplo típico de POP’s são os corantes orgânicos azóicos, que 

correspondem a cerca de 60-70% dos corantes sintéticos. Eles são amplamente 

utilizados principalmente pelas indústrias têxteis, e possuem mais de 10.000 tonalidades 

diferentes de cores (LEE et al., 2015). Devido à capacidade de mudar a coloração dos 

aquíferos onde são descartados podem ser facilmente detectados visualmente. Porém, o 

problema estético que os corantes produzem não é nem de longe o mais preocupante, 

eles também são altamente tóxicos para os seres vivos, em grande parte devido a sua 

capacidade carcinogênica, e quando descartado nos recursos hídricos causam grandes 

problemas aos ecossistemas (GUPTA et al., 2011). Assim, a poluição por corantes 

orgânicos azo é um dos grandes desafios ambientais a serem combatidos hoje em dia 

como é afirmado pela UNESCO, no relatório sobre o desenvolvimento da água 

(UNESCO, 2012). Devido a isso, muitas técnicas alternativas e tecnicamente limpas 

estão sendo estudadas com o intuito de aumentar o poder de tratamento destes resíduos 

gerados da maneira mais prática e ambientalmente correta possível.  
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Atualmente, estão sendo desenvolvidos os processos eletroquímicos de oxidação 

avançada (PEOA’s), os quais apresentam resultados altamente promissores para o 

tratamento destes contaminantes. Neste contexto, este trabalho desenvolvido teve como 

foco principal o estudo e aplicação de um destes PEOA´s (Oxidação anódica) no 

tratamento de águas sintéticas contaminadas com corantes orgânicos azóicos. Utilizando 

para isso um material anódico alternativo, sintetizado por uma nova tecnologia de 

projeção térmica. 

Essa dissertação encontra-se dividida em introdução, fundamentação teórica e um 

artigo produzido e publicado decorrente da pesquisa. A introdução contém a principal 

motivação e justificativa para qual a dissertação foi desenvolvida. Na fundamentação 

teórica é demonstrada a teoria fundamental para o desenvolvimento do presente 

trabalho. 

Por fim, apresentam-se as conclusões e considerações finais sobre o trabalho 

desenvolvido e exposto nesta dissertação. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ÁGUA NO MUNDO 

 

Fonte principal da origem de todos os seres vivos deste planeta, a água está 

presente em todos os lugares: nos mares, nos rios, nos lagos, nas nuvens, nos lençóis 

subterrâneos, no ar e em todos os seres vivos. Na Terra, ela recobre cerca de 71% de 

toda a superfície, deste total 97,4% está em estado líquido nos oceanos. Porém a água 

doce é aquela que mais interessa a nós seres humanos, quando relacionamos ao 

consumo e utilização para fins agrícolas e industriais, o problema é que do total de água 

existente, apenas 2,5% é de água doce e sua maioria se encontra em lençóis 

subterrâneos, ou seja, a quantidade de água doce que pode ser utilizada é muito pequena 

para a grande demanda populacional exigida (ANA, 2007). 

Para ter uma noção maior do problema da falta de recursos hídricos que é 

enfrentado, cerca de um sexto das pessoas do mundo não tem acesso a água potável, 

representando assim mais de um bilhão de pessoas. Segundo um relatório da UNESCO 

divulgado em 2015, estima-se que as reservas hídricas encolham cerca de 55% até 2050, 

isto porque nas últimas décadas o consumo de água cresceu duas vezes mais que a 

população e o crescimento da populacional segundo estimativas é de 80 milhões de 

pessoas por ano de acordo com o relatório. 

No Brasil, a situação é um pouco diferente, pois temos a maior reserva de água 

doce do planeta, cerca de 12% do total, entretanto essa reserva esta mal distribuída. A 

maior parte desta água está concentrada na região norte, onde a densidade populacional 

é muito baixa (ANA, 2013). Devido a isso, mesmo com essa grande quantidade de água 

doce “disponível”, algumas regiões enfrentam sérios problemas em relação a falta de 

água, principalmente as regiões nordeste e sudeste, que enfrentam duras secas, 

prejudicando o abastecimento dessas localidades. Como exemplo recente, podemos citar 

a grande cidade de São Paulo, que devido a uma grande estiagem enfrentada, acabou 

por chegar ao volume morto do Sistema Cantareira, onde se localiza os maiores 

reservatórios de água responsáveis pelo abastecimento da cidade. Por isso se faz 

necessário um investimento no diagnóstico para lidar com as políticas de consumo, bem 

como atenção a população e ao planejamento para enfrentar os momentos de crises 

hídricas. 
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2.2 POLUIÇÃO  

 

 O problema da poluição mundial ocorre desde a primeira revolução industrial, 

que ocorreu no inicio do século XIX. Hoje, passadas três revoluções industriais e devido 

ao grande aumento populacional, onde nos encontramos com uma população de 

aproximadamente 6 bilhões de pessoas, a geração e descarte de resíduos está no seu 

ápice. 

 Os grandes problemas relacionados à poluição acontecem principalmente nas 

grandes cidades, onde encontramos uma maior quantidade de pessoas, gerando assim 

uma elevada produção de dejetos, principalmente quando estes são oriundos de zonas 

industriais, como no caso das indústrias têxteis, geradoras de uma alta carga residual 

que frequentemente não atende aos parâmetros de controle ambiental de cor. 

 Infelizmente, apesar do crescente aumento na geração e descarte de resíduos, a 

falta de fiscalização e regulamentação de leis que visem um controle sobre essa 

problemática, tem causado enormes prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana. 

 Para se ter uma ideia do problema enfrentado oriundo da poluição dos diferentes 

meios, uma pesquisa realizada em 2010 mostrou que cerca de 2,1 milhões de pessoas 

morreram prematuramente na Ásia em decorrência da presença de micropartículas no ar 

devido a combustão do diesel, além de outras queimas de combustíveis fósseis. Nesse 

mesmo ano foram relatadas 3,2 milhões mortes em todo o mundo em decorrência da 

poluição atmosférica (LIM, 2012). 

 Outra pesquisa, dessa vez realizada pela Comissão Mundial de Água mostrou 

que cerca de um sexto da população mundial não tem acesso à água potável, seja devido 

às duras secas enfrentadas principalmente pelos países africanos ou devido à poluição 

dos raros recursos hídricos que se estão disponíveis para consumo.  Devido a esse grave 

problema, diversas doenças foram espalhadas nesses lugares, entre elas estão a 

esquistossomose, a hepatite e a febre tifoide que matam mais de 5 milhões de seres 

humanos por ano. 

 Assim um dos maiores desafios desta geração é associar a produção de bens de 

consumo com a proteção ao meio ambiente, principalmente nesta época de escassez de 
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recursos naturais indispensáveis a vida humana, como é o caso da água potável (AL-

READHWAN et al., 2005).  

2.3 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
 

As condições e padrões de lançamentos de efluentes são regulamentados pela 

Resolução nº 430 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 13 de maio 

de 2011. Dispondo sobre as condições, parâmetros, diretrizes e padrões para a gestão 

sobre o lançamento de efluentes em corpos de águas receptores, alterando parcialmente 

e completando a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Os efluentes de qualquer 

fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o 

devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos 

nesta Resolução e em outras normas aplicáveis (CONAMA, 2011). 

As condições e padrões de lançamento de efluentes no corpo receptor, segundo a 

Resolução n°430 do CONAMA são mostrados nas tabelas a seguir: 

Tabela 2.1: Condições de lançamento de efluentes segundo a Resolução nº 430 do CONAMA. 

Condições de Lançamento 

pH Entre 5,0 e 9,0 

Temperatura Inferior a 40°C 

Materiais sedimentáveis Até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone 

Inmhoff  (NBR 10561) 

Vazão Máxima  Até 1,5 vezes a vazão média do período 

de atividade diária do agente poluidor 

Óleos Minerais Até 20 mg/L 

Óleos vegetais e gorduras animais Até 50 mg/L 

Materiais Flutuantes Ausência 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 

5 dias a 20°C) 

Remoção mínima de 60% 

 

Tabela 2.2: Padrões de lançamento de efluentes segundo a Resolução nº 430 do CONAMA. 

Padrões de Lançamento 

Parâmetros Inorgânicos  Valores Máximos 

Arsênio Total (As) 0,5 mg/L  
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Bário Total (Ba) 5,0 mg/L  

Continua... 

Continuação da tabela 2.2 

Padrões de Lançamento 

Parâmetros Inorgânicos  Valores Máximos 

Boro Total (Não se aplica para o 

lançamento em águas salinas) (B) 

5,0 mg/L  

Cádmio Total (Cd) 0,2 mg/L  

Chumbo Total (Pb) 0,5 mg/L  

Cianeto Total (CN) 1,0 mg/L  

Cianeto Livre (destilável por ácidos 

graxos) (CN) 

0,2 mg/L  

Cobre dissolvido (Cu) 1,0 mg/L  

Cromo hexavalente (Cr
6+

) 0,1 mg/L 
 

Cromo trivalente (Cr
3+

) 1,0 mg/L 
 

Estanho Total (Sn) 4,0 mg/L  

Ferro dissolvido (Fe) 15,0 mg/L  

Fluoreto Total (F) 10,0 mg/L  

Manganês dissolvido (Mn) 1,0 mg/L  

Mercúrio Total (Hg) 0,01 mg/L  

Níquel Total (Ni) 2,0 mg/L  

Nitrogênio amoniacal total (N) 20,0 mg/L  

Prata Total (Ag) 0,1 mg/L  

Selênio Total (Se) 0,30 mg/L  

Sulfeto (S) 1,0 mg/L  

Zinco Total (Zn) 5,0 mg/L  

Parâmetros Orgânicos  Valores Máximos 

Benzeno  1,2 mg/L 

Clorofórmio 1,0 mg/L 

Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 

1,2 trans) 

1,0 mg/L 

Estireno 0,07 mg/L 

Etilbenzeno 0,84 mg/L 
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Fenóis totais (substâncias que reagem com 

4-aminoantipirina) 

0,5 mg/L 

 

A Portaria de número 2.914, de 12 de dezembro de 2011, dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade, seja ela proveniente de um sistema ou de uma solução 

alternativa para o abastecimento de água. Não se aplicando à água mineral natural, à 

água natural e às águas adicionadas de sais, destinadas ao consumo humano após 

envasamento. O Artigo 32, do Capítulo V estabelece definições e parâmetros para 

alguns tipos de tratamento, entre eles, estão os tratamentos por cloro, por ozônio e por 

radiação ultravioleta, para que os mesmos não ofereçam riscos à saúde humana. Esta 

Portaria também adverte aos responsáveis pela operação dos sistemas ou soluções 

alternativas para o abastecimento de água que não observarem as determinações da 

mesma, sofrerão as sanções administrativas previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto 

de 1977, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penais cabíveis (BRASIL, 

2011). 

 

2.4 CORANTES TÊXTEIS E SUA CLASSIFICAÇÃO 
 

Os corantes são definidos como qualquer substância química, sendo ela de 

origem natural ou sintética, que pode alterar a coloração de outras substâncias. São 

normalmente aplicados na forma de suas soluções, fixando-se de alguma maneira a 

um substrato, que pode ser um papel ou outros derivados de celulose, a um tecido, a 

cabelos humanos e pelos de animais, couro, entre outros materiais. 

O primeiro registro da utilização dos corantes data de 2600 a.C., onde eram 

utilizados para se fazer pinturas, adorno pessoal, decoração de objetos e principalmente 

tingimento de tecidos. Estes corantes eram de origem natural e principalmente extraídos 

de sementes, flores, frutos e de cascas de madeiras. No Brasil, a primeira menção a 

utilização de corantes vem da extração da árvore que deu nome ao país, o pau Brasil. 

Porém, foi apenas em 1856, que o químico inglês William Henry Perkin sintetizou o 

primeiro corante artificial da história, a mauveína. Nos dia de hoje, cerca de 90% dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Solu%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Substrato
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corantes empregados industrialmente são de origem sintética. A estrutura química de 

alguns corantes naturais é mostrada na Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1: Estrutura química de alguns corantes encontrados na natureza. 

 

 

Os corantes podem ser classificados segundo diversos aspectos como origem, 

usos a que se destinam, classes químicas, entre outros. Na indústria têxtil, a fixação dos 

corantes a fibra do tecido geralmente é feita em solução aquosa e pode envolver os 

seguintes tipos de interações químicas: ligações de hidrogênio, iônicas, covalentes e 

força de Van der Walls. Em relação a classifcação, eles são classificados em relação a 

sua estrutura química ou de acordo com o método pelo qual ele é fixado a fibra têxtil.   
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Os corantes podem ser classificados de acordo com sua estrutura química 

(antraquinona, azo e etc.) ou de acordo com o método pelo qual ele é fixado à fibra 

têxtil. Os principais grupos de corantes classificados pelo modo de fixação são 

mostrados a seguir, na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3: Tipos de corantes têxteis, processo de fixação e suas principais aplicações. 

Tipos de corantes Processo de fixação/Aplicação 

Ácidos Ligam-se a fibra através de uma troca iônica envolvendo 

o par de elétrons livres do grupo aminoe carboxilatos das 

fibras/Couro, fibras sintéticas e fibras naturais de lã e 

papel. 

Azóicos Sintetizados sobre a fibra durante o processo de 

tingimento/Fibras naturais de algodão e fibras sintéticas 

de poliéster. 

Diretos Aplicados em solução aquosa diretamente sobre a fibra do 

tecido/Fibras de celulose. 

Dispersivos Isolúveis em água são hidrolisados e posteriormente 

precipitados na superfície da fibra/Fibras sintéticas e 

fibras artificiais de acetato e viscose. 

Reativos Grupo reativo do corante se liga covalentemente à fibra 

do tecido/Algodão. 

Sulfurosos Insolúveis em água são reduzidos em banho ditionito para 

aumentar a solubilidade e em seguida são oxidados, 

regernerando-se sobre a fibra/Fibras naturais de algodão. 

À Cuba Insolúveis em água são reduzidos em solução alcalina 

para aumentar a solubilidade e em seguida são oxidados, 

regernerando-se sobre a fibra/Fibras naturais de algodão. 

Pré-metalizados Nesses corantes ocorre a interação entre o metal e os 

agrupamentos funcionais portadores de pares de elétrons 

livres, como aqueles presentes nas fibras proteicas/Tintas, 

plásticos, couro e papel. 

 



19 

 

Dentre os tipos de corantes utilizados pela indústria têxtil, os mais empregados 

são os corantes azo, principalmente pela capacidade de serem sintetizados diretamente 

sobre a fibra, permitindo assim um método de tingimento de fibras celulósicas com alto 

padrão de fixação e alta resistência contra luz e umidade. Esses corantes tem como 

característica a presença de um grupo -N=N-, chamado azo. São compostos coloridos, 

geralmente pouco solúveis em água, que são sintetizados sobre a fibra durante o 

processo de tingimento. Os corantes pertencentes a esta classe são subdivididos em 

monoazos, diazos, b-naftol, azo toners e diazo de condensação, descritos na Figura 2.2 

(GUARATINI e ZANONI, 1999).  

O grande problema desses corantes, é que quando entram em contato com o suor 

da pele ou quando são administrados oralmente, podem ser metabolizados por enzimas 

do fígado e de outros órgãos. E quando metabolizados, ocorre a ruptura da molécula do 

corante, gerando subprodutos tóxicos, como aminas e benzidinas, além de outros 

componentes carcinogênicos e mutagênicos. Além disso, são consideradas poluentes 

orgânicos persistentes (POP’s), ou seja, são substâncias que quando presentes no meio 

ambiente apresentam uma taxa de degradação muito baixa. Necessitando assim de uma 

maior atenção com o seu tratamento e descarte. Devido a estes tipos de implicações 

ambientais, novas tecnologias estão sido buscadas no intuito de eliminar esses tipos de 

poluentes dos efluentes industriais. 
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Figura 2.2: Exemplos de corantes azóicos 

 

2.5 TRATAMENTOS DE EFLUENTES 
 

Nos últimos anos, a produção de efluentes vem crescendo progressivamente, 

principalmente em virtude do crescimento populacional desordenado e do aumento nas 

atividades industriais, ocasionando assim uma alteração na qualidade do solo, do ar e da 

água. Por isso, o estudo de novas tecnologias para o tratamento de efluentes que visem a 

diminuição e principalmente a eliminação de resíduos gerados, se faz necessário, 

minimizando assim o risco de impactos ambientais. 

Para se realizar um tratamento correto e bem feito de um determinado efluente, 

se faz necessário um estudo prévio do mesmo e de alguns fatores de grande 

importância, como: a segurança operacional relativa aos vazamentos de produtos 

químicos utilizados ou dos efluentes, a redução de perdas nos processos, a utilização de 

técnicas mais modernas levando em consideração à diminuição de gastos e a viabilidade 

do processo, a redução do consumo de energia e da água, a legislação ambiental 
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nacional, o clima regional, a quantidade e a qualidade de resíduo gerado na estação de 

tratamento desses efluentes industriais, assim como do efluente tratado, riscos de 

explosões e de geração de odores, local para descarte desse efluente (GIORDANO, 

1999).  

Os tipos de tratamentos de efluentes abordados na literatura e nas indústrias são: 

os físicos, os biológicos e os químicos (ver Figura 2.3). Cada um deles tem suas 

peculiaridades, apresentando assim algumas vantagens e desvantagens. Os tratamentos 

físicos se caracterizam por eliminar substâncias que possam ser fisicamente separadas 

da água ou que não estejam diluídas. Os métodos físicos mais utilizados são a 

coagulação, a flotação e a sedimentação. Esses processos apresentam uma alta 

eficiência de remoção de sólidos particulados, porém são deficientes na remoção de cor 

e de compostos químicos. O tratamento biológico consiste na utilização de 

microrganismos, sejam eles aeróbicos ou anaeróbicos, com a finalidade de metabolizar 

e flocular a matéria orgânica presente no efluente, porém tem como principais 

desvantagens o demasiado tempo que se faz necessário para a conclusão do tratamento e 

também é bastante dependente da composição da carga orgânica do efluente. Por fim, os 

tratamentos químicos estão caracterizados pela adição de substâncias químicas que 

auxiliam na remoção de poluentes presentes no efluente. O método químico mais 

utilizado nas estações de tratamento é a cloração, esse método consiste na adição de 

cloro que é um forte agente oxidante que por sua vez será capaz de oxidar e mineralizar 

os compostos orgânicos presentes no meio. O grande problema do uso deste método é a 

possível formação de compostos organoclorados que possuem uma alta toxicidade, 

limitando assim sua utilização. 

Devido a complexidade da carga dos efluentes industriais, se faz necessário um 

estudo especifico para cada efluente gerado, assim como uma avaliação do melhor 

método a ser aplicado no tratamento, visto que, não existe um único método que possa 

ser utilizado no tratamento de uma grande quantidade de efluentes, mantendo sempre a 

mesma eficiência. Logo, se faz também necessário um estudo sobre novas alternativas 

de tratamento de efluentes, que possam melhorar ou substituir os tratamentos 

convencionais, de forma que ocorra a total mineralização, ou seja, a total remoção 

desses contaminantes orgânicos. 
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Figura 2.3: Organograma dos tipos de tratamentos de efluentes  

 

Fonte: Adaptado de Freire (2000). 

 

2.5.1 TRATAMENTOS ELETROQUÍMICOS 
 

 Dentre os tratamentos empregados na remoção de contaminantes das águas 

residuais, está o eletroquímico, este tipo de tratamento vem sendo objetivo de grande 

estudo, principalmente na remoção de poluentes de efluentes aquosos. A habilidade de 

remover uma grande variedade de poluentes como íons metálicos, cianetos, compostos 

organoclorados, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, somado a vantagem de se 

utilizar o elétron como principal reagente torna este tipo de tratamento bastante 

vantajoso, além de ambientalmente correto. 

 Este tratamento consiste na aplicação de uma diferença de potencial entre dois 

eletrodos sendo capaz assim de oxidar ou reduzir o poluente, removendo-o ou 

diminuindo sua toxicidade. O tratamento eletroquímico para contaminantes orgânicos 

apresenta duas vias, a eletro-oxidação direta e a indireta. A eletro-oxidação direta ocorre 

em sua maioria na presença de elevados potenciais, e quando em meio aquoso, a reação 

de evolução de oxigênio é competitiva com a degradação do substrato de interesse. Na 

oxidação indireta, a reação ocorre com espécies que são continuamente eletro-geradas 

no meio e que são os responsáveis de oxidar a matéria orgânica presente no efluente. 

Nesse tratamento espécies com forte poder oxidante como o H2O2, o O3 e os radicais 

hidroxilas (•OH) são produzidos no meio (FREIRE, 2000). 
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 Apesar de todas essas vantagens, o tratamento eletroquímico tem algumas 

limitações, como no caso da transferência de carga (elétrons) na superfície do eletrodo, 

ou seja, trata-se de um processo heterogêneo. Isso implica que o processo eletroquímico 

em muitas vezes depende do transporte de massa dos contaminantes para a superfície, 

onde eles serão oxidados (ânodo) ou reduzidos (cátodo). O processo também fica 

restrito a outros fatores, como: as propriedades eletrocatalíticas do eletrodo utilizado, a 

seletividade química da reação de interesse, a estabilidade física e química do eletrodo, 

entre outros (PANIZZA e CERISOLA, 2009).   

 Devido a isso, pesquisas estão sendo realizados no intuito de diminuir esses 

interferentes, otimizando assim os parâmetros que influenciam nesses processos, como 

a estabilidade do eletrodo a ser utilizado (utilizando outros metais, óxidos metálicos, 

polímeros, eletrodos de carbono, entre outros) e a geometria do reator. Tornando assim, 

ainda mais viável a utilização desse tipo de tratamento (MARTINEZ-HUITLE e 

BRILLAS, 2008 e 2009). 

 

2.5.2 PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS (POA’S) 

 

 Ao longo dos anos, vários processos estão sendo continuamente desenvolvidos e 

optimizados para a remediação de corpos hídricos, dentre eles estão os processos 

oxidativos avançados que se caracterizam por transformar os contaminantes orgânicos 

presentes nos meios de estudo em dióxido de carbono (CO2), água e íons inorgânicos, 

ou seja, buscam a mineralização total da matéria orgânica. Essa mineralização acontece 

através da oxidação da matéria orgânica por alguns agentes fortemente oxidantes. 

 Dentre essas espécies oxidantes, destacam-se os radicais hidroxilas (•OH). Estes 

radicais apresentam um alto potencial de oxidação (2,80 V), inferior somente ao flúor 

(ver Tabela 2.4), e pelo fato de serem radicais, reagem rapidamente e de uma forma não 

seletiva com os compostos presentes no meio, reagindo preferencialmente com as 

regiões mais susceptíveis ao ataque radicalar das moléculas orgânicas, ou seja, as 

ligações π (DOMÈNECH et al., 2001).   

 

 



24 

 

Tabela 2.4: Potencial redox de alguns agentes oxidantes. 

Espécie Oxidante Potencial Redox (V) 

Flúor 3,03 

Radical Hidroxila 2,80 

Oxigênio Atômico 2,42 

Ozônio 2,07 

Peróxido de Hidrogênio 1,78 

Permanganato 1,68 

Dióxido de Cloro 1,57 

Cloro 1,36 

Iodo 0,54 

 

 No entanto, vale ressaltar que em alguns em poucos casos os subprodutos de 

degradação gerados nesses processos podem ser mais tóxicos e menos biodegradáveis 

dos que os compostos orgânicos originais. Logo, para a avaliação desses processos deve 

ser levado em conta a formação potencial de poluentes orgânicos persistentes (POP’s) e 

outros poluentes tóxicos. Assim vários métodos foram criados e aperfeiçoados ao longo 

do tempo.  

Os radicais hidroxilas podem ser gerados no meio de descontaminação através 

de reações que envolvem outros agentes oxidantes fortes, como o ozônio e peróxido de 

hidrogênio, ou com o auxílio de semicondutores, como o dióxido de titânio (TiO2), e 

também através da irradiação ultravioleta (UV). Esses processos, quando na presença de 

catalisadores sólidos, são classificados como sistemas heterogêneos, enquanto que os 

demais são chamados de sistemas homogêneos (ver Tabela 2.5). 

Esses processos apresentam uma série de vantagens, dentre elas podemos citar: 

cinética de reação elevada, geralmente não necessitam de um pós-tratamento ou 

disposição final, em muitos casos consumem um menor valor energético, mineralizam o 

poluente e não somente o transfere de fase, etc. A grande desvantagem desses processos 

é que alguns necessitam de manuseio de reagentes, dificultando assim a logística do 

tratamento (ANDREOZZI, 2000). 
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Tabela 2.5: Sistemas típicos de Processos Oxidativos Avançados. 

Sistemas Homogêneos Sistemas Heterogêneos 

Com Irradiação Sem Irradiação Com Irradiação Sem Irradiação 

O3/UV O3/H2O2 TiO2/O2/UV Oxidação Anódica 

H2O2/UV O3/OH
-
 TiO2/H2O2/UV Eletro-Fenton 

Feixe de Elétrons H2O2/Fe
2+

 (Fenton)   

Ultra Som (US)    

H2O2/US    

UV/US    

 

2.5.3 PROCESSOS ELETROQUÍMICOS OXIDATIVOS AVANÇADOS (PEOA’s) 

 

Dentro dos POA’s encontram-se os PEOA’s, nos quais estão baseados na 

produção in-situ de uma espécie extremamente oxidante como é o radical hidroxila (E
°
= 

2,80V). Este radical como já falado anteriormente, possui uma capacidade enorme de 

oxidar e mineralizar os compostos orgânicos à CO2, água e íons inorgânicos 

(MOREIRA et al., 2014) removendo-os assim das águas contaminadas. 

Dentre os PEOAs existentes o mais simples e mais aplicado é a Oxidação 

Anódica (AO), onde os compostos orgânicos contidos na célula eletrolítica podem ser 

oxidados de três maneiras. A principal ocorre devido à oxidação da água na superfície 

do ânodo durante a evolução do oxigênio, que gera como intermediário o radical 

hidroxila (•OH) que é adsorvido no ânodo, sendo denotado como M(
●
OH) como mostra 

a equação (1), ou seja, trata-se de um processo de oxidação indireto. A matéria orgânica 

também pode ser oxidada diretamente pela transferência de carga na superfície do 

anodo (M) e também pela geração de outros agentes oxidantes fracos como o radical 

hidroperoxila (HO2
●
) (BRILLAS et al., 2008). 

M + H2O → M(
●
OH) + e

-
 + H

+
                                   (1) 

Outro PEOA que vem sido alvo de bastante estudo é o eletro-Fenton. Neste 

processo ocorre a formação dos radicais hidroxila a partir do peróxido de hidrogênio 

(H2O2) que é eletrogerado continuamente no meio reacional através da redução do 

oxigênio injetado no cátodo (Equação 2), que por sua vez reage com uma pequena 

quantidade de Fe
2+

 produzindo 
●
OH e Fe

3+
, através da reação de Fenton (Equação 3, 
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Figura 2.4). Os cátodos carbonáceos, como os nanotubos de carbono-

politetrafluoretileno (PTFE), feltro de carbono e de grafite, diamante dopado com boro 

(BDD) e os de difusão de ar são descritos na literatura como os mais eficientes na 

produção do H2O2 (ALMEIDA et al., 2011; ZHOU et al., 2013; THIAM et al., 2015).  

      O2 +2e
-
 + 2H

+
→H2O2                              (2) 

Fe
2+ 

+ H2O2 → Fe
3+

 + 
●
OH + OH

-
                   (3) 

Sua grande vantagem é que o seu poder oxidante pode ser melhorado pela 

combinação com o processo de oxidação anódica, produzindo mais radicais hidroxila 

através da oxidação da água como mostrado pela equação (1). Porém este processo 

apresenta uma grande desvantagem, que está associada a formação de alguns 

intermediários que apresentam uma grande estabilidade e por isso demoram a ser 

degradados, como no caso dos complexos carboxilatos de Fe
3+

, diminuindo assim a 

eficiência do processo. 

Através de análises químicas, foi constatado que a incidência de uma fonte de 

radiação UVA acelera fortemente a mineralização desses complexos, originando dessa 

forma o processo fotoeletro-Fenton. O fotoeletro-Fenton favorece a mineralização da 

espécie orgânica por dois motivos (GARCIA-SEGURA e BRILLAS, 2011): 

1. Pela fotorredução de complexos de hidroxi-Fe
3+

 fotoativos, como o FeOH
2+

, 

regenerando assim o íon Fe
2+

 e consequentemente produzindo mais radicais 

hidroxila (Equação 4); 

2. Pela fotólise direta de complexos formados entre o Fe
3+ 

e alguns compostos 

intermediários orgânicos, regenerando também o íon Fe
2+ 

(Equação 5). 

FeOH
2+ 

+ hv → Fe
2+

 + •OH                                               (4) 

Fe(OOCR)
2+

 + hv → Fe
2+

 + CO2 + R•                               (5) 
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Figura 2.4: Processo eletro-Fenton 

 

              Fonte: Adaptado de OTURAN (1992). 

Apesar deste processo apresentar uma eficiência na remoção de compostos 

orgânicos superior ao eletro-Fenton (ANOTAI et al., 2011; BORRÀS et al., 2013; EL-

GHENYMY et al., 2013), ele apresenta um grande desvantagem relacionada ao alto 

custo, devido a utilização de uma fonte de radiação artificial. Para solucionar este 

problema foi desenvolvido outro PEOA, que se utiliza da radiação solar (λ > 300 nm) 

para o tratamento dos contaminantes, conhecido como solar fotoeletro-Fenton. A grande 

vantagem destes processos eletroquímicos que envolvem a reação de Fenton frente aos 

métodos clássicos que se utilizam destas reações é que o Fe
2+

 é continuamente 

regenerado pela redução catódica do Fe
3+

 (Equação 6). 

Fe
3+

 + e
-
  → Fe

2+ 
                              (6) 
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2.6 MATERIAIS ANÓDICOS 
 

Para a obtenção de um tratamento eletroquímico eficaz, se faz necessário o 

controle de alguns parâmetros operacionais importantes, entre eles está a escolha do 

material anódico. Na literatura, encontram-se alguns eletrodos bastante utilizados para a 

remediação de águas residuais contaminandas com compostos orgânicos, dentre os mais 

conhecidos e aplicados estão a platina e o eletrodo de diamante dopado com boro 

(DDB). 

   O eletrodo de platina é considerado um ânodo ativo, ou seja, apresenta 

características eletrocatalíticas favoráveis para as reações de evolução de oxigênio. O 

valor do sobrepotencial de evolução de oxigênio para este ânodo é de 0,3 V, devido a 

isso, este eletrodo possui a capacidade de eletrooxidar compostos orgânicos em baixas 

densidades de corrente, resultando assim em um menor custo energético do processo de 

tratamento. O grande problema deste eletrodo é o fato que eles podem ser facilmente 

passivados por fragmentos de compostos orgânicos e pelo monóxido de carbono (CO), 

o qual só pode ser oxidado em altos valores de densidade de corrente (CHUNG et al., 

2014). Além disso, os eletrodos ativos não favorecem o processo de oxidação indireta, 

pois os radicais hidroxilas eletrogerados no ânodo ficam quimissorvidos, ou seja, ficam 

fortemente adssorvidos na superfície do mesmo e posteriormente acabam sendo 

oxidados a um óxido superior (M
n+1

), como podemos ver a partir da equação 7 a seguir: 

Mn HO
•  → Mn+ O + H+ + e-                                                                                 (7) 

 

O eletrodo de diamante dopado com boro é um eletrodo considerado bastante 

utilizado e estudado para processos de remediação eletroquímica de cospostos 

orgânicos. Este eletrodo apresenta uma janela de potencial bastante ampla (3,0 V). 

Além disso, apresenta propriedades únicas como: estabilidade a corrosão, superfície 

inerte com propriedades de baixa adsorção e alta resistência a desativação. Devido a 

essas propriedades, os átomos deste material não mudam seu estado de oxidação 

durante o processo de eletrólise, promovendo a produção de radicais hidroxilas 

fisiossorvidos na superfície do ânodo, favorecendo assim o processo de oxidação 

indireta e consequentemente aumentando a eficiência do processo, além de aumentar a 
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eficiência de corrente (Equação 8) (MARTÍNEZ-HUITLE e ANDRADE, 2011; 

CHAPLIN, 2014): 

 DD    + H O →  DD HO
•  + H+ + e-                                                           (8) 

 

Entretanto, esse eletrodo apresenta um alto custo, dificultando a aplicação do 

mesmo em escala industrial. Devido a isso, novas pesquisas estão sendo realizadas no 

intuito de sintetizar novos materiais que possam ser economicamente viáveis e que 

apresentem uma alta estabilidade e rendimento para o tratamento eletroquímico. 

 

2.7 ASPERSÃO TÉRMICA A FRIO 

 

As técnicas térmicas para o recobrimento de superfícies consistem em sintetizar 

um material ou uma mistura de vários materiais, através do controle da energia cinética 

e da energia térmica com que este material ou mistura se choca com a superfície de um 

determinado substrato, criando assim uma fase fundida ou semi-fundida. 

Nos últimos anos com o avanço das técnicas de aspersão térmica, novos 

processos e materiais surgiram, nos quais possibilitaram a aplicação em diversas áreas. 

Dentre estas técnicas, a técnica de aspersão térmica a frio aparece com uma alternativa 

promissora, principalmente porque supera uma antiga limitação das técnicas 

convencionais de aspersão que é a formação de óxidos, além da degradação e 

decomposição de materiais sensíveis, ocasionados pelas altas temperaturas utilizadas 

nos procedimentos de deposição. Pois nesse novo processo não se faz necessário o uso 

de elevadas temperaturas (VILARDELL et al., 2015). 

Devido a isso, a técnica possibilita a obtenção de um revestimento com 

propriedades únicas, possuindo uma série de vantagens como: alta eficiência de 

deposição (60 ~ 95%), obtenção de um recobrimento bastante homogêneo, diminuição 

da formação de óxidos no recobrimento, a composição e a microestrutura do material de 

partida se mantem a mesma, capacidade de recobrimento com alta condutividade 

térmica e elétrica, aumenta a segurança operacional, visto que não trabalha com gases a 

alta temperatura, entre outras (MIGUEL et al., 2011). A figura 2.5 mostra um esquema 

da técnica de aspersão térmica a frio, onde podemos ver que as principais variáveis 
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deste processo é o controle da energia cinética em que as partículas se choca a 

superfície e a temperatura. 

Figura 2.5: Esquema da técnica de aspersão térmica a frio. 

 

 Fonte: http://www.fst.nl. 

As condições operacionais para esta técnica de aspersão variam de acordo com o 

tipo de material aspergido e substrato, dependendo de suas composições e propriedades 

físico-químicas. Estas condições irão determinar a qualidade do recobrimento a ser 

realizado. Com relação às variáveis da técnica de aspersão, podemos citar: a pressão, a 

temperatura, a velocidade de aspersão das partículas, distância entre o substrato e o 

projetor, rugosidade do substrato, ângulo entre o projetor e a superfície do substrato, 

entre outras (VILLA et al., 2012). 

Devido a essas características próprias e grande reprodutibilidade da técnica, se 

faz necessários estudos sobre a viabilidade e aplicabilidade desta promissora técnica de 

aspersão.  

 

2.8 LIGAS DE BABBITT 

 

 Um dos materiais que podem ser sintetizados a partir da técnica de aspersão 

térmica a frio são as ligas de Babbitt. Elas foram sintetizadas pela primeira vez em 1839 

por Isaac Babbitt.  

 Como toda liga, o Babbitt é formado por misturas de metais, como: estanho, 

cobre, antimônio, chumbo e arsênio, como podemos ver na tabela 2.6. Estas ligas 

apresentam propriedades excelentes para seu uso como rolamentos, principalmente por 

http://www.fst.nl/
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apresentarem uma combinação perfeita de compatibilidade e conformação ao eixo do 

rolamento. Devido a sua composição dura/macia, elas também garatem uma boa fricção 

ao material. 

Tabela 2.6: Composição de algumas ligas de Babbitt. 

 

 

Designação 

Composição do Babbitt (%) 

Estanho 

(Sn) 

Chumbo 

(Pb) 

 

Cobre 

(Cu) 

 

Antimônio 

(Sb) 

 

Arsênio 

(As) 

Nº 1 90-92 ≤ 0,35 4-5 4-5 - 

Nickel Genuin 88-90 ≤ 0,35 3-4 7-8 - 

Super Tough 83-85 ≤ 0,35 7,5-8,5 7,5-8,5 - 

Heavy Pressure 9,3-10,7 72,5-76,5 - 14-16 0,3-0,6 

Royal 4,5-5,5 77,9-81,2 - 14-16 0,3-0,6 

Durite 0,8-1,2 79,9-83,9 - 14,5-17,5 0,8-1,4 

Fonte: GREEN (1996). 

 Entretanto, apesar dessas características, a aplicação dessas ligas como material 

eletrocatalítico para a remediação eletroquímica de efluentes contaminados por 

compostos orgânicos ainda não foi avaliada, sendo necessário um estudo sobre esta 

aplicabilidade.   
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL: 

Estudar o uso de materiais alternativos para o processo de tratamento 

eletroquímico para a remoção de poluentes orgânicos, no caso do presente trabalho, uma 

liga de Babbitt, sintetizada na Universidade de Barcelona, Espanha, através da técnica 

de aspersão térmica a frio. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Explorar a viabilidade da liga de Sn-Cu-Sb na degradação e mineralização de 

compostos orgánicos; 

2. Analisar o efeito de diferentes densidades de corrente, pH, eletrólito de suporte e 

concentração; 

3. Análise da demanda química de oxigênio (DQO) e cromatografía líquida de alta 

eficiencia (CLAE) para o monitoramento da degradação do corante Ácido Azul 

29 e evolução de ácidos carboxílicos e espécies iônicas. 
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4. ACID BLUE 29 DECOLORIZATION AND MINERALIZATION 

BY ANODIC OXIDATION WITH A COLD GAS SPRAY 

SYNTHESIZED SN-CU-SB ALLOY ANODE 

Edilson do Vale-Júnior
a
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b
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Abstract 

The elevated cost of anodic materials used in the anodic oxidation for water treatment of 

effluents undermines the real application of these technologies. The study of novel 

alternative materials more affordable is required. In this work, we report the application 

of Sn-Cu-Sb alloys as cheap anodic material to decolorize azo dye Acid Blue 29 

solutions. These anodes have been synthesized by cold gas spray technologies. Almost 

complete decolorization and COD abatement were attained after 300 and 600 min of 

electrochemical treatment, respectively. The influence of several variables such as 

supporting electrolyte, pH, current density and initial pollutant concentration has been 

investigated. Furthermore, the release and evolution of by-products was followed by 

HPLC to better understand the oxidative power of Sn-Cu-Sb electrodes.  

  

Keywords: wastewater treatment, dyes, thermal projection, dimensional stable anode, 

electrochemical oxidation. 
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4.1. INTRODUCTION 
 

  The environmental concern and the increasing society awareness about the 

hazardous effects of organic pollutants, even at low concentrations, have attracted the 

interest of the scientific community to develop water treatment technologies to remove 

them from aquatic bodies (Eljarrat, and Barceló, 2003; Rühmland et al., 2015). Organic 

azo dyes are persistent organic pollutants (POPs) that cause the effluents coloration, 

generating social alarm due to aesthetic problems as well as affecting dramatically the 

aquatic ecosystems due to their side-effects such carcinogenity, acute toxicity, 

mutagenicity and so on (Freeman et al., 2013; Couto et al., 2013; Florenza et al., 2014). 

Furthermore, conventional physical-chemical methods present low efficiencies and 

require long depollution times of operation for treating effluents polluted by dyes 

(Brillas and Martínez-Huitle, 2015). Thus, organic dyes pollution is one of the 

concerning environmental challenges nowadays as it is stated by UNESCO’s in the 

World Water Development Report (UNESCO, 2012). 

  In this context, electrochemical advanced oxidation processes (EAOPs) emerged as 

promissory technologies to remove these persistent pollutants and decolorize water 

effluents (Aquino et al., 2011; Panizza and Oturan, 2011; Garcia-Segura et al. 2013; 

Brillas and Martínez-Huitle, 2015; Petrucci et al., 2015). The EAOPs are based on the 

generation of highly oxidant species in situ by electrochemical technologies that 

conduct to the complete decolorization and overall mineralization of organics in 

solution (Faouzi et al. 2007; Brillas et al., 2009; Ruiz et al., 2011; Tsantaki et al., 2012; 

Araújo et al. 2015; Thiam et al., 2015). The most common oxidants species 

electrogenerated are reactive oxygen species (ROS) (Faouzi et al. 2007; Panizza and 

Cerisola, 2009; Ruiz et al., 2011; Garcia-Segura et al., 2013; Araújo et al. 2015) and 

chlorine active species (Ferro et al., 2000; Martínez-Huitle and Ferro, 2006; Deborde 

and von Gunten, 2008; de Moura et al., 2014; Rosestolato et al., 2014), being the last 

ones only generated in the presence of chloride. Among EAOPS, electrochemical 

oxidation or anodic oxidation (AO) is the most popular electrochemical method for the 

remediation of wastewaters containing low contents of POPs (Ferro et al., 2000; Faouzi 

et al. 2007; Panizza and Cerisola, 2009; Aquino et al., 2011; Araújo et al. 2015; Petrucci 

et al., 2015) by the use of anodes (M) with high overvoltage of O2 evolution that 
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generate hydroxyl radical (

OH) as intermediate of water oxidation (Rodrigo et al., 

2001; Martínez-Huitle and Ferro, 2006; Garcia-Segura et al., 2015) from reaction (9): 

M(H2O)    M(

OH)   +  H

+
  +  e


       (9) 

 Where M(

OH) denotes the in situ hydroxyl radical adsorbed onto the anode 

surface.  

 

 Note that this radical, which is a ROS, is the second strongest oxidant known after 

fluorine, with so high standard reduction potential [Eº(

OH/H2O) = 2.80 V/SHE] that is 

able to non-selectively react with most POPs until their overall electrochemical 

combustion into water, CO2 and inorganic ions (Brillas  et al., 2009). The mineralization 

efficiency of AO is directly related to the electrocatalytic properties of the anodic 

materials used (Szpyrkowicz et al., 2005; Raju et al., 2009; Jara et al., 2011; Garcia-

Segura et al., 2015; He et al., 2015).  

 Until now, boron-doped diamond electrodes have shown the best performances on 

electrochemical incineration of POPs (Garcia-Segura et al., 2015). However, the real 

application of this technology for treating wastewaters is limited by the high cost of 

diamond anodes. Consequently, several researchers have dedicated great effort to 

identify more affordable electrodic materials as an alternative to reduce initial 

investment and operational costs. This is the case of dimensional stable anodes and 

other metallic alloys (An et al., 2012; de Moura et al., 2014; Rosestolato et al., 2014; Yu 

et al., 2015).  

 The Babbitt alloys are commonly used as bearing metals due to their high 

resistance to wearing corrosion (galling) (Kamal et al., 2011; Wu et al., 2011), but these 

alloys have not been previously considered for electrochemical application. The first 

Babbitt alloy discovered was composed by Sn and Cu, although Babbitt bearing alloys 

are currently composed by Sn alloyed with several metals such as Pb, Cu, Sb or As. 

Surprisingly, significant electrocatalytic properties to produce oxidant species in situ by 

Sn and SnO electrodes and their mixture with other metals and metal oxides has been 

described by other authors (Jara et al., 2011; An et al., 2012; Zeng et al., 2012; Li et al., 

2013; Panizza and Martínez-Huitle, 2013; ; Duan et al., 2014; Ferro et al., 2014; Yu et 

al., 2015).  

 In this context, alloys based on Sn composition could be considered an interesting 

alternative, as anodes, for AO. Therefore, in this work, an alloy anode of Sn-Cu-Sb has 
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been prepared by cold gas spray (CGS) technology to evaluate its potential application 

for AO as a novel cheap and stable anode material. The CGS is thermal spray process 

under mild condition, which is cheap and it allows coating a large coating surface in 

reduced times of operation. The electrocatalytic properties of the CGS synthesized 

anode has been tested on the decolorization and chemical oxygen demand (COD) 

abatement of an azo dye. Furthermore, the evolution of nitrogenated inorganic species 

and carboxylic acids yielded by the molecule breakage by the oxidation with M(

OH) 

have been assessed by means of HPLC analysis.   

 

 4.2. EXPERIMENTAL 

 

4.2.1 CHEMICALS. 
 

  Acid Blue 29 (AB29) azo dye of 85.0% of purity was supplied by Sigma-

Aldrich, the Dye structure and characteristics are collected in Table 4.1. All solutions 

were prepared with high-purity water obtained from a Millipore Milli-Q system with 

resistivity >18 MΩ cm at 25 °C. The supporting electrolytes Na2SO4, NaNO3 and NaCl 

were purchased from Fluka. The pH was adjusted prior the experiences using NaOH 

and either H2SO4 for Na2SO4 electrolyte, HNO3 for NaNO3, and HCl for NaCl 

electrolyte, all of analytical grade supplied by Sigma-Aldrich.  

4.2.2. ANODES PREPARATION BY COLD GAS SPRAY COATING 

TECHNOLOGIES  
 

  CGS is a novel thermal spray particle-by-particle depositing method of 

powder materials onto substrates to obtain highly stable coatings (Cinca et al., 2010; 

Dosta et al., 2013; Concustell et al, 2015). The CGS is conducted at relatively low 

temperatures lower than the melting point of the deposited material, being a more 

environmental-friendly and green coating technology. The powder feedstock 

material to be sprayed is accelerated by means of a high energetic stream at 

temperatures ranged between 300-800 ºC that also accelerates the particles up to 

velocities between 300-1200 m s
-1

 through the substrate where the coating is formed 

by build-up steps (Cinca et al., 2010 ).  

  To prepare the Sn-Cu-Sb alloy coatings, a DYMET 423 system was used. 

This facility permits to reach high deposition efficiencies to coat large areas in low 
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manufacturing time. Commercial powder was supplied by Dycomet and used as 

starting feedstocks to manufacture the final coatings onto titanium substrate 

previously degrased with acetone and grit blasted.  

 

Table 4.1. Chemical structure and characteristics of Acid Blue 29. 

 

 

4.2.3. APPARATUS AND ANALYTICAL PROCEDURES 

 

  The particle size distribution of the feedstock was measured by laser scattering 

using a Beckman Coulter LS 13 320 equipment. Phase composition and quantification 

of feedstock powders were analyzed with an X’Pert PRO MPD diffractometer 

(PANalytical). The phase analysis of the anode was conducted by X-ray diffractometry 

(XRD) using a Siemens D500 system type Bragg-Brentano θ/2θ at 45 kV and 40 mA 

current with Cu Kα1 radiation (λ(α1) = 0.15406 nm). The coated anode samples were cut 

and mounted in a conductive phenolic resin (Konductomet, Buehler) to determine the 

coating thicknes from the images of the cross section obtained by optical microscopy 

with a DMI 5000M Leica microscope. Afterwards, cross-section areas of the coatings, 

as well as their surface morphologies, have been studied by scanning electron 

microscopy (SEM) (JSM-5310, JEOL). The electrocatalytic surface of the Sn-Cu-Sb 

alloy coatings was measured with a Mitutoyo Surftest 301 equipment. 

  The electrolyses were performed in a lab-scale monocompartimental 

electrochemical cell thermostatized at 30 ºC using the synthesized alloy as anode and a 

stainless steel as cathode, both of 6 cm
2
 of geometrical area. Electrolysis were carried 

out galvanostatically with a MINIPA MPL-3305 power supply and the pH of the treated 

 

Chemical Structure 

Color 

Index 

name 

Color 

Index 

number 

max / 

nm 

M /  

g mol
-1

 

 
NaO3S SO3Na

NN

NH2 OH

N NO2N

 
 

 

 

 

Acid 

Blue 29 

 

 

20460 

 

 

602 

 

 

616.49 



42 

 

solutions was adjusted using a pH-meter Tecnopon mPA-210. The absorbance was 

determined at the maximum absorptivity of AB29 (λmax.= 602 nm) using an UV-vis 

spectrophotometer Analytikjena SPECORD 210 PLUS, while the percentage of color 

removal  of the solution during the treatment was estimated from equation (10) 

(Florenza et al., 2014; Brillas and Martínez-Huitle, 2015): 

%Color Removal =     x 100       (10) 

  Where A0 is the initial absorbance and At the absorbance at the treatment time t. 

  The chemical oxygen demand (COD) was determined using HANNA 

instruments COD analytic kits HI93754B-25. Different samples were collected during 

the experiences, digested in a thermal reactor HANNA and then, these were analyzed in 

the spectrophotometer Hanna HI 83099. Afterwards, Instantaneous Current Efficiency 

(in %ICE) was assessed by using COD values measured during the experiments from 

equation (11) (Martínez-Huitle and Ferro, 2006): 

 

%ICE = FVs     x 100       (11) 

  Where F the Faraday constant (96,487 C mol
-1

), Vs the volume of solution 

treated in L, COD0 and CODt given in in g O2 L
-1

 are the chemical oxygen demand 

determined at the beginning of the experience and at time t of electrolysis, 8 is the 

oxygen equivalent mass (g eq.
-1

), I is the applied current in A, and Δt is the electrolysis 

time in s. 

The evolution of nitrogenated inorganic anionic species (NO2
-
, NO3

-
), sulfonated 

inorganic species (S
2-

, SO3
2-

, SO4
2-

) and carboxylic acids where assessed by means of 

HPLC analysis using a Ion Chromatography system Dionex model ICS-2000 with a 

Dionex Ion Pac AS 11 Analytical Column (2 x 250 mm) coupled to a Dionex DS6 

heated conductivity cell detector. The released NH4
+
 was analyzed by Ion 

Chromatography system Dionex model CERS-500 with a Dionex Ion Pac CS 19 

Cation-exchange column (2 x 250 mm) using the same conductivity detector. The mobil 

phases were a Dionex EGC III KOH solution and a 20 mM H2SO4 solution both at 0.25 

mL min
-1

 for anions and cations analysis, respectively.  

A0 – At 

     A0 

(COD0-CODt) 

         8IΔt  
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4.3. RESULTS AND DISCUSSION 

4.3.1. CHARACTERIZATION OF Sn-Cu-Sb ANODES 
   

 SEM images of the Sn-Cu-Sb feedstock powder used in the CGS projection and the 

coating obtained are showed in Fig. 4.1. As it can be seen, the Sn-Cu-Sb powder, 

especially designed for its projection at low-pressure conditions, presents an aggregated 

spheroidal structure with high porosity that contributes to the particles melting during 

the thermal treatment for obtaining uniform coatings (Fig. 4.1a at magnification 2000x) 

(Cinca et al., 2010; Dosta et al., 2013).  

Figure 4.1. Scanning electron microscopy (SEM) images of (a) the free-surface micrograph of the initial 

Sn-Cu-Sb allow powder, (b) the cross section of the coating on titanium substrate and (c) the free-surface 

 

 micrograph of the obtained Sn-Cu-Sb coating prepared by cold gas spray. 

 

 

 

 

 

 The analysis of the feedstock particle size distribution by laser scattering reported 

an average diameter of 30 µm ± 10, in accordance with the data observed in the 

micrography of Fig. 4.1a. Meanwhile, the cross-section image of the Sn-Cu-Sb anode 

on Fig. 4.1b proves the obtention of an homogeneous coating of 550 ± 10 µm thickness 

without porosity obtained by plastic deformation of the particles projected when 

impinging onto the substrate. While the roughness analysis defined an average value of 

5 µm. 

 

 

 

10 m 300 m 

10 m 5 m 300 m 

a b c 
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Figure 4.2. Coincident X-ray diffractogram of the Sn-Cu-Sb powder and coating composed of () Sn, 

solid solution of () Sn-Sb Stisteite and solid solution of () Cu-Sn. 

 

 

 

  

   

 

 

The cross-section image of Fig. 4.1b also confirms the polyphasic structure observed by 

X-ray diffractograms shown in Fig. 4.2. Noteworthy is that both powder and coating 

presented identical patterns as CGS is a solid state process that do not melt and oxidize 

the feedstock. The crystallographic planes are related to pure Sn, a solid solution of Cu-

Sn and Stisteite which is a solid solution of Sn-Sb. It should be noticed that the 

characteristic cuboid precipitated structure, related to the pro-peritectic phase of delta 

Sn-Sb, is not observed in the powder neither the coating images in Fig. 4.1c. The no 

observation of these characteristic structures would be justified by the fast solidification 

that takes place during the atomization process.  

  However, the presence of small precipitates of Cu6Sn5 were detected as a 

dispersed material in the Sn matrix on the obtained coating, as can be seen in Fig. 4.1c. 

Thus, the interesting caracteristics given by the solid solution of Sn-Sb and Cu-Sn 

obtained by CGS coating procedure, indicate that particular electrocatalytic properties 

of these anodes could be achieved for environmental applications. For this reason, a set 

of electrochemical experiments was performed to increase the understanding of 

applicability of these electrocatalytic materials. Firstly, electrolysis in a conventional 

monocompartimental cell by applying 20 mA cm
−2

 in Na2SO4 as supporting electrolyte 

demostrated that, no change in the coating characteristics and electrocatalytic behavior 

were achieved. Moreover, the obtention of identical results on solutions decolorization 

by using different anodes synthesized following the same methodology demonstrated a 

great reproducibility of CGS coating methodologies. After that, preliminary bulk 
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experiments for decolorizing synthetic dye solutions, under similar conditions, confirm 

the stability and reproducibility of CGS coatings. Then, AO of AB29 was investigated 

to determine the influence supporting electrolyte, pH, current density and initial 

pollutant concentration using a Babbitt anode.   

4.3.2. EFFECT OF THE SUPPORTING ELECTROLYTE ON THE 

DECOLORIZATION PERFORMANCE 
 

  The supporting electrolyte (nature and concentration) frequently limits the AO-

performance. Therefore, comparative electrolytic experiences were carried out for 

treating 100 mL of a solution containing 60 mg L
-1

 of AB29 at pH 7.0 by applying 10 

mA cm
-2

 at Sn-Cu-Sb anode with 0.05 mol L
-1

 of different supporting electrolytes 

(Na2SO4, NaNO3 and NaCl).  Results of Fig. 4.3 clearly demonstrate that the 

decolorization kinetics is dependent of the supporting electrolyte used and it is faster in 

accordance with the sequence: NaCl >> Na2SO4 ~ NaNO3. This behavior is 

predominantly related to the electrogeneration of different oxidant species that act as 

mediators to decolorization and degrade AB29 dye in solution.  

Figure 4.3. Percentage of color removal attained with electrolysis time for the treatment of 100 mL of a 

60 mg L−1 of AB29 solution at pH 7.0 by applying 10.0 mA cm−2. Supporting electrolyte: () 0.05       

mol L-1 of Na2SO4, () 0.05 mol L-1 of NaNO3 and () 0.05 mol L-1 of NaCl. 
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  Based on the existing literature (Florenza et al., 2014; Thiam et al., 2015; Yu et 

al., 2015), when sulfate and nitrate salts, in specific concentrations, are added as 
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supporting electrolyte, ROS are electrogenerated; while in presence of chloride, the 

electrochemical production of active chlorine species is promoted (Szpyrkowicz et al., 

2005; de Moura et al., 2014; Antonin et al., 2015; Thiam et al., 2015), depending on the 

pH conditions. The oxidation of chloride anion on the anode leads to the formation of 

chlorine (12) which is rapidly hydrolysed generating HClO as well as Cl
-
 by 

disproportionation reaction (13). The hypochlorous acid is simultaneously under acid-

base equilibrium with hypochlorite anionic species by reaction (14) with pKa = 7.55 

(Szpyrkowicz et al., 2005; Martínez-Huitle and Ferro, 2006; Rosestolato et al., 2014). 

2 Cl
-
 → Cl2(aq) + 2 e

-
         (12) 

Cl2(aq) + H2O → HClO + Cl
-
 + H

+
       (13) 

HClO ↔ H
+
 + ClO

-
         (14) 

  These highly oxidant species (Cl2, HClO and ClO
-
) are the responsible of the 

faster elimination of organic matter and color from AB29 solutions at pH 7.0. During 

indirect oxidation by active chlorine, incineration reactions should be mainly a set of 

volume rather surface reactions due to their homogeneous character even when these 

species are weaker oxidants [Eº(Cl2(aq)/Cl
-
) = 1.36 V/SHE, Eº(HClO/Cl

-
)=1.49V/SHE 

and  Eº(ClO
-
/Cl

-
)=0.89 V/SHE] than M(


OH) [Eº(


OH /H2O) = 2.80 V/SHE] (Ferro et 

al., 2000; Martínez-Huitle and Ferro, 2006; Yu et al., 2015). It is important to remark 

that, the occurrence of HClO/ClO
-
 can be considered, only within the Nernst layer as a 

consequence of pH conditions at anode surface by the production of oxygen. 

  Although the active chlorine specie participate in the oxidation of organic 

matter; the possible generation of chlorate and perchlorate as well as the formation of 

organochlorinated compounds via Cl-reactions, (Garcia-Segura et al., 2015b; 

Radjenovic and Sedlak, 2015) is the main stringent drawback of this approach.  Another 

important feature is the corrosion phenomena observed on the electrode surface after 

electrolysis in chlorine media (Wu et al., 2011), discouraging the use of this kind of 

supporting electrolyte (Radjenovic and Sedlak, 2015).   

  On the other hand, good performances were achieved by using Sn-Cu-Sb anode 

in presence of sulfate or nitrate in solution, attaining about 80% of color removal in 300 

min of treatment. Based on the existing literature (Panizza and Cerisola, 2009; Aquino 

et al., 2011; An et al., 2012; Petrucci et al., 2015), ROS can be electrochemically 
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generated under these conditions, favoring the indirect electrochemical approach by 

adsorbed M(

OH). The oxidation power of this electrocatalytic material Sn-Cu-Sb 

coating presented high stability and unvariable surface changes during AO with sulfate 

in solution. It was a good advantage for this kind of supporting electrolyte. 

Additionally, it is often present in the wastewaters (Brillas and Martínez-Huitle, 2015), 

for this reason, it is chosen for lab-scale experiments.  

4.3.3. INFLUENCE OF OPERATING PARAMETERS ON THE DECOLORIZATION 

KINETICS 
 

 A new set of experiments was performed to increase the understanding of the 

influence of operating conditions for electrochemical treatment by involving the 

electrochemical production of reactive oxidant species in sulfate medium. Firstly, the 

effect of applied current density on the efficacy to decolorize a solution (100 mL) 

containing with 60 mg L
-1

 of AB29, was investigated.  

Results clearly showed that, an increase on the j favors faster color abatement as 

a function of time (Fig. 4.4a). From these results, decolorization kinetic (kdec) constants 

were estimated at different applied current densities to evaluate the kinetic related to the 

chemical compounds that contribute to the final color of the solution (Garcia-Segura et 

al. 2013). After the mathematical analysis, color decay curves fitting well with a 

pseudo-first order rate, achieving the follow values: 6.0 × 10
-5

 s
-1

 (R
2
=0.989) at 5.0 mA 

cm
-2

 (kdec 5) 9.2 × 10
-5

 s
-1

 (R
2
=0.998) at 10.0 mA cm

-2 
(kdec 10), 1.7 × 10

-4
 s

-1
 (R

2
=0.997) 

at 20.0 mA cm
-2

 (kdec 20) and 4.28 × 10
-4

 s
-1

 (R
2
=0.999) at 30.0 mA cm

-2
 (kdec 30). The 

increase of kdec constants indicates that, greater accumulation of electrogenerated ROS 

is attained, mainly adsorbed 

OH onto the anode surface; as a consequece of the 

increase of j. It is important to notice that, kdec constant reaches a significant increase 

(from kdec 5 to kdec 30 = 7-folds) when j passes from 5.0 mA cm
-2 

to 30.0 mA cm
-2

. 

However, a progressive increase between each one of the kdec constants occurs due to 

the higher efficiency on the electrogeneration of oxidants, avoiding the concomitant 

acceleration of parasitic reactions that consume ROS in non-decolorizing reactions. 

One of the main parasitic reaction involved is the M(

OH) radicals autoconsume 

promoting O2 evolution at the anode by means of reaction (15) (Ruiz et al., 2011; 

Rosestolato et al., 2014). 
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2 M(

OH) →  M + O2+ 2H

+ 
+ 2e

−
        (15) 

This reaction can also favor the reduction of the mecanical stability of the anode 

coating because a large amount of O2 is produced, promoting the coating cracking and 

decohesion. In fact, this phenomenon was observed at higher applied current densities 

(more than 20 mA cm
-2

), reducing dramatically the service life of the anode. 

Figure 4.4. Influence of different variables on the percentage of color removal of 100 mL of AB29 

treated by AO with Sn-Cu-Sb anodes. Effect of the (a) j on the treatment of AB29 solutions of 60 mg L−1 

at pH 7.0 by applying () 5.0 mA cm−2, () 10.0 mA cm−2, () 20.0 mA cm−2, () 30.0 mA cm−2. 

Impact of (b) pH of treated solutions by applying 10.0 mA cm−2 under different pH conditions: () 5.0, 

() 7.0, () 9.0 and () 11.0. Influence of (a) the initial dye concentration on the decolorization rate and 

the percentage of color removal at pH 7.0 by applying 10.0 mA cm−2 containing: () 5 mg L−1, ()15 mg 

L−1, () 30 mg L−1, () 60 mg L−1 and () 90 mg L−1. 
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  The electrochemical treatment of 100 mL of 60 mg L
-1

 of AB29 solutions in 

0.05 M of Na2SO4 was investigated by applying 10 mA cm
-2 

to understand the influence 

of pH conditions (ranging from pH 5.0 up to 11.0). Results showed that similar color 

removals are attained when pH range varied between 5.0 and 9.0, see Fig. 4.4b. Based 

on these results, wastewaters containing AB29 can be treated by AO process in a wide 

range of pH conditions, without appreciable effects on the electrocatalytic properties as 

well as stability. Meanwhile, poor performances were achieved under alkaline 

conditions (see Fig. 4.4b), which are related to the impossible electrogeneration of 

OH 

from OH
–
. In this frame, the following experiences were carried out at pH 7.0. 

  Solutions of AB29, varying its concentration from 5 mg L
-1

 to 90 mg L
-1

, were 

treated at pH 7.0 with 0.05 mol L
-1

 of Na2SO4 by applying 10 mA cm
-2

. Fig. 3.4c 

depicts the color abatement as a function of electrolysis time, at different initial 

concentrations of AB29. As can be observed (Fig. 4.4c), longer times of treatments are 

required to attain the same color removal efficiency when an increase on the initial 

concentration of AB29 is achieved due to the considerable slower decolorization rate at 

higher pollutant load. This behavior can be ascribed to the greater proportion of 

organics in solution to react with the similar amount of electrogenerated M(

OH), which 

is function of the applied j, as previously stated. Consequently, a smaller proportion of 

organics in relation to the initial pollutant concentration are oxidized.  

  Moreover, with the increaseing concentration of AB29 the accumulation of 

greater amount of intermediates and by-products is expectable, and those are also 

competing with the colored compounds to react with the same amount of M(

OH). 

Thus, concerning to these two main effects, a slower decolorization kinetics is observed 

with an increase on the initial AB29 concentration. However, higher color removal 

efficiencies are attained at reduced times (ca. 300 min) independently of the initial 

concentration, demonstrating that, a wide range of effluent concentrations are treatable 

efficiently by using Sn-Cu-Sb anodes.  

4.3.4. CHEMICAL OXYGEN DEMAND ABATEMENT AND INTERMEDIATES 

EVOLUTION UNDER OPTIMUM CONDITIONS 
 

  Although the main requirement established by law in many countries in the 

world is only related with the industrial effluents coloration, the reduction of the organic 

load is also of environmental interest (UNESCO, 2012; Brillas and Martínez-Huitle, 
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2015). In order to know the Sn-Cu-Sb anodes performance on mineralization and their 

electrochemical efficiency, the COD abatement was followed under the optimum 

treatment conditions of 60 mg L
-1 

of AB29, 0.05 mol L
-1

 Na2SO4 at pH 7.0 by applying 

10 mA cm
-2

. Fig. 4.5 shows COD removal as a function of time, showing that, complete 

organic matter abatement is attained after 600 min of AO treatment.  

Figure 4.5. Chemical oxygen demand abatement of 100 mL solution of 60 mg L−1 of AB29 with 0.05 M 

of Na2SO4 solution at pH 7.0 and j= 10.0 mA cm−2 treated by AO with the Sn-Cu-Sb anode. The inset 

panel depicts the instantaneous current efficiency versus the electrolysis time. 
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The estimation of the ICE from the COD values by equation (11) exhibit low 

values of ca. 3.5% which indicates the predominant active character of these anodic 

materials (Kapalka et al., 2008). In fact, an efficiently decolorization is achieved by 

promoting electrochemical conversion of AB29, but slower COD decay is promoted by 


OH radicals via the fragmentation of the aromatic rings of AB29 (see Table 4.1) to 

generate of shorter molecules as by-products that may be slowly mineralized. To 

address these questions, the generation of intermediates (recalcitrant by-products) was 

evaluated. Fig. 4.6a depicts the evolution of acetic and formic acids, as a function of 

time of treatment. Both by-products displayed a well-defined peak at retention time (tr) 

of 5.68 min and 6.38 min for acetic and formic acid, respectively. It is well known that 

acetic and formic acids are the ultimate compounds generated by AO degradative 

pathways, besides the generation of these acids is the previous step of organic matter 

conversion into CO2. Fig. 4.6a highlights the continuous accumulation of these species 
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that allows inferring that AB29 solutions are not only decolorized by the elimination of 

the chromophore group, but also mineralized. Acetic acid evolution shows a maximum 

accumulation in solution of 4.98 mg L
-1

 at 240 min of AO treatment, being afterwards 

oxidized to formic acid and CO2. Whilst, the formic acid reaches a maximum 

concentration of 2.58 mg L
-1

 at 480 min, being thereupon reduced down to 2.11 mg L
-1

 

at 600 min of AO treatment. This behavior suggests that formic acid is formed by acetic 

acid oxidation (Guinea et al., 2009), although it could be also yielded from other by-

products electrochemical incineration (Ruiz et al., 2011; Florenza et al., 2014; Thiam et 

al., 2015). 

Figure 4.6. Evolution of the concentration of (a) carboxylic acids and (b) nitrogenated inorganic ionic 

species determined for the experiment of Fig. 4.5: () acetic acid, () formic acid, () NH4
+, () NO2

- 

and () NO3
-. 
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  The inorganic species released as a result of the AB29 oxidation were also 

followed by means of ionic chromatographic analysis. An additional content of 18.68 

mg L
-1

 of SO4
2-

 (tr= 19.97 min) respect the initial concentration of 4,800 mg L
-1

 was 
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determined at the end of the electrolysis, while sulfide and sulfite remained undetected. 

These results evidence that the sulfur of AB29 content in the sulfonic groups evolve as 

sulfate according to the results reported by other anodic materials used in AO. 

  The nitrogen heteroatoms of AB29 (8.18 mg of N L
-1

) were lost in the form of 

NH4
+
, NO2

- 
and NO3

- 
as it has been detected by HPLC with tr of 5.40 min, 10.19 min 

and 14.25 min, respectively. Fig. 4.6b shows the evolution of these inorganic species in 

normalized concentration of mg of N L
-1

. The final concentration of these nitrogenated 

species quantified at the end of the electrolytic treatment with Sn-Cu-Sb anode were 

0.35 mg of N L
-1

, 2.05 mg of N L
-1 

and 5.76 mg of N L
-1

 for NO2
-
, NH4

+ 
and NO3

-
, 

respectively. 

  As it is expectable in a high oxidant media, low contents of NO2
-
 are present 

during the electrolysis due to their oxidation and preferential accumulation as NO3
-
 up 

to 5.76 mg of N L
-1

. On the other hand, NH4
+
 has been identified as the second relevant 

nitrogenated inorganic species (2.05 mg of N L
-1

). A simple mass balance of 

nitrogenated species content at the end of the electrolysis gives valuable information 

about AB29 oxidation. It should be noted that the sum of ionic species corresponds to 

the initial content of nitrogen heteroatoms in the AB29 molecule, so it would be 

concluded that N heteroatoms are not released as N2, NxOy or other volatile species. 

Moreover, the accumulation of 2.05 mg of N L
-1

 of NH4
+
 which is coincident with the 

initial concentration of amino group of AB29 in solution, suggests that NH4
+ 

is 

generated from the cleavage of the amino group by a deamination reaction after the 

attack of M(

OH) in its position. Whereas, the NO3

-
 would be yielded from the breakage 

of the chromophore azo (-N=N-) bond and the nitro group of AB29.  

4.4. CONCLUSIONS 

  

  The Sn-Cu-Sb alloy coating presented great performances on the decolorization 

of AB29 azo dye solutions achieving almost complete color removals after 300 min of 

treatment at low applied current densities of 10 mA cm
-2

. The experiences conducted 

demonstrated a wide range of pH applicability of these novel materials. Furthermore, 

AB29 concentrations up to 60 mg L
-1

 would be treated efficiently requiring lower AO 

oxidation treatment times for lower dye concentrations in solution. The synthesized 

anodes presented high stability in sulfate media by applying up to 20 mA cm
-2

. 

However, chloride medium promotes corrosion and consequently, coating decohesion 
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affecting the anodes stability, limiting their application. The optimum operational 

conditions of treatment were 10 mA cm
-2

, pH 7.0 and up to 60 mg L
-1

 of AB29. The 

COD analysis showed a complete abatement of organic matter after 600 min of 

electrolytic treatment. Furthermore, the identification of several intermediates allowed 

inferring the simultaneous decolorization and mineralization of the AO approach. 

Evolution of inorganic species demonstrated the complete release of sulfur as sulfate 

and the preferential release of heteroatomic nitrogen as nitrate. Nevertheless, the AB29 

amino group was completely yielded as ammonium. The results clearly demonstrated 

that Sn-Cu-Sb anodes can be considered a suitable electrocatalytic material for reducing 

cost investment for efficient electrochemical water treatment technologies. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como foi observado e discutido, devido a grande demanda de água para 

consumo associado a poluição dos corpos hídricos, estudos se mostram necessários para 

a avaliação de novos metódos de remediação de águas. Neste contexto a tecnologia 

eletroquímica apresenta resultados bastante promissores, porém a necessidade de 

utilizar energia elétrica somado ao custo do materiais eletródicos fazem com que esta 

tecnologia ainda não seja bem aceita pela indústria. Devido a isso, estudos sobre novos 

materiais eletrolíticos de custo acessível e que apresentem alta eficiência estão sendo 

realizados a todo momento. Uma técnica promissora para a síntese de novos materiais é 

a aspersão térmica a frio como foi mostrado. 

  Entretanto, a técnica de aspersão a frio ainda é uma metodologia que requer 

estudos para avaliar aplicabilidade de materiais sintetizados pela mesma, visto que, 

ainda não se encontram muitos estudos reportados na literatura sobre o tema. Contudo, 

as características únicas do depósito obtido, além da grande reprodutibilidade da 

técnica, torna-a um processo com grande potencial para aplicação em tratamentos 

eletroquímicos. Portanto, seria interessante estudar e comparar as características 

eletrocatalíticas de novos materiais sintetizados por este processo com eletrodos já 

reportados na literatura para uma melhor avaliação do custo/benefício do tratamento, 

podendo assim tornar a tecnologia eletroquímica ainda mais viável ao setor industrial. 

 De modo geral, a liga de Sn-Cu-Sb sintetizada a partir da tecnologia de 

projeção de gás a frio apresentou resultados bastante promissores, visto que foi possível 

uma completa descoloração do corante estudado, além de uma completa remoção dos 

compostos orgânicos presentes na solução, utilizando para isso, baixas densidades de 

correntes, o que acaba tornando o custo do processo economicamente viável. Além 

disso, o mesmo apresentou uma ótima estabilidade quando se variavam o pH e o 

eletrólito de estudo. 

 A degradação do poluente modelo foi atingida e os compostos identificados 

como intermediarios foram menos tóxicos do que o matéria orgânica original. A sua 

vez, os intermediários produzidos foram degradados, favorecendo assim, o emprego 

deste tipo de material eletrocatalítico, atingindo altas eficiências de remoção e 

mineralização. 

 Sendo assim, em breve, pretende-se estudar ainda mais a técnica de aspersão 

discutida, avaliando a aplicabilidade de novos materiais sintetizados pela método de 
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deposição e também a utilização de outros materiais como alternativas para a 

remediação de efluentes. 
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6.  PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

A presente pesquisa gerou um trabalho na forma de artigo, o qual podemos ver a 

seguir o título e a revista na qual foi submetido e publicado. 

Acid blue 29 decolorization and mineralization by anodic oxidation with a cold gas 

spray synthesized sn-cu-sb alloy anode. Chemosphere, v. 148, p. 47-54, 2016. Edilson 

do Vale-Júnior, Sergi Dosta, Irene Garcia Cano, Josep Maria Guilemany, Sergi Garcia-

Segura, Carlos Alberto Martínez-Huitle. 

 Além disso, segue em anexo trabalhos completos e resumos apresentados em 

congressos: 

7º Simpósio do PPGQ IQ/UFRN - 2015 

Eliminação de fármacos antituberculosos das águas por processos eletroquímicos de 

oxidação avançados baseados na reação de Fenton. 

67th Anual Meeting of International Society of Electrochemistry – 2016 

Sn-Cu-Sb Alloy Anode Synthesized by Cold Gas Spray Applied on Azo Dye 

Decolorization. 

 


