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Resumo
A indústria têxtil desempenha papel vital para o desenvolvimento econômico de muitos países. No en-

tanto, a descarga de seus efluentes no meio ambiente causa considerável poluição dos corpos recepto-

res e sérios fatores de risco à saúde. Em geral, o tratamento convencional não degrada totalmente seus 

poluentes. Então, novos métodos de tratamento vêm sendo estudados na última década, destacando-

-se a eletrocoagulação. O presente trabalho objetivou avaliar a otimização do processo da eletrocoagu-

lação aplicado em efluente têxtil sintético, a fim de  investigar o efeito da intensidade de corrente e do 

pH com relação à remoção da cor. Os resultados revelaram o potencial da aplicação do processo com 

valores de intensidade de corrente de 33A e pH inicial 3, expondo remoção de cor na ordem de 95%. O 

tempo de eletrólise estabelecido em 30 minutos contribuiu para a efetividade do processo no trata-

mento do efluente têxtil sintético e demostrou capacidade para aplicação em efluentes em escala real.  

Palavras-chave: Efluente têxtil. Eletrocoagulação. Intensidade de corrente. pH.

Abstract
The textile industry plays a vital role in the economic development of many countries. However, the discharge of 

its effluents into the environment causes considerable pollution of the receiving bodies and serious health risk 

factors. In general, conventional treatment does not totally degrade its pollutants, so new treatment meth-

ods have been studied in the last decade, especially electrocoagulation. The present work aimed to evaluate 

the optimization of the electrocoagulation process applied in synthetic textile effluent in order to investigate 

the effect of current intensity and pH in relation to color removal. The results revealed the potential of the ap-

plication of the process with values of current intensity of 33A and initial pH 3, exposing color removal in the 

order of 95%. The electrolysis time established in 30 minutes contributed to the effectiveness of the process 

in the treatment of the synthetic textile effluent and showed capacity for application in real scale effluents. 

Keywords: Textile effluent. Electrocoagulation. Current intensity. pH.
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1 INTRODUÇÃO
As indústrias têxteis constituem fator de gran-

de importância à economia brasileira, ocupando 

lugar de destaque na economia nacional. For-

te gerador de empregos e com grande volume 

de produção e exportação, o valor da produção 

da cadeia têxtil em 2017 foi de cerca de R$ 45 

bilhões, sendo o segundo maior gerador do pri-

meiro emprego no país (ABIT, 2015; ABIT, 2018). 

No entanto, o setor têxtil é um dos maiores con-

sumidores de água do mundo, o que consequen-

temente gera grandes volumes de efluentes, os 

quais, quando não tratados corretamente, po-

dem causar sérios problemas de contaminação 

ambiental (AFTAB et al., 2011; MORALI; UZAL; 

YETIS, 2016).

O efluente têxtil é caracterizado por ser altamen-

te colorido devido à presença de corantes que 

não se fixam nas fibras durante o processo de 

tingimento (HU et al., 2016; BILAL et al., 2016). 

As características desse efluente são bastante 

complexas e variam com o tipo de atividade e 

processo industrial. Em geral, cerca de 90% dos 

produtos químicos utilizados no beneficiamento 

têxtil são eliminados após cumprirem seus obje-

tivos (CERQUEIRA et al., 2009).

Com o elevado consumo de água e o baixo apro-

veitamento dos insumos, a indústria têxtil gera 

efluentes com elevada carga orgânica, o que clas-

sifica a atividade como de alto potencial poluidor 

do meio ambiente (KARTHIKEYAN et al., 2017). 

Sua descarga nos corpos d´água potencializa os 

riscos à saúde das pessoas. Os principais incon-

venientes estão associados à entrada de compo-

nentes tóxicos nas cadeias alimentares de animais 

e seres humanos, podendo ser carcinogênicos e/

ou mutagênicos (KUMAR et al., 2017).

Tipicamente, as indústrias têxteis tratam seus 

efluentes por processos físico-químicos e bio-

lógicos, como lodos ativados. Todavia, tais pro-

cessos apresentam certas limitações e não 

são totalmente capazes de degradar algumas 

substâncias presente nos efluentes, como, por 

exemplo, os corantes. Os corantes apresentam 

polímeros altamente estruturados e difíceis de 

serem biodegradados. Muitas vezes, grande par-

te de sua composição química é desconhecida 

(PASCHOAL; TREMILIOSI-FILHO, 2005; PEREI-

RA et al., 2010; RAJORIYA et al., 2018). Devido a 

essas limitações, novas tecnologias e métodos 

mais eficientes têm sido buscados para a degra-

dação ou imobilização desses compostos, como 

a adsorção, ozonização, processos combinados 

de oxidação e membranas. Entretanto, muitos 

desses métodos apresentam altos custos, gran-

des produções de lodo e necessidade de regene-

ração (MÁRTÍNEZ-HUITLE; BRILLAS, 2009; COVI-

NICH et al., 2014).

Dentre essas novas tecnologias para o tratamen-

to de efluentes, destaca-se a utilização da ele-

trocoagulação. Atualmente essa técnica é con-

siderada versátil, de fácil operação e sem custos 

com reagentes químicos, sendo ambientalmente 

benigna (SEIFROTOVÁ et al., 2009; HOLKAR et al., 

2016; SONG et al., 2017). Basicamente, a eletro-

coagulação é produzida por reações de oxidação, 

com a dissolução de ferro (Fe) ou alumínio (Al) 

anódicos e pela produção de hidróxidos por meio 

da hidrólise da água no cátodo, formando hidró-

xidos metálicos gelatinosos que desestabilizam e 

agregam as partículas, promovendo a adsorção 

dos contaminantes dissolvidos e a sua precipi-

tação, gerando efluente de elevada qualidade 

(MELO et al., 2008; SILVA et al., 2015; QI; YOU; 

REN, 2017). A técnica é baseada no processo 

de oxirredução gerado por uma corrente elétri-

ca contínua, que promove a formação de flocos 

e consequentemente a clarificação do efluente 

(CHEN, 2004; SEIFROTOVÁ et al., 2009).

Contudo, a eletrocoagulação é um processo 

complexo, que envolve fenômenos físicos, quí-

micos e mecanismos que operam simultanea-

mente para remoção dos poluentes. Para libe-
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rar o agente coagulante que ajuda na formação 

dos flocos, uma diferença de potencial elétrica é 

aplicada nos eletrodos, e essa diferença, depen-

dendo do pH, forma complexos monoméricos e/

ou poliméricos de hidróxidos metálicos, que são 

responsáveis pela formação dos flocos (BENSA-

DOK et al., 2007; GOLDER, et al., 2011). Portan-

to, a eficiência do processo da eletrocoagulação 

está diretamente relacionada à otimização do 

pH e da intensidade de corrente elétrica. Esses 

dois parâmetros determinam a efetividade do 

processo na remoção de poluentes e seus custos 

operacionais (GIORDANO; FILHO, 2000; GARCIA 

et al., 2015). 

De acordo com Mollah et al., (2001), esses parâ-

metros operacionais são chaves na eletrocoagu-

lação, afetando não só o tempo de resposta do 

processo, mas também influenciando fortemen-

te o modo dominante de separação e remoção 

de poluentes. O efeito do pH é importante no 

processo, pois a máxima eficiência de remoção 

de poluentes ocorre em pH ideal para determi-

nado poluente,  podendo aumentar ou diminuir 

dependendo das características do efluente 

(CAÑIZARES et al., 2005; KHANDEGAR; SAROHA, 

2013). O mesmo acontece com a intensidade de 

corrente, responsável pela quantidade de coagu-

lante, tamanho e crescimento dos flocos no pro-

cesso (HAKIZIMANA et al., 2017). 

Devido às limitações de remoção da cor presente 

em efluentes têxteis via processos de tratamen-

to convencionais, o processo de eletrocoagula-

ção apresenta-se como uma excelente técnica, 

pois, controlando a intensidade de corrente e o 

pH, consegue-se gerar o coagulante in situ e na 

quantidade mínima que leva à máxima eficiência 

de remoção. O presente trabalho objetivou oti-

mizar o processo de eletrocoagulação, conside-

rando como principais parâmetros o pH inicial e 

a intensidade de corrente em função da remoção 

da cor do efluente.

2  METODOLOGIA
Os experimentos foram realizados no Laborató-

rio de Reuso de Águas (LaRA), associado ao La-

boratório Integrado de Meio Ambiente (LIMA), 

pertencentes ao Departamento de Engenharia 

Sanitária e Ambiental da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC). 

O efluente sintético foi preparado conforme a me-

todologia de Mo et al. (2007), utilizando 25% da 

concentração original proposta pelo autor. A Tabe-

la 1 apresenta a composição do efluente sintético.

Tabela 1- Composição do efluente têxtil sintético

Composição Concentração (g/L)

Levafix Brilliant Red 0,020

Remazol Preto B 133% 0,020

NaCl 2,000

Álcool Polivinílico 0,125

Na2SO4 0,188

Os corantes têxteis utilizados para o preparo das 

soluções foram o Levafix Brilliant Red e Remazol 

Preto B 133% (Figura 1). As concentrações dos 

reagentes basearam-se na quantidade média 

encontrada em efluente têxtil industrial. 
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Figura 1- Estrutura química dos corantes: (a) Levafix Brilliant Red; (b) Remazol Preto B 133%

Os experimentos foram realizados em um reator de 

eletrocoagulação de bancada, com volume útil de 

1000 mL, constituído por um béquer de vidro como 

célula eletroquímica e equipado com dois pares de 

eletrodos de placas planas de alumínio (ânodo e 

cátodo), no formato retangular, com dimensões de  

16 cm x 0,5 cm x 0,2 cm. A intensidade de corrente 

contínua aplicada foi controlada por meio da fonte 

de alimentação digital ajustável, modelo (PS - 1001), 

com variação de corrente de 0-10A e tensão 0-30V. 

O conjunto de eletrodos inseridos verticalmente no 

reator ficou parcialmente imerso na solução, obten-

do como área efetiva 0,6435 m2 e arranjado dentro 

da célula eletrolítica de modo monopolar paralelo. 

A representação esquemática do reator da eletro-

coagulação é apresentada na Figura 2.

Figura 2- Representação esquemática do reator da 
eletrocoagulação monopolar paralelo. 1- Agitador 

magnético; 2- Célula eletroquímica; 3- Barra magnética; 
4- Eletrodos de Alumínio; 5- Fonte de alimentação.

Para promover a homogeneidade do efluente du-

rante o tempo de eletrólise, o reator recebeu um 

sistema de agitação, o qual operou em 200 rpm, 

sendo desligado após cessar a aplicação da cor-

rente. A velocidade de rotação para a agitação do 

efluente foi selecionada com base nos estudos 

de KOBYA et al., 2003; CAN et al., 2006; AOUDJ et 

al., 2010. Também devido às amplas faixas de va-

riabilidade de intensidade de corrente (0,6 – 200 

A) e pH (2 – 12) encontradas, foram definidos os 

níveis máximos e mínimos destes parâmetros, na 

procura de seus valores pseudo-ótimos. 

2.1 Delineamento Composto Central Rotacional 
– DCCR

Na otimização do processo de eletrocoagulação 

foi utilizada, como ferramenta estatística, a me-

todologia do Delineamento Composto Central Ro-

tacional – DCCR. O DCCR analisou a influência dos 

parâmetros operacionais, intensidade de corrente 

(x1
) e pH inicial (x

2
), no processo da eletrocoagula-

ção, fornecendo os valores ótimos dos parâmetros 

estudados. Os valores das variáveis foram definidos 

com base em estudos encontrados na literatura 

(CHANG et al., 2007; CAÑIZARES et al., 2007; MAR-

TÍNEZ-HUITLE; BRILLAS, 2009; SECULA; CRETESCU; 

PRETESCU, 2011). Realizaram-se quatro ensaios 

principais, somados a quatro repetições no ponto 

central e quatro ensaios nos pontos axiais, totali-
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zando-se 12 ensaios, executados em duplicata. Foi 

determinado o tempo de eletrólise de 30 minutos 

em função da remoção da cor do efluente por meio 

de ensaios preliminares que demostraram uma 

remoção efetiva da cor, na ordem de 90% neste 

intervalo de tempo. Após a aplicação do processo 

de eletrocoagulação, as amostras foram mantidas 

em repouso por 60 minutos para sedimentação 

dos flocos. A matriz do delineamento experimental 

está representada na Tabela 2. 

Tabela 2- Matriz do DCCR

Ensaios X1 i(A) X2 pH

Pontos Fatoriais

1 1 43 1 3,5

2 1 43 -1 2,5

3 -1 23 1 3,5

4 -1 23 -1 2,5

Pontos Centrais

5 0 33 0 3

6 0 33 0 3

7 0 33 0 3

8 0 33 0 3

Pontos Axiais

9 1,41 53 0 3

10 -1,41 13 0 3

11 0 33 1,41 4

12 0 33 -1,41 2

A análise estatística dos resultados de todos 

os ensaios da matriz foi realizada por meio do 

programa Statistica® (Statsoft, Inc), que possi-

bilitou a obtenção do modelo matemático qua-

drático relacionando à remoção da cor com as 

variáveis testadas: intensidade de corrente e pH. 

A representação gráfica do modelo, com auxílio 

do gráfico de superfície de resposta, orientou a 

determinação da região ótima de operação da 

eletrocoagulação.

2.2 Determinação de remoção da cor

A cor real do efluente foi avaliada por espectro-

fotometria por meio  da leitura da absorbân-

cia, utilizando espectrofotômetro Hach modelo 

DR/5000, no comprimento de onda de maior 

absorção do efluente na faixa do visível, 380 a 

800 nm. Nas condições experimentais pode-se 

aplicar a lei de Lambert-Beer entre a concentra-

ção de corante e a absorbância das soluções. A 

remoção da cor (RC%) foi avaliada conforme a 

Equação 1.

!"	 % = 	 	"&'	() −	"&')"&'()
	+	100	 Equação 1

Onde Cor
ST

 corresponde ao valor da cor no com-

primento de maior absorbância na região visível 

no efluente sem tratamento; e Cor
T
 corresponde 

ao valor da cor no comprimento de maior absor-

bância na região visível no efluente tratado.

A determinação das frequências de vibração dos 

grupos funcionais presentes no efluente sinté-

tico contendo os corantes Levafix Brilliant Red 

e Remazol Preto B 133%, foi realizada com um  

Espectrofotômetro de Infravermelho com Trans-

formada de Fourier (FTIR), marca Shimadzu, 

modelo “IR Prestige - 21”. Para essas análises, 

utilizaram-se as amostras do efluente sintéti-

co secas em estufa a 60ºC, diluídas em pastilha  

de KBR, no intervalo de número de onda de 4000 

a 500 cm-1.

O melhor tempo de eletrólise no processo de ele-

trocoagulação foi determinado mediante estudo 

cinético, efetuado nas condições de corrente e 
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pH determinadas pelo DCCR. Foram realizados 

estudos de remoção da cor nos intervalos de 

tempo de 0, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 90, 100, 110 e 120 minutos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
O efluente sintético utilizado no experimento apre-

sentou pH inicial de 7,0 e condutividade de 5,0 mS.

cm-1, sendo essas características semelhantes às 

de um efluente têxtil real tratado biologicamente. 

Na Figura 3 são apresentados os espectros de 

absorção do efluente sintético e de seus coran-

tes constituintes. Pode-se observar que o espec-

tro do efluente sintético é a soma dos espectros 

do corante Levafix Brilliant Red e Remazol Preto B 

133%, formando assim um espectro com super-

posição de bandas de absorção.

Figura 3- Espectros de absorção dos corantes, Levafiz Brilliant Red, Remazol Preto B 133%  
e a solução aquosa da sua mistura.

As absorções nos comprimentos de onda na re-

gião UV correspondem aos grupos azo conju-

gados com anéis de benzeno e naftaleno. Já as 

absorções nos comprimentos de onda na região 

visível correspondem aos grupos cromóforos 

hiperconjugados, responsáveis pela cor dos co-

rantes (SILVERSTEIN, WEBAER, KIEMLE, 2007). A 

absorbância máxima na região do visível encon-

trada na varredura foi alcançada em 548 nm, e 

esta foi utilizada para leitura da cor do efluente. 

Na Figura 4 são apresentadas a características 

dos grupos funcionais existentes no efluen-

te, identificando os grupamentos existentes de 

acordo com a transmitância realizada pelo Es-

pectrofotômetro de Infravermelho com Trans-

formada de Fourier (FTIR). 
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Figura 4- Espectros FTIR do efluente sintético.

As bandas de absorção na região de 1000 cm-1 

a 1500 cm-1 correspondem aos grupos sulfôni-

cos (1028 cm-1), às tensões C=C e C=N de grupos 

aromáticos (1112 cm-1) e às ligações do tipo azo 

(1414 cm-1). A banda larga centrada a 3454 cm-1 

corresponde às tensões e N-H de aminas primá-

rias e secundárias unidas aos anéis aromáticos  

(SILVERSTEIN; WEBAER; KIEMLE, 2007). 

Os corantes do tipo azo são amplamente utili-

zados na indústria têxtil, pois apresentam boa 

relação de custo e facilidade de síntese, estando 

entre as mais importantes classes de corantes 

orgânicos com mais de três mil corantes conhe-

cidos. Por serem instáveis, são comumente mu-

táveis, com potencial cancerígeno e alta solubi-

lidade em água. Esses compostos, livres no meio 

aquático, são conhecidos como xenobióticos e 

podem propiciar a formação de compostos exó-

genos ao meio, acarretando alterações no siste-

ma, prejudicando a fauna e a flora. Portanto, tor-

na-se essencial um tratamento adequado para 

as águas residuais que contenham essa classe de 

corantes (HAQUE; SMITH; WONG, 2015).

As respostas obtidas por meio do delineamento 

composto central rotacional e suas interações 

são apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3- Delineamento composto rotacional da eletrocoagulação

E
VC VI V D

x1 x2 i (A) pH % RC

1 1 1 43 3,5 72,03 ± 1,71

2 1 -1 43 2,5 75,11 ± 1,52

3 -1 1 23 3,5 70,70 ± 1,67

4 -1 -1 23 2,5 73,96 ± 1,55

5 0 0 33 3 93,81 ± 0,93

6 0 0 33 3 95,67 ± 0,39

7 0 0 33 3 97,38 ± 1,05

8 0 0 33 3 95,14 ± 0,97

9 1,41 0 53 3 83,52 ± 1,26

10 -1,41 0 13 3 64,64 ± 0,95

11 0 1,41 33 4 73,58 ± 2,31

12 0 -1,41 33 2 72,75 ± 1,82

E-Ensaios; VC- Variáveis Codificadas; VI- Variáveis Independentes. VD- Variáveis Dependentes; i – Intensidade de Corrente; RC- Remoção da Cor.
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De acordo com esses dados, as melhores confi-

gurações para remoção da cor ocorreram nos en-

saios 6, 7 e 8, com intensidade de corrente de 33 

A e pH inicial 3. A mesma Tabela mostra o menor 

desempenho observado nos ensaios 3 e 10, onde 

a aplicação da intensidade de corrente foi de 23 

e 13 A e pH inicial 3,5 e 3, respectivamente. Can, 

Bayramoglu e Kobya (2003) obtiveram uma taxa 

de remoção da cor de aproximadamente 97%, 

com pH ótimo igual a 3, concluindo que pHs entre 

3 e 5 estimulam a formação de hidróxidos, porém 

valores de pH abaixo de 3 acabam retardando a 

formação dos flocos.  O mesmo ocorre com a in-

tensidade de corrente. Valores altos aumentam a 

velocidade de dissolução do ânodo, aumentando 

o número de flocos e, consequentemente, forne-

cendo maior remoção de poluentes. 

Para validar o ajuste do modelo proposto com os 

resultados obtidos, realizou-se o teste da análise 

de variância (ANOVA) do modelo previsto para a 

remoção da cor (%), por meio do gráfico de Pare-

to, ilustrado na Figura 5.

Figura 5- Gráfico de Pareto para remoção da cor no comprimento de onda 548 nm do efluente estudado L- Termos 
Lineares; Q- Termos Quadráticos; 1Lby 

L- Interação entre intensidade de corrente em termos linear e pH em termos linear.

O gráfico de Pareto apresenta a significância dos 

resultados, com 95% de confiança, representado 

pela linha tracejada vermelha (p = 0,05). A exten-

são horizontal das barras fornece os resultados 

dos efeitos das variáveis lineares (L), quadráticas 

(Q) e de interação linear entre as variáveis inde-

pendentes. Nota-se, na Figura 5, que os termos 

quadráticos das variáveis analisadas, pH inicial e 

intensidade de corrente, apresentaram, respec-

tivamente, maior significância estatística, com 

sinal do efeito negativo para remoção da cor, ou 

seja, à medida que se aumentaram os valores de 

pH houve decréscimo na % de remoção da cor 

no efluente. Já a variável intensidade de corren-

te, em termos lineares, mostrou-se significativa 

para o mesmo intervalo e com sinal do efeito 

positivo, indicando aumento na remoção da cor. 

A interação entre as variáveis (1L by 2L) e pH (L) 

não apontaram significância estatística. 
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Estudo realizado por Secula, Cretescu e Petresco, 

(2011) na remoção do corante índigo carmim a 

partir de solução aquosa por eletrocoagulação, 

obteve aumento da descoloração do efluente de 

49,2% para 98,9% duplicando a intensidade de 

corrente de 5,46 A para 10 A após 3 horas de ele-

trocoagulação. Isso se deve ao fato de que, em 

valores mais altos de intensidade de corrente, a 

taxa de dissolução anódica aumenta de acordo 

com a lei de Faraday e os hidróxidos de alumínio 

resultantes produzem mais flocos, aumentan-

do assim o processo de coagulação (GUO et al., 

2006). Entretanto, a aplicação de corrente acima 

da intensidade ótima não resulta no aumento na 

eficiência de remoção, pois existe uma quanti-

dade suficiente de flocos de hidróxidos metálicos 

disponíveis para sedimentação (KHANDEGAR; 

SAROHA, 2013).

Com base no gráfico de Pareto, realizou-se no-

vamente o teste ANOVA, mantendo as variáveis 

significativas, a fim de averiguar sua significân-

cia na remoção da cor. Os valores podem ser ob-

servados na Tabela 4.

Tabela 4- Teste da análise de variância e coeficiente de regressão do modelo previsto para a redução  
da cor ao nível de significância de 95% (p<0,05)

Efluente Sint.
(λ548nm) SM GL QM F 

(Cal.) p-valor

Regressão 1404,55 9 156,06

Resíduos 106,43 1 106,43 0,68 0,43

Total 1514,32 11

Média 95,500 1,9131 49,918 0,0000

i (L) -7,295 2,7055 -2,696 0,0357

i (Q) -21,756 3,0248 -7,192 0,0003

pH(L) 1,291 2,7055 -0,477 0,6499

pH(Q) -22,671 3,0248 -7,494 0,0002

SM- Soma Quadrática; GL- Grau de Liberdade; QM – Quadrados Médios; CR- Coeficiente de Regressão;  
L- Termos Lineares; Q- Termos Quadráticos; i- Intensidade de Corrente.

Os p-valores das variáveis, intensidade de cor-

rente e pH, mostraram-se significativos ao nível 

de 95% de confiança nos termos lineares e  qua-

dráticos para intensidade de corrente  e apenas 

quadráticos para pH. O teste F foi utilizado para 

investigar se o modelo proposto indicava evidên-

cia estatística suficiente da relação dependente 

entre as variáveis de entrada e a resposta em 

% de remoção da cor (SANTOS; ALSINA; SILVA, 

2007). O valor do teste F calculado deve ser maior 

que o valor do teste F tabelado para que o modelo 

seja significativo, ou seja, válido estatisticamen-

te. O valor obtido para Fcal
 foi de 13,19, e viu-se 

que esse valor foi maior que F
Tab

 = (2; 9; 0,05) = 

5,71. Isto é, a regressão obtida ajustou os pontos 

experimentais de forma satisfatória, validando o 

modelo para o intervalo de confiança de 95%. 

Considerando apenas os termos significativos, o 

modelo de remoção da cor para o comprimento 

de onda em que ocorre a maior absorção (548 

nm) pode ser escrito de acordo com a Equação 2. 

Os valores dos coeficientes foram arredondados 

na terceira casa decimal.

%	#$%&çã&	)$	*&+	 548/% =	
95,500 − 7,2957 − 21,7599: − 22,6717<	

	
 

 Equação 2

De acordo com a Equação 2, verificou-se que as 

duas variáveis independentes foram considera-
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das significativas de algum modo, sendo favorá-

vel ou não à remoção da cor. Nota-se que as va-

riáveis intensidade de corrente e pH quadráticas 

(Q) se destacam entre as demais variáveis, com 

valores de “p” igual a (3.10-4 e 2.10-4), respecti-

vamente, influenciando ambos os parâmetros na 

remoção de cor forma inversa (valor negativo do 

coeficiente de regressão), ou seja, quanto maior 

o seu nível, menor é a eficiência de remoção. 

Chang et al. (2007), investigando a descoloração 

e a mineralização de uma solução de corante azo 

tratado eletrocoagulamente, constataram que 

para pHs com valores mais baixos não há neces-

sidade de intensidades de correntes altas, poden-

do atingir valores de descoloração acima de 90% 

em corantes desses grupos. Além disso, valores de 

intensidade de correntes mais altos apresentam 

aumento no consumo de energia e, consequen-

temente, aumento no custo do processo (DANE-

SHVAR; OLADEGARAGOZE; DJAFARZADEH, 2006).

O gráfico de superfície de resposta para a Equa-

ção 2 pode ser observado na Figura 6.

Figura 6- Superfície de resposta e perfil de contorno em relação à remoção da cor no comprimento  
de onda 548 nm do efluente estudado.

Assim, o modelo determinou que as maiores efi-

ciências na remoção da cor serão observadas 

quando a solução for submetida a intensidades 

de correntes elétricas e pHs iniciais com valores 

próximos ao ponto central, ou seja, intensidades 

de corrente próximos a 33A  e pH inicial 3.

Um pH inicial baixo retarda a formação de 

Al(OH)3
 e estimula a formação de espécies hi-

droxipoliméricas que reagem com as moléculas 

dos corantes, resultando em sua precipitação 

(CAN; BAYRAMOGLU; KOBYA, 2003). De acordo 

com Mártínez-Huitle e Brillas (2009), o proces-

so de precipitação dos corantes é responsável 

pela alta eficiência da descoloração por meio da 

adsorção das espécies poliméricas dos corantes 

nos flocos.

Outro fator importante é o tempo de eletrólise, e 

este está diretamente relacionado aos parâme-

tros operacionais utilizados no processo (MÁRTÍ-

NEZ-HUITLE; BRILLAS, 2009).
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3.1 Determinação do tempo ótimo de 
eletrocoagulação

Na Figura 7 é apresentada a remoção da cor, 

estabelecendo 548 nm como comprimento de 

onda para leitura, utilizando os valores ótimos 

encontrados no DCCR (intensidade de corrente 

33A e pH 3), avaliada durante os tempos deter-

minados para a eletrólise.

Figura 7- Determinação da remoção da cor ao longo do período da nas condições ótimas determinadas pelo DCCR.

Observa-se pela Figura 7 que houve um decai-

mento da absorção da cor nos primeiros 30 minu-

tos, apresentando remoção acima de 97% da cor, 

confirmando que o tempo utilizado no DCCR foi o 

tempo ideal para a eletrólise. Após os 30 minutos, 

observa-se que houve um acréscimo na absor-

ção da cor, reduzindo a porcentagem de remoção 

após esse período. Esse aumento ocorre porque, 

durante a passagem da corrente elétrica, uma 

quantidade de massa do eletrodo é dissolvida na 

solução eletrolítica, formando o agente coagulan-

te; após determinado tempo, ocorre na superfície 

do eletrodo a formação de um filme fino de óxido, 

fazendo com que o eletrodo não sofra corrosão 

facilmente, comprometendo o processo pela per-

da de eficiência em decorrência do aumento da 

resistividade do eletrodo (MOLLAH  et al., 2004). 

De acordo com Mártínez-Huitle e Brillas (2009), 

o tempo de eletrólise dependerá principalmen-

te dos parâmetros operacionais estabelecidos 

e das características do efluente a ser tratado. 

Neste estudo, o tempo ideal de eletrólise para 

tratamento de efluentes têxteis contendo coran-

tes do tipo azo foi de 30 minutos. 

Em relação ao valor final do pH encontrado na 

solução, não houve necessidade de correção das 

amostras. Pois, ao final do processo, o efluente 

apresentou pH entre 7 e 8. Isso acontece porque 

durante a eletrocoagulação ocorre aumento do 

pH quando seu valor inicial é menor do que 6, e 

redução quando maior que 8, sendo comporta-

mento típico da eletrocoagulação com eletrodos 

de alumínio (GILI, 2015). 

A Revista DAE está l icenciada sob a Licença Atribuição- 
NãoComercial 4.0 Internacional Creative Commons.

99

artigos técnicos

Revista DAE  | núm. 219  | vol. 67  |  outubro a dezembro de 2019



4 CONCLUSÃO 
A eletrocoagulação é um processo eficiente 

para a descoloração de efluentes têxteis. O pH 

inicial da solução, intensidade de corrente e o 

tempo de eletrólise são variáveis importantes 

que afetam a eficiência de descoloração. Des-

ta maneira, devem ser levados em consideração 

na definição dos parâmetros ótimos operacio-

nais do processo. 

A efetividade do processo de eletrocoagulação 

para remoção de cor em efluente têxtil é com-

provada pelos bons índices de remoção deste 

parâmetro. As melhores condições operacionais 

com intensidade de corrente de 33 A, pH inicial 

3 e tempo de eletrólise de 30 minutos, promo-

veram remoção da cor em até 97,3%. Além dis-

so, a ausência da necessidade de correção do 

pH das amostras eletrocoaguladas constitui-se 

como fator positivo do processo. 

O DCCR se mostrou uma ferramenta simples e 

prática para planejar os experimentos e pos-

sibilitou a avaliação do efeito das variáveis in-

dependentes (intensidade de corrente e pH) e 

suas interações, na remoção da cor do efluente. 

Além disso, também proporcionou o desenvol-

vimento do modelo matemático que poderá ser 

útil para a realização de previsões, quanto à re-

moção de cor, do efluente têxtil, no intervalo de 

valores das variáveis independentes estudadas.

Os resultados obtidos apontam o processo de 

eletrocoagulação como promissor no trata-

mento de efluentes da indústria têxtil. Eviden-

ciando que a aplicação da eletrocoagulação é 

apta ao tratamento de efluentes com corantes 

tipos azo, comprovando ter grande potencial 

em promover a remoção da cor. Desse modo, a 

eletrocoagulação pode contribuir para o trata-

mento do efluente industrial sem causar agres-

são ou destruição do meio ambiente.
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