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Resumo

A presença de corantes têxteis em águas naturais, em função das suas características 
marcantes, ainda representa um capítulo atual e grave da ação antrópica. Esses com-
postos bloqueiam a penetração da luz, aumentam o consumo do oxigênio dissolvido, 
são cancerígenos, persistentes e de difícil remoção. O tratamento do efluente têxtil 
se torna complexo em função da diversidade de corantes e de fibras disponíveis, exi-
gindo condições também diversas de tratamentos das fibras e de tingimento. Neste 
trabalho foram estabelecidas condições para o tratamento de um efluente sintético 
(solução de azul de metileno, AM) por uma técnica de caráter geral (eletrocoagu-
lação, EC), combinando-a com alguns processos auxiliares (flotação por ar dissol-
vido, FAD; agentes floculantes naturais e surfactantes). O primeiro trabalho (cap. 
3) abordou a otimização do processo combinado EC-FAD sem uso de floculantes. 
Para esse fim, empregou-se um planejamento experimental sequencial estratégico. 
Inicialmente foi realizado um planejamento fatorial fracionário (PFF), para uma aná-
lise exploratória, seguido de um delineamento composto central rotacional (DCCR). 
Foram avaliadas seis variáveis independentes: pares de eletrodos, espaçamento entre 
eletrodos (cm), tempo (min), pH inicial, diferença de potencial (V) e pressão por 
ar dissolvido (atm). As variáveis dependentes escolhidas foram: cor (uH), pH final, 
turbidez (NTU) e taxa de remoção do corante (%). A análise exploratória por meio 
do PFF mostrou que todas as variáveis independentes foram estatisticamente signi-
ficativas (p<0,05). No DCCR as variáveis cor e percentual de remoção do corante 
apresentaram uma falta de ajuste significativa (p<0,05). As condições alcançadas 
na otimização foram: 4 pares de eletrodos, espaçamentos de 2,5 cm, 203 min, pH 
inicial 4, ddp=32 V e sem pressão por ar dissolvido. Nessas condições, os resultados 
alcançados foram 163 uH (cor), 6,53 (pHf), 47 NTU (turbidez), e 66% (remoção). O 
segundo trabalho (cap. 4) abordou um tratamento complementar para a remoção do 
corante remanescente, após o estabelecimento das melhores condições de EC-FAD. 
Para tal finalidade, os floculantes pectinas naturais (extraídas da laranja e maracujá), 
pectina cítrica comercial e o surfactante dodecil sulfato de sódio (SDS), foram usa-
dos como agentes de melhoria do processo de EC. Um DCCR foi usado para otimizar 
a atividade floculante das pectinas e coprecipitação do AM por floculação iônica do 
SDS. As pectinas foram caracterizadas por FTIR e os graus de esterificação foram 
calculados. As melhores condições foram usadas, in situ, no sistema eletroquímico, 
e ex situ, após a etapa eletroquímica, para avaliar remoções complementares. A con-
centração 0,05 mmol L-1 de SDS reduziu o tempo de tratamento de 203 para 60 min 
com cinética de segunda ordem removendo 99% do AM. As pectinas apresentaram 
limitações quando expostas ao tratamento eletroquímico. No tratamento ex situ, as 
pectinas comercial e da laranja aumentaram a remoção de 66% para 77,1%, reduzin-
do cor e turbidez do efluente. O SDS apresentou remoção complementar 36,8% (total 
99,8%) para o corante, 100% para cor e 99,2% para turbidez.

Palavras-chave: Eletrofloculação/Eletrocoagulação; Pectina; SDS; Azul de metile-
no.



Abstract

The presence of dyes in natural waters, due to their remarkable characteristics, still 
represents a current and tragic chapter of anthropic action. These compounds are 
carcinogenic, persistent and difficult to remove; they also block the penetration of 
light, which causes the decrease of dissolved oxygen. The treatment of textile ef-
fluent can be a complex process, due to the diversity of dyes and fibers available, re-
quiring different conditions for fiber treatments and dyeing. In this work, conditions 
were established for the treatment of a synthetic effluent (methylene blue solution, 
AM) by a general technique (electrocoagulation, EC), combining it with some au-
xiliary processes (dissolved air flotation, DAF; flocculating agents and surfactants). 
This work’s third chapter addresses optimization of the combined EC-DAF process 
without flocculants. For this purpose, strategic sequential experimental planning was 
employed. Initially, fractional factorial planning (FFP) was carried out, for an explor-
atory analysis, followed by a rotational central composite design (DCCR). Six inde-
pendent variables were assessed: electrode pairs, electrode spacing (cm), time (min), 
initial pH, potential difference (V), and dissolved air pressure (atm). The dependent 
variables chosen were color (HU), final pH, turbidity (NTU), and dye removal rate 
(%). The exploratory analysis using the FFD showed that all independent variables 
were statistically significant (p<0.05). In the CCRD, the color and dye removal per-
centage variables presented a significant lack of adjustment (p<0.05). The conditions 
achieved after the optimization were: 4 pairs of electrodes, spacings of 2.5 cm, 203 
min, initial pH 4, PD=32 V, and no dissolved air pressure. Under these conditions, 
the results achieved were 163 HU (color), 6.53 (pHf), 47 NTU (turbidity), and 66% 
(removal). This work’s fourth chapter addresses a complementary treatment for the 
removal of the remaining dye, after establishing the best EC-DAF conditions. For 
this purpose, natural pectins flocculants (extracted from orange and passion fruit), 
commercial citrus pectin and dodecyl sodium sulfate (SDS) surfactant, were used as 
improvement agents of the EC processes. A DCCR was used to optimize the floccu-
lating activity of the pectins and coprecipitation of AM by ion flocculation of SDS. 
The pectins were characterized by FTIR and the degrees of esterification were cal-
culated. The best conditions have been used, in situ, in the electrochemical system, 
and ex situ, after the electrochemical stage, to evaluate complementary removals. 
The 0.05 mmol SDS concentration reduced the treatment time of 203 to 60 min with 
second order kinetics by removing 99% of AM. The pectins presented limitations 
when exposed to the electrochemical treatment. In ex situ treatment, commercial and 
orange pectins increased removal from 66% to 77.1%, reducing color and turbidity 
of the effluent. The SDS presented complementary removal of 36.8% (total 99.8%) 
for the dye, 100% for color and 99.2% for turbidity.

Keywords: Electroflocculation/Electrocoagulation; Pectin; SDS; Methylene blue.
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(Bio)floculantes como auxiliares nos processos de eletrocoagulação e flotação por ar dissolvido

CAPÍTULO 1 

1.1 Introdução

Não há dúvidas que a água é um recurso natural insubstituível para a ma-

nutenção da vida no planeta. Além do seu inquestionável valor bioquímico, ela 

é também o meio em que vivem diversas espécies animais e vegetais, apresenta 

importância na dinâmica do clima e está diretamente ligada à dignidade huma-

na, em função dos seus valores social e cultural.

A água apesar de ser um recurso abundante, cobrindo 75% da superfície 

do planeta, nem sempre se encontra disponível para uso direto, já que 97,4% 

deste total correspondem à água salgada existente nos oceanos, mares e em 

alguns lagos. Ademais, os correspondentes 2,4% de água doce encontram-se 

distribuídos nas geleiras (90%) e em lagos, rios e lençóis subterrâneos (10 %) 

(RIBEIRO & ROLIM, 2017).

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), o Brasil possui aproxima-

damente 12% da água doce disponível no planeta em uma distribuição irregu-

lar, 80% concentrada na região Norte, por exemplo, atendendo somente 5% da 

população brasileira (BRASIL, 2020).

Em função dos fenômenos de expansão urbana e industrial, e ampliação 

da agricultura, sempre houve uma crescente demanda hídrica. Em oposição, 

e em razão das mesmas ações antrópicas, os mananciais, ao longo do tempo, 
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vêm perdendo estabilidade e qualidade, de modo que a demanda tem excedido 

a renovabilidade do ciclo natural hidrológico, necessitando de meios técnicos 

de tratamento e de reparação de águas impactadas e poluídas. Por estas razões, 

e considerando escassez em potencial deste recurso, a água é considerada um 

insumo estratégico (SANTANA et al., 2001). De fato, o fornecimento de água 

para atender às diversas demandas sociais (consumo humano; uso industrial e 

agrícola, paisagismo etc.) tem sido um dos maiores desafios da humanidade. 

A poluição de rios, lagos e aquíferos em função da descarga indiscriminada de 

efluentes industriais tem sido uma das principais preocupações de autoridades 

e órgãos de controle (BEHERA et al., 2020; MOLLAH, et al., 2001; JONES et 

al., 2018).

Com um modelo de desenvolvimento social pautado no uso insustentável 

de recursos não renováveis, implicando em uma redução drástica da biodiversi-

dade, poluição generalizada (atmosfera, hidrosfera e litosfera), etc, não é de es-

tranhar que muitas nações enfrentam, atualmente, conflitos entre o crescimento 

econômico e a preservação do meio ambiente (WANG et al., 2020; MARTINE 

& ALVES, 2018). Entretanto, sem o desenvolvimento socioeconômico impul-

sionado pelo setor industrial, como garantir empregos e necessidades para uma 

população que não para de crescer? O cenário descrito é complexo e de crise. 

Há quem não considera possível conciliar crescimento econômico, bem-estar 

social e sustentabilidade ambiental (ROMEIRO, 2012). Na verdade, sem que 

haja mudanças na proporção dos dados de consumo e poluição atuais, o panora-

ma futuro é desolador (ROMEIRO, 2012). Entretanto, seja qual a solução que a 

sociedade adote para evitar um colapso iminente, parte desta estratégia deverá 

envolver aspectos da gestão: gestão dos recursos hídricos, gestão da demanda, 

gestão da oferta e gestão da qualidade (MARTINE & ALVES, 2018).
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De fato, há vários métodos e ferramentas de gerenciamento ambiental que 

estão disponíveis para a indústria. Há normas e orientações técnicas visando 

aumento na eficiência de produção e diminuição do impacto ambiental de cada 

setor industrial. Há uma busca pela minimização de resíduos, por tratamento e 

reuso dos mesmos. Há incentivos e benefícios de mercado para as empresas e 

indústrias que buscam implementar certificações (SEBRAE, 2018). Assim, há 

um declarado interesse por técnicas e procedimentos que venham ao encontro 

de um modelo de crescimento econômico com concomitante garantia da quali-

dade ambiental, permitindo a continuação do sistema produtivo com o mínimo 

de riscos para o meio ambiente e sociedade em geral (WANG et al., 2020). 

Dentre as atividades industriais, uma que se destaca pelos elevados ín-

dices de consumo de água e de potencial poluidor, é a indústria têxtil. Desde a 

produção das matérias-primas, passando pelo tingimento das fibras, enormes 

quantidades de água e produtos químicos são necessárias, incluindo pestici-

das (KHAN & DAMALAS, 2015), corantes, mordentes etc. (ZANONI et al., 

2016).

Somente no Brasil e de acordo com a Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil, este setor é responsável por quase 1,6 milhões de empregos (ABIT, 

2019). Portanto, é inegável a sua importância socioeconômica. Entretanto, per-

manecem os fatos deste segmento industrial ser um dos maiores consumidores 

de água e, simultaneamente, um dos maiores produtores de efluentes líquidos 

(SOUZA & ZOMARA, 2005). Somente as etapas de tinturaria e acabamento 

são responsáveis por produzir de 50 a 100 L de águas residuais por quilograma 

de tecido processado (ALATON et al., 2008). A título de ilustração, a figura 1.1 

mostra as principais etapas de produção da indústria têxtil de algodão.
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O fluxograma pode ser bastante variado a depender de vários fatores, a 

começar pelo tipo de fibra têxtil empregada no processo. As fibras naturais (ve-

getais, animais e minerais) e manufaturadas (artificiais e sintéticas) exigem tra-

tamentos diversificados e seguem fluxos diferentes de produção, com geração 

de resíduos também diferentes. Por exemplo, as fibras à base de acetato passam 

por banhos com ácido sulfúrico e acetona; a viscose já necessita de soda cáus-

tica em sua manufatura; na produção das fibras sintéticas se empregam nafta 

petroquímica (benzeno, eteno, p-xileno etc.) e outros derivados do petróleo. 

Em alguns processos serão necessárias etapas de purga e limpeza para a remo-

ção de possíveis materiais oleosos, inclusive para reduzir a hidrofobicidade do 

substrato (BASTIAN & ROCCO, 2009).
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Figura 1.1 - Fluxograma do processo da indústria têxtil de algodão
 (adaptado – EPA, 1997).

Deste modo, a preparação dos tecidos requer vários banhos e enxágues, 
visando remover impurezas naturais ou químicas. No tingimento, ocorre a apli-
cação do corante, atribuindo maior valor ao produto. Essa etapa é a mais danosa 
do ponto de vista ambiental, devido à complexidade dos produtos químicos em-
pregados (BASALEH et al., 2019; SHAO et al., 2017; ALATON et al., 2008). 
Já o acabamento, abrange tratamentos químicos e mecânicos para melhorar a 

aparência, textura e desempenho do tecido.
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As duas últimas etapas apresentadas merecem destaque, pois por meio 

dos corantes, executa-se a coloração dos tecidos de forma geral ou localizada. 

Estas substâncias são empregadas também em diversas outras indústrias além 

das têxteis, como as de tintas, alimentícias, papeis e cosméticos. Além de serem 

esteticamente inaceitáveis em águas naturais, esses compostos limitam a pas-

sagem da radiação solar, restringem a atividade fotossintética, com posterior 

diminuição de oxigênio dissolvido e risco para a manutenção da vida aquática, 

são tóxicos, cancerígenos, resistentes à degradação biológica e ao calor (SHAO 

et al., 2017; BASALEH et al., 2019). Devido a isso, os corantes têm desperta-

do a atenção de pesquisadores em todo o mundo, pois ainda representam um 

desafio à comunidade científica tanto na eficiência do tingimento, quanto na 

remoção destas substâncias dos corpos hídricos (WU et al., 2020).

Segundo o Colour Index (publicação conjunta da American Association 

of Textile Chemists and Colorists e da Society of Dyers and Colourists) existem 

no mercado mais de 34.500 corantes e pigmentos (ZANONI et al., 2016). Estes 

materiais podem ser classificados de diversas maneiras. Entretanto, o mesmo 

Colour Index propõe os tipos: corantes à tina (Vat dyes), reativos, dispersos ou 

plastosolúveis, diretos, ácidos, catiônicos, sulfurosos e naturais. Alguns destes 

corantes são essencialmente insolúveis em água (corantes à tina e sulfurosos) e 

requerem pH’s específicos e etapas de redução para uma aplicação prática. Ou-

tros, também insolúveis em água (dispersos ou plastosolúveis, por exemplo), 

são aplicados na forma de dispersões sobre fibras hidrofóbicas (poliéster, aceta-

to de celulose etc.). Outros corantes, solúveis em água, podem ser aplicados di-

retamente nas fibras dos tecidos, a depender da natureza das fibras (BASTIAN 

& ROCCO, 2009).

Esta diversidade toda de corantes e processos, como dito anteriormen-

te, é responsável por um efluente igualmente variado e complexo. Entram na 
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composição dos efluentes resíduos dos corantes, eletrólitos, ajustadores de pH, 

sais, agentes tensoativos, metais etc., o que torna complicado o processo de 

tratamento (ZANONI et al., 2016). 

O tetrametiltionina (C16H18ClN3S), conhecido como azul de metileno 

(AM), é um corante típico muito usado nos estudos de tratamento de efluentes 

(figura 1.2). Além de bastante empregado industrialmente, e ao contrário de 

outros corantes têxteis, pode ser adquirido como um reativo P.A., sem aditivos, 

com especificações claras da sua composição e massa. Na indústria têxtil é usa-

do no tingimento de lã, seda e algodão (HUNGER, 2003).

Figura 1.2 - Estruturas ressonantes do corante azul de metileno.

O AM tem amplo espectro de aplicação, tendo sido o primeiro medica-

mento totalmente sintético usado na medicina. Heinrich Caro sintetizou esse 

composto em 1876 como derivado da anilina para a indústria têxtil (LO et 

al., 2014). Em 1882, solução alcoólica de azul de metileno alcalinizada com 

potassa, foi usada como mancha para visualização de bacilos da tuberculose 

(SIQUEIRA et al, 1984). Já foi usado como agente antimalárico, antidepressivo 

e efeitos psicotrópicos (LO et al., 2014). Existem estudos que promovem este 

composto a antioxidante, combatendo radicais livres, e outros que demonstram 

sua ação positiva em melhorar os sintomas do Alzheimer (OLIVEIRA F. et al., 

2019). É usado como corante bacteriológico no processo de coloração de bacté-

rias como os bacilos de hanseníases e da tuberculose, conhecido como método 

de Ziehi-Neelsen (COSTA et al., 1988).
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É também um exemplo de corante com potencialidades negativas para a 

saúde humana. Quando ingerido, em doses de 5-7 mg kg-1, provoca náusea, vô-

mito, diarreia, dificuldades para respirar, dores na cabeça, no tórax e abdome, 

confusão mental, além da metamoglobinemia conhecida como síndrome do 

bebê azul. Em doses menores que 4 mg kg-1, ocorre descoloração reversível da 

pele, fezes e urina (LO et al., 2014; OSWALDO CRUZ, 2003).

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) dispõe, por meio 

das resoluções n° 357 (17.03.2005) n° 430 (13.05.2011), sobre a classifica-

ção dos corpos de água e estabelece condições, parâmetros, padrões e dire-

trizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores 

(BRASIL, 2005; BRASIL, 2011). A resolução de 2011 altera parcialmente e 

complementa a resolução nº 357, mas ambas, na seção referente às condições 

e padrões de lançamento de efluentes, estabelecem iguais condições para o des-

pejo de efluentes nos corpos receptores e que as indústrias devem realizar o 

tratamento de seus efluentes de acordo com o tipo de atividade desenvolvida, 

carga poluidora e quantidade de resíduo gerado. A Tabela 1.1 resume as especi-

ficações apresentadas por estas resoluções.
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Tabela 1.1 – Especificações de alguns parâmetros para lançamento de efluentes 
em corpos d’água (BRASIL, 2005; BRASIL, 2011)

Parâmetros Conama nº 357/2005 e 430/2011

pH 5 a 9

Temperatura (°C) < 40

Materiais sedimentáveis (mL/L) ≤ 1,0

Óleos e graxas (mg/L)
Óleos minerais ≤ 20

Óleos vegetais e gorduras 
animais ≤ 50

DBO a 20 °C 60%

Ferro dissolvido (mg/L) 15,0

Embora nas seções específicas destas resoluções que tratam de efluentes 

não estejam considerados os teores permitidos para corantes, cor, turbidez e 

teor de alumínio dissolvido, nos arts. 32 (BRASIL, 2005) e 12 (BRASIL, 2011) 

está explícita a condição de que o lançamento do efluente não poderá ocasionar 

a ultrapassagem dos limites estabelecidos para os padrões de qualidade para a 

classe de água do corpo receptor. Em outras palavras, a descarga do efluente 

deverá atender aos padrões de lançamento dos efluentes (tabela 1.1) e respei-

tar os limites dos padrões de qualidade de água estabelecidos para a classe do 

corpo receptor, exceção feita às águas da classe especial (destinada ao abaste-

cimento para consumo humano, com desinfecção; à preservação do equilíbrio 

natural das comunidades aquáticas; e à preservação dos ambientes aquáticos 

em unidades de conservação de proteção integral), em que é vetada a descarga 

de qualquer efluente (BRASIL, 2005), em águas da classe especial. 

Para o caso das águas doces, classe I (abastecimento após tratamento 

simplificado, irrigação, recreação de contato primário etc.), as indicações para 
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os parâmetros: corante (proveniente de fontes antrópicas), cor verdadeira, tur-

bidez e alumínio dissolvido são, respectivamente: virtualmente ausentes, nível 

de cor natural (unidade de mg/Pt), até 40 NTU, e 0,1 mg de Al/L (BRASIL, 

2005).

Uma das formas de regenerar uma área contaminada é a intervenção por 

meio da remediação, ou aplicação de técnicas com o objetivo de remover ou 

diminuir os níveis de contaminantes (BRASIL, 2009). Nesse contexto, muitas 

técnicas têm sido empregadas no tratamento de águas, dentre elas destacam-se 

adsorção por carvão ativado, adsorção assistida, coagulação e floculação, pre-

cipitação química, troca iônica, oxidação química e biológica e filtração por 

membrana (BAYOMIE et al., 2020; BARHOUMI et al., 2019; BHARATHI, 

e RAMESH, 2013; ZANONI et al., 2016; VOLESKY, 2001). Embora esses 

métodos tenham algumas vantagens, os resultados nem sempre são satisfató-

rios. Por exemplo, alto custo de operação, baixa eficiência de remoção, tempo 

prolongado de tratamento, dificuldades durante o controle do processo de tra-

tamento e poluição secundária (BAYOMIE et al., 2020; BHARATHI & RA-

MESH, 2013; KATHERESAN et al., 2018). A tabela 1.2 apresenta algumas 

vantagens e desvantagens de processos tradicionais de remoção de poluentes 

em águas residuais. Métodos biológicos isolados ou acoplados com oxidação 

avançada também têm sido empregados com o propósito de descolorir águas 

residuais (OLLER et al., 2011).
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Tabela 1.2 – Métodos tradicionais de tratamento de efluentes: vantagens e              
desvantagens

Método Desvantagens Vantagens

Precipitação 
química / 
filtração

Altas concentrações. Separação 
difícil.  Não muito efetiva.  

Produz lamas.
Simples e baixo Custo.

Oxidação
 e redução 
biológica

Quando sistemas 
biológicos são utilizados, 

a taxa de conversão é lenta e 
sensível ao clima.

Baixo custo.

Oxidação e 
redução química

Necessidade de 
agentes químicos. Mineralização.

Tratamento 
eletroquímico

Consumo energético 
elevado.

Poucos reagentes 
químicos.

Eletrocoagulação 
/

Eletroflotação

Em alguns casos, é necessário 
tratamento  complementar. 

Poucos reagentes 
químicos, tempo de

 retenção curto, 
velocidade de 

sedimentação elevada, 
simples operação.

Osmose reversa Altas pressões. 
Custo elevado.

Efluente puro 
(para reciclagem)

Coagulação / 
floculação

Custo operacional 
relativamente elevado 
(produtos químicos). 

Grande volume de lodo. Tempo 
elevado. Aumento da salinidade. 

Baixo custo de 
implantação. Excelente 

qualidade do efluente pro-
duzido.

Troca iônica
Sensível à presença 

de partículas. Resinas de custo 
elevado.

Efetivo. Possível 
recuperação do analito.

Adsorção

Não efetivo para 
alguns poluentes alto custo no 

preparo, tratamento ou aquisição 
de adsorventes. Tempo elevado. 

Necessidade de filtração.

Adsorventes 
convencionais (carvão).

Evaporação Requer fonte de energia. Custo 
elevado. Produz lamas. Obtenção do efluente puro.

Fonte: (VOLESKY, 2001 – adaptado)
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A efetiva necessidade do cumprimento da legislação ambiental impulsio-

na o uso de técnicas eficazes e economicamente favoráveis. Dentre os proces-

sos eletroquímicos, destaca-se a eletroflotação (EF), englobando aqui as mo-

dalidades de eletrocoagulação (EC) / eletrofloculação. Em essência e a rigor, 

a EF é o processo de tratamento baseado na separação de partículas suspensas 

a partir de bolhas geradas durante a eletrólise da água (MOHTASHAMI & 

SHANG, 2019a). Para este caso específico empregam-se eletrodos inertes (no-

tadamente de aço inoxidável), alumínio (catodo), grafite e eletrodos à base de 

Ni, Pb, Pt e Ti (MOHTASHAMI & SHANG, 2019a; SANTOS et al., 2018). 

No caso de emprego de anodos ativos, ou de sacrifício, ao invés da produção 

única de oxigênio, haverá a liberação de cátions que irão promover a formação 

in situ de agentes coagulantes, a exemplo dos íons Al3+ e os seus respectivos 

hidróxidos e polihidroxidos. Neste caso, permanece a produção de bolhas de 

gás hidrogênio no catodo, favorecendo a flotação do material (EF), e a produ-

ção do agente coagulante no anodo para permitir a formação dos flocos a se-

rem separados do meio (EC). Para o segundo caso, há quem o distinga de uma 

eletroflotação convencional e o representa como processo combinado EC/EF 

(SANTOS et al., 2018), outros o apresentam como particularidade da eletro-

flotação (MOHTASHAMI & SHANG, 2019a), já que durante a EC a flotação 

também acontece. Há também desing experimentais que combinam EC/EF de 

modo bem característico, em que dois reatores conjugados são empregados: um 

primeiro para o processo de EC, em há a formação do material a ser separado, 

o segundo de EF para a melhor separação pela ação de bolhas. Os dois reatores 

se comunicam por gravidade para a transferência do material a ser flotado (DI-

MOGLO et al., 2019).

Deste modo, na EC há a passagem de corrente elétrica pelo sistema pro-

vocando a corrosão do ânodo e produzindo cátions metálicos, os quais vão 
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promover a formação do agente coagulante, a desestabilização dos contami-

nantes pela neutralização de cargas, coagulação, floculação e flotação do ma-

terial (MONDAL et al., 2018; RIBEIRO et al., 2019). Métodos eletroquímicos 

apresentam vantagens interessantes para o tratamento de efluentes, tais como: 

tempo de retenção muito curto; velocidade de sedimentação e flotação eleva-

dos; baixa produção de lodo devido ao baixo teor de água; o tratamento de água 

residuária fornece água incolor e inodora; simples operação e fácil automação; 

produção controlada do agente floculante e quando o sistema opera em pH 

adequado e em temperatura ambiente, tem-se economia de energia (MOLLAH 

et al., 2001; CHEN G, 2004). Em coerência com a fonte de eletricidade, solar, 

eólica, hidroelétrica, tais técnicas também se distinguem pelo viés ecológico.

A EC tem sido empregada no tratamento de águas residuais de tintas 

automotivas (MOHTASHAMI et al., 2019), corantes em meio aquoso (SHER 

et al., 2020; LIU & WU, 2019; MONDAL et al., 2018; UBALE & SALKAR, 

2017; KHANDEGAR & SAROHA, 2013; WEI et al., 2012; PATEL et al., 2011; 

YUKSEL et al., 2011; KOBYA et al., 2010; KASHEFIALASL et al., 2006), 

remoção de cobre (ADJEROUD et al., 2018) e água de lavagem de biodiesel 

(CHAVALPARIT & ONGWANDEE, 2009).

Entretanto, a EC exige alguns cuidados e apresenta limitações que po-

dem dificultar, a médio prazo, a eficiência do tratamento e os custos operacio-

nais. Dentre as limitações citam-se a passivação e o consumo não uniforme dos 

anodos. Em termos de cuidados, alerta-se para a composição do efluente. Por 

exemplo, a presença de cloretos pode ocasionar a formação de organoclorados 

durante o tratamento de efluentes orgânicos; condutividades elevadas podem 

propiciar superaquecimento, etc.  (INGELSSON et al., 2020; BHARATH et 

al., 2018; EMAMJOMEH & SIVAKUMAR, 2009; KYZAS & MATIS, 2016; 

KHANDEGAR & SAROHA, 2013). Para o caso de efluentes têxteis, o de-



36

(Bio)floculantes como auxiliares nos processos de eletrocoagulação e flotação por ar dissolvido

sempenho da EC dependerá da natureza e do tipo de corante, podendo atingir 

valores de 87% de remoção (UBALE & SALKAR, 2017; GÓES et al., 2020; 

KHANDEGAR & SAROHA, 2013; WEI et al., 2012; PATEL et al., 2011; 

SHER et al., 2020; YUKSEL et al., 2011; KASHEFIALASL et al., 2006). Mes-

mo apresentando limitações, a EC não deve ser descartada no tratamento de 

águas residuais.

Recentemente, a integração entre técnicas tem sido aplicada para melho-

rar a eficiência na remoção de poluentes, minimizar o custo operacional e su-

perar desvantagens de um único tratamento (AL-QODAH et al., 2020; MANI-

KANDAN et al., 2019; KHANDEGAR & SAROHA, 2013WEI et al., 2012;). 

CASTAÑEDA-DÍAZ et al. (2017) aplicaram o processo eletrocoagulação-ad-

sorção para a remoção dos corantes verde malaquita e amarelo remazol com 

eficiência de remoção de 96-98%. SECULA et al. (2012) removeram 99,5% 

do corante índigo carmim combinando eletrocoagulação-adsorção com carvão 

ativado. MERZOUK et al. (2010) reduziram em 93% a cor de águas têxteis 

ajustando a EC. PARGA e outros (2005) reduziram em 99% as concentrações 

de crômio e arsênio em água de poço, empregano EC com injeção de ar. 

Deste modo, aproveitando as vantagens da EC, um efluente tratado por 

este procedimento poderá ser submetido a um processo de tratamento com-

plementar (coagulação, floculação, sedimentação e filtração) melhorando suas 

características finais para o descarte em corpos hídricos. Importante lembrar, 

que a escolha do agente floculante deve ser feita de forma adequada para a mi-

nimização de custos e não causar danos ao meio ambiente (LEE et al., 2014).

Uma técnica que pode ser auxiliar à EC é a Flotação por ar dissolvido 

(FAD) (MONAGO et al., 2018; BOGACKI et al., 2017; HAARHOFF et al., 

2013; WANG et al., 2012; SANTANA, 2002), que consiste em incidir, de for-

ma ascendente e por diferença de pressão, bolhas no reator, em que os flocos 
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em suspensão são arrastados para a superfície (MONAGO et al., 2018). A efici-

ência da aplicação da metodologia FAD tem relação direta com a coagulação e 

floculação das impurezas existentes no meio aquoso (SANTANA et al., 2004).

Os fundamentos dessa metodologia estão baseados nas bolhas produzi-

das, seus tamanhos, interações com as partículas, volume de ar e aos meca-

nismos de reações de coagulação assim como o design do reator de flotação 

(DASSEY & TEEGALA, 2012).

A FAD é um tanto mais complexa que apenas a formação e o forneci-

mento das bolhas para a flotação dos resíduos. O tamanho (volume de ar) e 

a intensidade das bolhas produzidas, que dependem do design do reator e da 

pressão, influem na interação bolha-partícula e, consequentemente, nas etapas 

de colisão, adesão, nucleação das bolhas na superfície das partículas, empaco-

tamento (das bolhas dentro da camada dos flocos) e arraste dos aglomerados 

por bolhas ascendentes, conforme mostra a figura 1.3 (DASSEY & TEEGALA, 

2012; RUBIO et al., 2002).

Figura 1.3 - Mecanismos de interação partícula-bolha na FAD: (a) colisão e adesão 
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bolha-partícula; (b) formação de bolhas na superfície das partículas; (c) aprisiona-
mento de micro-bolhas em agregados; d) agregados arrastadas por bolhas (RUBIO 
et al., 2002).

A aplicação eficiente da FAD relaciona-se com uma intensa formação de 

flocos. Faz-se necessário a introdução de um pré-tratamento que consiste na 

adição de agentes floculantes antes da injeção das bolhas. Desse modo, agre-

gados contendo as partículas poluentes estarão formados para serem arrastados 

para a superfície do tanque de tratamento (SANTANA et al., 2004).

Além da FAD, coagulantes e floculantes naturais e biodegradáveis po-

dem ser empregados como auxiliares nos processos de EC. Estes materiais vêm 

ganhando cada vez mais o interesse por grupos de pesquisa, uma vez que a 

biotecnologia adota conceitos de materiais eco friendly e os princípios da quí-

mica verde. Assim, a substituição de produtos químicos industrializados, como 

sais metálicos hidrolisantes e polímeros sintéticos, por bioprodutos diminuem 

o consumo de energia da cadeia produtiva, além de agregar valor a produtos 

locais e evitar o uso de solventes e reagentes tóxicos (LIMA & ABREU, 2018).

A pectina é um floculante natural emergente que tem sido utilizado no 

tratamento de água para remover corantes e metais (LIANG et al., 2020; KHO-

RASANI & SHOJAOSADATI, 2019; ZHANG et al., 2016; HO, et al., 2014; 

BLACKBURN, 2005). THAKUR et al. (2019) desenvolveram hidrogéis como 

alternativa para o tratamento de águas residuais. As pectinas também têm sido 

empregadas nas indústrias de alimentos, fármacos e cosméticos, pois esse bio-

polímero tem a capacidade de atuar como hidrocolóide na dispersão, estabili-

zação e gelificação de materiais, meio de transporte para quimioterapêuticos, 

além de conferir firmeza, retenção de sabor e aroma.  (LIU et al., 2007; WONG 

et al., 2010; GANCZ et al., 2006).
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O termo “pectina”, deriva do grego pectos que significa gelatinizado, cor-

responde a um grupo de oligossacarídeos e polissacarídeos que apresentam ca-

racterísticas comuns. Particularmente apresentam estruturas químicas diversas, 

exceto pelo fato de serem constituídas de ácido D-Galacturônico com ligações 

α (1→4). Os três principais domínios são: homogalacturonano, ramnogalactu-

ronano I e II (OCHOA-VILLARREAL et al., 2012; WUSIGALE et al., 2020). 

O homogalacturonano corresponde a um homopolímero de ácido α-(1,4)-D-Ga-

lacturônico formando aproximadamente 65% da pectina. O ramnogalacturona-

no I apresenta esqueleto composto pela unidade de repetição do dissacarídeos 

ácido α-(1,2)-D-Galacturônico-α-(1,4)-L-Ramnose constituindo cerca de 20-

35% do biomaterial. O ramnogalacturonano II exibe esqueleto de resíduos do 

ácido α-(1,4)-D-Galacturônico, sendo responsável aproximadamente por 10% 

da pectina (WUSIGALE et al., 2020). Uma estrutura alternativa foi proposta 

por VINCKEN et al. (2003). Essa possibilidade sugere que o homogalacturo-

nano seja formado por uma cadeia longa de ramnogalacturonano I, conforme 

mostra a figura 1.4.

A pectina é encontrada na parede celular dos vegetais e nas camadas in-

tercelulares (lamela) juntamente com celulose, hemiceluloses além de proteí-

nas, compostos aromáticos e lignina. Ela contribui para processos fisiológicos, 

como adesão celular, retenção de água, resistência mecânica dos tecidos e fir-

meza, que se estabelece durante o desenvolvimento do vegetal (MC CREADY 

RM 1970; BRANDÃO, 1999; MESBAHI, 2005; VORAGEN et al., 2009). O 

mesocarpo e as cascas de frutas cítricas como: caju, manga, laranja, maracujá, 

goiaba, limão e o bagaço de maçã são as principais matrizes para extração da 

pectina. Mesmo apresentando diversas fontes de obtenção e variadas estruturas 
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secundárias, as propriedades físico-químicas são semelhantes (WICKER et al., 

2014; OLIVEIRA A., 2013; PAIVA et al., 2009).

Figura 1.4 - (a) Estrutura convencional da pectina, (b) estrutura alternativa recente-
mente proposta para pectina. Fonte: WUSIGALE et al., 2020.

A extração da pectina dos tecidos vegetais é feita com classes de rea-

gentes químicos como ácidos, bases, agentes quelantes (EDTA) ou enzimas 

(LIANG, 2012). O método industrial convencional faz uso de resíduos indus-

triais da produção de sucos de frutas, em meio ácido e aquecimento. Em alguns 

países existe um interesse maior pelos ácidos orgânicos (C2H4O2, C6H8O7), pois 

são menos nocivos ao meio ambiente (CANTERI, 2012). As condições de ex-
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tração são dependentes da botânica e do tipo de pectina desejada. De modo 

geral, os valores de pH variam entre 1-3, numa faixa de temperatura de 60-

100°C, durante 20 a 360 min (BAGHERIAN et al., 2011). Uma boa proporção 

a ser usada, entre as cascas de frutas cítricas desidratadas e volume de água é 

1/50. O monitoramento dessas variáveis é muito importante, pois determinam 

as características da pectina, bem como o rendimento de extração (OLIVEIRA 

A., 2013; KLIEMANN, 2006).

Na américa do sul, notadamente na Amazônia, o maracujá (família das 

Passifloraceae) aparece como uma espécie nativa com grande potencial de ex-

portação e valor econômico, cuja principal atividade industrial é a produção 

de polpas e sucos (SEBRAE, 2020). Trata-se de uma planta de clima tropical 

onde os frutos correspondem a parte de maior aproveitamento, uma vez que 

são produzidos em um baixo intervalo de tempo, quando comparado com a ou-

tras espécies frutíferas (MELETTI, 2011). A expansão da cultura do maracujá 

colocou o Brasil no status de maior produtor mundial com 602.651 toneladas 

em uma área de aproximadamente 42.731 hectares, sendo, a região nordeste, a 

maior produtora conforme a figura 1.5 apresenta (IBGE, 2018).

Dentre as diversas espécies da família Passiflora, o maracujá amarelo ou 

azedo (Passiflora edullis flavicarpa), o roxo (Passiflora edullis sims) e o doce 

(Passiflora alata), são as que despertam maior interesse comercial. O amarelo 

corresponde a 95% dos pomares, pois proporciona frutos de maior qualidade e 

tamanho (EMBRAPA, 2016; MELETTI, 2011). A parcela do fruto empregada 

pela indústria está restrita ao uso da polpa, que corresponde aproximadamente 

a um ¼ do fruto, gerando uma grande quantidade de resíduos orgânicos. Esses 

são usados no preparo de ração animal, mas, na maioria das vezes, são descar-

tados (CANTERI, 2012). Uma alternativa para o aproveitamento desses resí-

duos, em especial o mesocarpo, seria a extração da pectina para aplicação em 

produtos alimentícios, farmacêuticos, cosméticos e no tratamento de efluentes.
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Figura 1.5 - Produção brasileira de maracujá em 2018. Fonte: IBGE - Consultado 
em 14/03/2020.

Outra possível fonte para extração da pectina são os resíduos do pro-

cessamento da laranja (Citrus sinensis). A produção dessa planta no Estado 

do Amazonas tem crescido devido ao bom preço que os frutos têm adquirido 

no mercado além do clima favorável para o cultivo (FUNDECITRUS, 2019). 

Segundo o Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA, 2020), a pro-

dução de laranja no Brasil no mês de fevereiro (2020) foi de aproximadamente 

18.370.000 toneladas, ultrapassando a produção do ano anterior em 4,3% na 

mesma época (IBGE, 2020). Tais valores tornam o Brasil o maior produtor de 

suco de laranja do mundo.

O principal derivado da laranja é o suco, cuja extração ocasiona uma 

imensa quantidade de resíduos. Nesse caso, tem-se tanto o mesocarpo quanto o 
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endocarpo sem sumo, popularmente chamado de bagaço. Segundo GUO et al., 

(2012) o rendimento da extração de pectina dos resíduos da laranja apresenta 

um percentual entre 15 e 20%, ficando fácil notar que esse subproduto corres-

ponde a uma fonte importante de pectina.

Além dos agentes floculantes naturais, alguns modelos do tipo sintético 

também podem ser empregados, desde que sua aplicação não seja prejudicial 

ao meio ambiente e tenha baixa toxicidade. Dentro desse contexto, os surfac-

tantes podem ser uma boa opção, pois é conhecido seu potencial para uso em 

sistemas envolvendo a técnica de floculação (PETZOLD et al., 2007; TALENS 

et al., 1998). Em suma, os surfactantes apresentam um grupo apolar, também 

denominado cauda, ligado a um grupo polar ou cabeça. A parte apolar possui 

maior capacidade de interação com óleos, gorduras e hidrocarbonetos, devido 

a presença de cadeias longas de carbono ou cadeias cíclicas, enquanto a parte 

polar tem maior afinidade com a água, através de interações dipolo ou íon-di-

polo (TADROS, 2005).

Os surfactantes são classificados em aniônicos, catiônicos e não iônicos 

ou anfóteros dependendo do pH do meio (FELIPE e DIAS, 2017). A figura 1.6 

mostra a estrutura de alguns tensoativos e seus respectivos grupos. Dentre os 

diversos tipos de surfactantes, os compostos biodegradáveis representam uma 

grande possibilidade de aplicação como agentes floculantes. Devido à capaci-

dade de atração de grupos hidrofóbicos e hidrofílicos, aliado à sua degradabili-

dade por microrganismos, que reduz seu impacto ambiental, eles são uma opção 

para remoção de poluentes de diferentes naturezas. O mecanismo de tratamento 

de contaminantes pode ser executado com auxílio de um cátion metálico, que 

em contato com o surfactante, promove a formação de um composto insolú-

vel que, enquanto decanta no meio, ‘carrega’ por adsorção os contaminantes 
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existentes na amostra e clarifica a solução (MELO et al., 2017). O fenômeno 

é conhecido como floculação iônica (ou coprecipitação) e já é empregado em 

algumas técnicas de tratamento de efluentes (TURNER & XU, 2008; SILVA et 

al., 2020).
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Figura 1.6 – Estruturas de surfactantes: a) aniônico (dodecil sulfato de sódio – 
SDS), b) catiônico (cloreto de dodecil trimetilamônio) e c) não iônico (éter hexadecil 
(20)-polioxietilênico).

No grupo de surfactantes biodegradáveis, o dodecil sulfato de sódio 

(SDS) merece destaque, pois tem sido usado em remediação de solos por me-

tais pesados e contaminantes orgânicos (PIERATTINI et al., 2018), na remoção 

de petróleo bruto carregados no solo (URUM et al., 2004), na modificação da 

superfície de alumina para adsorção de herbicidas (GAWADE et al., 2005), e já 

foi empregado também na remoção de corantes (MELO et al., 2017; SAITOH 

et al., 2014).

Pesquisadores têm buscado a otimização de diversos sistemas, ou produ-

tos, com objetivo de aperfeiçoar desempenhos e obter benefícios, a exemplo 
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da diminuição de custos operacionais, tempo e reagentes (ASSÉMIAN et al., 

2018; AMANI-GHADIM et al., 2013; MONDAL et al., 2013; TAHERI et al., 

2013). Atualmente o vocábulo otimização tem sido empregado no sentido de 

indicar um conjunto de combinações de variáveis experimentais que estabe-

leça as melhores condições para a realização de um procedimento, de modo a 

potencializar as melhores repostas. Ainda é bastante comum o estabelecimento 

destas condições por análise univariada, i. e., através do monitoramento de 

uma variável por vez, fixando as demais. Neste procedimento, geralmente mais 

oneroso em termos de tempo e de reagentes, as interações entre os fatores ou 

variáveis não podem ser avaliadas. (SHER et al., 2020; LIU & WU, 2019; UB-

ALE & SALKAR, 2017; KHANDEGAR & SAROHA, 2013; WEI et al., 2012; 

PATEL et al., 2011).

O planejamento fatorial experimental é uma ferramenta fundamentada 

na teoria estatística, que permite estabelecer a importância e a significância 

estatística dos efeitos de interação e fatores analisados. Ela reduz o número de 

experimentos, consequentemente de reagentes e de resíduos, melhora a qua-

lidade da informação obtida, destaca interações entre as variáveis, permite o 

cálculo do erro experimental e a definição de modelos matemáticos preditivos 

(RODRIGUES & IEMMA, 2015; BOX et al., 1978). Assim, planejamentos 

multivariados, i.e,. que permitem a variação simultânea de fatores e em níveis 

diferentes (normalmente dois níveis por variável), são mais precisos nas infor-

mações e nos alcances destas informações.

A otimização pela metodologia superfície de resposta (MSR) tem sido 

muito utilizada por causa de sua eficiência, capacidade de modelagem e explo-

ração dos sistemas estudados. Esse método corresponde a descrição gráfica do 

modelo matemático ajustado dos dados experimentais a partir de uma determi-

nada matriz experimental. Esses gráficos têm como objetivo descrever o com-
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portamento do sistema estudado e fazer previsões estatísticas (RODRIGUES 

& IEMMA, 2015).

A função desejabilidade foi proposta por DERRINGER & SUICH (1980) 

e é uma ferramenta que permite trabalhar várias respostas simultaneamente 

proporcionando economia, objetividade e eficiência do processo. Essa meto-

dologia transforma cada resposta individual em uma escala de desejabilidades 

individuais. Essa escala pode variar de 0 (para uma resposta inaceitável) a 1 

(para a resposta desejada). Assim, é possível combinar os resultados obtidos 

para as propriedades medidas em diferentes ordens de grandeza (NOVAES et 

al., 2017). Com as desejabilidades individuais, torna-se possível obter a dese-

jabilidade global (DF), definida como a média geométrica das desejabilidades 

individuais  de acordo com a equação:

(1.1)

sendo m o número de respostas usadas na otimização do processo. 

Assim, no processo de otimização deve-se calcular os níveis das variá-

veis que maximizem a desejabilidade global, de acordo com as equações 1.2; 

1,3 e 1,4. 

(1.2)

(1.3)

(1.4)

Onde α e β correspondem aos menores e maiores valores, respectivamen-

te (obtidos da resposta U) e wi é o nível de importância. Quando wi = 1, a fun-

ção de desejabilidade é linear e quando wi > 1, uma maior importância é dada 
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aos valores perto do ótimo (COSTA NETO et al., 2017; NOVAES et al., 2017; 

GHAEDI et al., 2015).

Na descrição do comportamento de resultados experimentais usando pla-

nejamento experimental, o usual é realizar um planejamento com dois níveis 

(2k), no máximo três (3k). Onde 2 e 3 representam os níveis e k o número de fa-

tores investigados. O uso de mais níveis aumentaria muito o número de pontos 

experimentais, fato esse que se quer evitar quanto se propõe um planejamento 

experimental (CALADO & MONTGOMERY, 2003). Os planejamentos expe-

rimentais mais usados para o ajuste de funções quadráticas são: Box-Behnken, 

Composto Central e Doehlert (NOVAES et al., 2017).

Um delineamento composto central (DCC) deve ser utilizado quando se 

deseja verificar a existência de termos quadráticos (curvatura) no modelo de 

regressão. Em geral, um DCC é caracterizado por três operações: 2K corridas 

fatoriais, 2k pontos axiais e nc corridas centrais. Assim, o número total de expe-

rimentos pode ser calculado pela expressão 2k + 2k + nc (GHAEDI et al., 2015; 

CALADO & MONTGOMERY, 2003). A título de exemplo a tabela 1.3 e a fi-

gura 1.7 mostram as possíveis combinações para um planejamento e os pontos 

de um DCC com dois níveis e dois fatores (22). 

Tabela 1.3 – Matriz do DCC, para dois níveis e duas variáveis (22) com 
valores codificados.

Experimento X1 X2

1 -1 -1

2 -1 +1

3 +1 -1

4 +1 +1
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Figura 1.7 - Pontos centrais para o planejamento composto central.

O parâmetro α apresentado na figura 1.7 é chamado de rotatividade, sendo 

importante para o modelo de segunda ordem (CALADO & MONTGOMERY, 

2003). Os pontos formados com ele são chamados de axiais. Esse parâmetro 

fornece previsões, por meio da região de interesse, que tenham uma variância 

razoável consistente e estável nos pontos de interesse das variáveis indepen-

dentes (CALADO & MONTGOMERY, 2003). Os valores α dos pontos axiais 

dependem do número de variáveis e podem ser calculados por: α = 2(k-p)/4 (NO-

VAES et al., 2017). Assim, um DCC poderá ser rotacional (DCCR) dependendo 

do valor de α, que por sua vez dependerá da porção fatorial do planejamento. A 

rotabilidade é uma propriedade esférica, isto é critério de projeto adotado quan-

do a região de interesse é uma esfera (CALADO & MONTGOMERY, 2003).

Quando o número de fatores em um planejamento fatorial for muito gran-

de, o número de experimentos necessários será elevado. Por exemplo, se uma 

matriz apresentar 8 fatores, serão necessários 256 experimentos (28). Nesse 

caso, uma alternativa é recorrer ao planejamento fatorial fracionário. O uso 
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dessa estratégia tem como objetivo selecionar quais fatores apresentam maio-

res efeitos (DRAPER, 1992). Então, é comum a realização de planejamentos 

fracionários quanto deseja-se fazer uma análise inicial exploratória dos fatores. 

A expressão que calcula a fração de experimentos que devem ser realizados na 

escolha dessa análise é 2k-p, onde o p = 1 corresponde a meia-fração.

BOX & BEHNKEN (FERREIRA et al., 2007) propuseram um método 

para selecionar pontos de um planejamento com três níveis de maneira a per-

mitir previsões econômicas e eficientes dos coeficientes de 1ª e 2ª ordem do 

modelo matemático ajustado. Mesmo trabalhando em três níveis, uma limita-

ção desse planejamento é a negligência de condições experimentais extremas, 

como por exemplo as condições representadas pelas combinações (+1, +1, +1) 

e (-1, -1, -1). Esses pontos correspondem aos vértices de um cubo e foram re-

jeitados no delineamento (NOVAES et al., 2017).

O planejamento de DOEHLERT tem se mostrado uma alternativa econô-

mica em relação aos outros planejamentos de segunda ordem. Com dois fatores, 

ele descreve um domínio circular e esférico para três variáveis (BARROS et 

al., 2013). Quando o planejamento apresenta mais de três fatores ele é hiperes-

férico, o que acentua a uniformidade no espaço envolvido. Uma desvantagem 

em relação aos outros é que suas matrizes não são rotacionais, necessitando de 

poucos pontos experimentais para sua aplicação. O número de experimentos, 

N, pode ser calculado por N = k2 + k + pc, onde k é o número de fatores e pc é 

o número de réplicas do ponto central. Esse planejamento proporciona a possi-

bilidade de estudo em diferentes números de níveis. Tal característica é impor-

tante quando existe interesse e necessidade em estudar fatores em quantidades 

diversificadas de níveis (NOVAES et al., 2017).
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1.2 Objetivo geral

Aplicar, de forma otimizada, as técnicas combinadas de eletrocoagulação 

(EC) e flotação por ar dissolvido (FAD) no tratamento de um efluente sintético 

de azul de metileno, bem como floculantes naturais (pectinas) e SDS em trata-

mento complementar.

1.3 Objetivos específicos

• Caracterizar o efluente produzido de azul de metileno por meio de análises 

físico-químicas (cor, pH inicial, turbidez, e concentração do corante);

• Estudar a influência das variáveis: pares de eletrodos, espaçamento entre ele-

trodos, tempo de eletrólise, pH inicial, diferença de potencial e pressão por ar 

dissolvido na EC-FAD;

• Estabelecer as melhores condições dos processos combinados EC-FAD, por 

meio de planejamento fatorial fracionário (PFF), seguido de um delineamento 

composto central rotacional (DCCR);

• Monitorar, para todas as variações experimentais de EC-FAD, os valores de 

pH final, cor, turbidez, e concentração do corante;

• Verificar a eficiência do processo em termos cinéticos;

• Extrair e caracterizar pectinas (grupos ácidos, grupos ésteres e infravermelho) 

de laranja e maracujá;

• Investigar as propriedades de floculação das pectinas e determinar as melho-

res condições da atividade floculante, bem como do SDS, no tratamento do 

efluente;

• Aplicar as pectinas e SDS como auxiliadores de remoção no processo combi-

nado EC-FAD;
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• Realizar estudo cinético de remoção do corante azul de metileno, fazendo uso 

das pectinas e do SDS “in situ” no sistema eletroquímico;

• Utilizar as pectinas e o SDS como floculantes para remoção complementar do 

corante após a etapa eletroquímica;

• Realizar comparações estatísticas (teste Tukey) entres as pectinas e SDS e 

avaliar o melhor removedor complementar.
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CAPÍTULO 2 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA

A flotação de partículas ganhou destaque tecnológico no século XX, 

quando várias tentativas foram realizadas com o objetivo de melhorar a purifi-

cação de minérios e resíduos industriais. A necessidade de tecnologias eficazes 

na separação de partículas pequenas no meio aquoso, dadas as limitações dos 

métodos comuns, impulsionou o desenvolvimento de novas técnicas. Entre elas 

pode-se destacar a eletroflotação (SANTOS et al., 2018; CHEN X. et al., 2002). 

Em 1904, Elmore patenteou o uso da eletrólise no beneficiamento de minérios. 

Entretanto, a técnica só recebeu a devida importância em 1965, quando foi 

usada pela primeira vez no tratamento de águas residuais (CHEN G., 2004). 

Pode-se dizer que a Eletroflotação (EF) é uma extensão da flotação com maior 

eficiência na separação de fases sólida-líquida ou líquida-líquida (SANTOS et 

al., 2018; RAJU et al., 1984). A produção de microbolhas de hidrogênio e oxi-

gênio na superfície dos eletrodos durante a eletrólise, promove a remoção de 

partículas ainda menores, que a flotação normalmente não seria capaz de remo-

ver. Isso ocorre porque o tamanho das bolhas formadas por EF é muito menor 

(15-80μm), o que aprimora a separação (SANTOS et al., 2018; PRAKASH et 

al., 2018; CHEN X. et al., 2010).

O mecanismo de produção de bolhas para flotação pode ocorrer por duas 

formas: flotação por ar induzido (FAI) ou flotação por ar dissolvido (FAD). A 

FAI é composta de um compressor que promove um fluxo contínuo de bolhas. 



52 53

(Bio)floculantes como auxiliares nos processos de eletrocoagulação e flotação por ar dissolvido

Essas adentram na parte inferior do tanque de tratamento e direcionam-se para 

a superfície do líquido. Quando entram em contato com as partículas dispersas 

do meio, ocorre a adesão ocasionando a formação de aglomerados partículas-

-bolhas. Se os aglomerados apresentarem densidade menor que a fase líquida, 

eles sobem para a superfície arrastando as partículas seletivamente aderidas e 

causando a separação da mistura (MAIA et al., 2013). Na FAD, em comparti-

mento próprio, o ar comprimido é previamente dissolvido em água sob pressão. 

Este compartimento comunica-se por meio de uma válvula com o reator de EF. 

Aberta a válvula, ocorre a redução da pressão do sistema líquido saturado com 

ar, e microbolhas são injetadas no tanque de tratamento (PRAKASH et al., 

2018; HAARHOFF & EDZWALD, 2013).

Com relação à produção de bolha, a EF diferencia-se da FAD e FAI, pois 

os eletrodos produzem as bolhas e, de acordo com os seus arranjos, podem pro-

piciar uma ampla cobertura da área do reator de tratamento. A EF permite um 

controle mais acurado das bolhas estabelecendo o tipo de material do eletrodo, 

sua superfície e características morfológicas, pH, voltagem e densidade de cor-

rente (SANTOS et al., 2018; MOOK et al., 2014).

2.2 Coagulação e floculação

A floculação e a coagulação são processos em que ocorrem a formação de 

agregados a partir de suspensões coloidais. Frequentemente empregados como 

sinônimos, entretanto se distinguem pela natureza das forças envolvidas na for-

mação destes agregados. Floculação descreve melhor os processos reversíveis, 

em que as forças de atração são fracas e uma simples agitação pode redispersar 

os agregados, enquanto coagulação se refere aos processos irreversíveis, carac-

terizados por uma certa estabilidade na formação dos agregados (DAINTITH, 

2008).
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As suspensões coloidais ou colóides referem-se a sistemas que apresen-

tam espécies dispersas de diversos tamanhos (1nm-1000nm) em diversos meios 

(dispersantes). Quanto a afinidade dos coloides com o meio, eles podem ser 

classificados em liofílicos (dispersão espontânea) e os liofóbicos (HUNTER, 

1993; CRESPILHO & REZENDE, 2004). Se as interações entre as partículas 

e o dispersante não apresentam estabilidade termodinâmica, elas tendem a se 

agregar, e as interações entre as partículas formam coágulos que irão sepa-

rar a fase dispersa da fase dispersante (liofóbicos). Assim, colóides liofóbicos 

apresentam estabilidade cinética, ou seja, a tendência é que, dado um tempo 

suficiente, as partículas coagulem (HUNTER, 1993; SÁ, 2013; CRESPILHO 

& REZENDE, 2004).

O movimento Browniano resulta de frequentes choques entre as partícu-

las dispersas em um dado meio. A estabilidade de uma dispersão é determinada 

pela interação entre as partículas durante esses choques (LACHIN et al., 2019; 

SHAW, 2013; SÁ, 2013;). A teoria mais aceita para explicar a coagulação é 

a teoria de DLVO desenvolvida independentemente por Derjaguin e Landau 

(1941) e Verwey e Overbeek (1948) (LACHIN et al., 2019; SÁ, 2013). Essa 

teoria supõe um balanço energético entre energias potenciais (repulsivas e atra-

tivas) de interação entre as partículas dispersas. A aproximação de dois colói-

des ocasiona a interação entre as camadas difusas, resultando em uma repulsão 

em virtude de os colóides apresentarem cargas de mesmo sinal. Por outro lado, 

os colóides estão sujeitos as forças de van der Waals. Essas forças atuam nos 

átomos dos colóides, fazendo com que exista atração entre as partículas coloi-

dais (LACHIN et al., 2019). Dessa forma, o sistema é governado por dois tipos 

de forças, interações eletrostáticas de repulsão e as atrações de van der Waals. 

A energia potencial total de interação é a soma da energia potencial de atração 

com a energia potencial de repulsão. Para dispersar as partículas e não ocorrer a 
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floculação, as interações repulsivas devem exceder as interações atrativas; para 

agregá-las, o inverso deve ocorrer (LACHIN et al., 2019; SHAW, 2013). As in-

terações de van der Waals podem tornar-se maiores que as forças eletrostáticas 

dependendo da distância de aproximação entre duas partículas carregadas (SÁ, 

2013).

A adição de eletrólitos ao sistema coloidal provoca o acréscimo de cargas 

da camada difusa, diminuindo seu tamanho e consequentemente a coagulação 

das espécies envolvidas. Dessa forma, concentrações elevadas de íons na cama-

da difusa provocam uma redução do seu volume para permanecer eletricamen-

te neutra. Assim, as forças de van der Waals são dominantes sobre as interações 

eletrostáticas repulsivas carregadas (SÁ, 2013; CRESPILHO & REZENDE, 

2004; HUNTER, 1993). O potencial zeta pode ser usado para determinar a 

carga eletrostática na superfície das partículas coloidais. No início da camada 

difusa está o plano de cisalhamento, cujo potencial é o potencial zeta. Por isso, 

o potencial zeta pode fornecer informações sobre o grau de estabilidade de um 

sistema coloidal (SÁ, 2013; CRESPILHO & REZENDE, 2004).

2.3 Eletrocoagulação / eletroflotação

A eletrocoagulação (EC), como descrito anteriormente, é um fenôme-

no de separação promovido pela formação in situ de cátions metálicos que 

tem a capacidade de iniciar e manter a coagulação durante um determinado 

tempo. Esse processo desestabiliza contaminantes em suspensão, emulsifica-

dos ou dissolvidos no meio aquoso quando uma corrente elétrica é introduzida 

(ERYURUK et al., 2018; CRESPILHO et al., 2004).

Uma configuração bem simples de um reator de EC, é constituída de cé-

lula eletrolítica, uma fonte de energia e dois eletrodos: o ânodo e o cátodo (fi-

gura 2.1). Define-se “eletrodo de sacrifício” aquele que na EC será consumido 
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por oxidação, produzindo o coagulante in situ. Os eletrodos podem ser de ma-

teriais iguais ou diferentes e geralmente utiliza-se alumínio ou ferro na forma 

de placas (MOLLAH et al., 2001). Quando corroídos, os eletrodos de sacrifício 

geram seus respectivos cátions.

Uma vez produzidos os agentes desestabilizantes (Al3+ ou Fe3+), ocorre 

a neutralização da carga para remover os poluentes. As partículas carregadas 

com sinais contrários se atraem e formam uma massa, que pode flotar ou de-

cantar. Essa técnica descarta o uso de agentes desestabilizadores, pois quando 

os ânodos são de alumínio, os cátions formados possuem o mesmo efeito dos 

coagulantes comerciais que fazem uso de alumínio em sistema de coagulação 

(RAJESHWAR & IBANEZ, 1997).

Figura 2.1: Interações que ocorrem dentro de um reator de EC. Adaptado: AN et al., 
2016.
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Além da geração do agente coagulante, a EC gera microbolhas de gases 

que podem aumentar a eficiência do processo de flotação (CRESPILHO et al., 

2004). Entretanto, em alguns casos, o processo de sedimentação, ou o assen-

tamento das partículas sólidas, pode acontecer, o que pode ser favorecido por 

correntes baixas e baixa densidade de bolhas (HOLT et al., 2002).

A máxima remoção depende do estabelecimento de condições ótimas de 

trabalho, ou seja, a definição de parâmetros, tais como: material do eletrodo, 

distância entre os eletrodos, número de eletrodos, pH inicial, densidade de cor-

rente, diferença de potencial, eletrólito suporte, tempo de reação e temperatura. 

Infelizmente, a diversidade de condições empregadas – o que é natural, tendo 

em vista as peculiaridades de cada analito – dificulta uma análise detalhada e 

conclusiva sobre a eficiência de remoção dos contaminantes. Na tentativa de 

resumir as condições experimentais apresentadas na literatura, é que a tabela 

2.1 foi elaborada. Ela apresenta, em síntese, as principais condições experimen-

tais para o tratamento de alguns efluentes por eletrocoagulação / eletroflotação.
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Tabela 2.1 – Condições experimentais do tratamento de efluentes por eletrocoagulação/eletroflotação

Efluente / 
Vol. (L) Eletrodo pHi / pHf

Eletrólito 
suporte 
(mol L-1)

i / ddp
(mA.cm-2 / V)

T
(°C)

Tempo
reação / eq. 

(min)
% Remoção Consumo de 

energia Autores

Azul de metile-
no 20 mg L-1/ 2

Pb / PbO2 e aço 
carbono
14x4 cm

- NaCl
0,01 

0 - 100 mA /
0-12V - 300 / - 62% de DQO 82,35 KWh / Kg 

de DQO INDU et al., 2014.

Azul de metile-
no 50 mg L-1/ 1

Ânodo Al; cátodo aço 
inoxidável.

(97 cm2)      5 g L-1 de 
casca de banana. 

(Adsorção)

Neutro / - NaCl
0,02 2,5-10 / - 20

60 / 10 (50 mg 
L-1)

 e 40 (30 mg L-1)
97% 0-1,65Whg-1 de 

0-60 min
CARVALHO et al., 

2015.

Solução de 
azul de meti-
leno e eosina 

amarelada 200 
mg L-1 / 0,07

Aço macio 6,2 cm2 
de área 

submersa
pHi ≈ 6,8 NaCl

0,007 0-30 / - 27

0-15 / 5 min para 
azul de metileno 
e 15 min para a 
eosina 97% de 
remoção (sem 

platô)

Azul de metileno
(corante = 97%
DQO = 87%)

Eosina
(corante = 97%
DQO = 99%)

1,5 kwh/m3 para os 
dois corantes GOLDER et al., 2005.

Azul de metile-
no, 50 mg L-1 /

Fe (4 x 8 cm cada) 
distância de 2cm pHi = 12 NaOH

0,5-1 8,0 / - 25 90 / 60

92% do corante
98% com 

aplicação de um cam-
po 

magnético

18-9,9 kWh/kg MOHAMED et al, 
2013

Corante pro-
cion red MX 
– 5B 100 mg 

L-1 / 0,4

Diamante 
dopado com boro 50 

cm2

pHi = 2; 6; 
12 / -

Na2SO4 
0,004.

Alguns exp. 
também 

0,003 mol L-1 
de NaCl.

10 - 60 / - 25 250 / -

DQO remoção maior 
que 98%

100% de remoção do 
corante

- COTILLAS et al., 
2018.

Alaranjado de 
metila / 2

Ti / Ir-Pb
Ti / Ir-Sn

Ti / Ru-Pb
Ti / Pt-Pd
Ti / Ru-O2

140 cm2; cátodo de 
aço 

inoxidável 316

pHi = 7,0 / - Na2SO4
0,05 ou 0,5 7,1-70 / - 25 240 / 210

Ti / Ir-Pb; Ti / Ir-Sn; Ti 
/ Ru-Pb (96-98%)
Ti / Pt-Pd (84%)
Ti / Ru-O2 (81%)

- ISARAIN-
CHAVEZ et al., 2017.
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Continuação tabela 2.1

Efluente / Vol. (L) Eletrodo pHi / pHf

Eletrólito 
suporte 
(mol L-1)

i / ddp
(mA.cm-2 

/ V)

T
(°C)

Tempo
reação / eq. 

(min)
% Remoção Consumo de 

energia Autores

Vermelho de metila 100 
mg L-1 / -

Aço 
carbono e aço 

inoxidável 316. 
129,2 cm2

pHi = 3,1
Na2SO4

0,005
2,2 / - Amb. 40 / 35 98% ZHANG et al, 2009.

Amostras
 reais de águas resi-
duais têxteis / 3,5

Al e Fe.   110 cm2 
cada 

eletrodo. Área 
total 660 cm2

pHi = 5,5 /
pHf Al = 8,2
pHf Fe = 8,4

2,3 mScm-1 45000 / - 20 80 / 30

Alumínio 
(DQO = 60%; 

carbono total = 57%; turbidez = 
72%), ferro (DQO = 71%; carbo-
no total = 65%; turbidez = 95%),

Al
(0,85 $/m3)

(1,28-18,8 kwh/m3)
Fe(2,128 $/m3)

(1,22-18,57 kwh/m3)

KOBYA et al., 2016.

C.I. reativo 
vermelho 43 (RR 43) 

50 mg L-1/ 1,8

Al e Fe;
50 cm2;

Aço inoxidável

Ferro, pHi = 
8,54 / -

Alumínio         
pHi = 4,14 / -

-

Ferro - 3507 
/-

Alumínio - 
3914 /-

-
Fe ≈ 24 / -
Al = 12 / -

Ferro Corante 98,88%
Carbono total 90,58%

Alumínio Corante 98,90%
Carbono total 98,37%

-
AMANI-

GHADIM et al., 2013.

Cristal violeta
50-200

mg L-1 / 0,5

Al e Fe (120 cm2 
cada) cátodos aço 

inoxidável.
pHi = 3-9

Na2SO4

0,002-0,01
0,6-2,8 - 60 / -

≈ 100% do corante
≈ 100% da DQO

0,4 Wh/L
DURANGO-USUGA et 

al., 2010.

Corante    CR – L 
bomaplex red / -

Al
pHi = 3-6

NaCl
NaNO3

Na2SO4

CaCl2

0 a 10

0,25-1,0 / - - 30 / - 99,54%
0,397-0,607 KWh/Kg 

do corante. YILDIZ, 2008

Ácido preto 1, reativo 
azul 4, Eosina amarela 

100 mg L-1/ 0,5
Fe (28 cm2)

pHi = 6,8; 3,8 
e 5,8 / -respec-

tivamente

NaCl
0,002

10,7 / - - 12 / -
Corante = 81%; 84%; 39%

DQO = 27%, 65%; 26%
Respectivamente

- WEI et al., 2012

Ácido azul 113, 540
mg L-1 / 0,2

Fe
(4x4 cm cada)

pHi = 5,5 - 7,5 
/ -

NaCl
0,002-0,005

30 - 50 / 0 
- 20

- 60 / -
Corante = 95%
DQO = 91%

-
SARAVANAN et al., 

1010
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Efluente /
 Vol. (L) Eletrodo pHi / pHf

Eletrólito suporte 
(mol L-1)

i / ddp
(mA.cm-2 / V)

T
(°C)

Tempo
reação / 
eq. (min)

% Remoção Consumo de 
energia Autores

Ácido preto 52; 
ácido amarelo 220, 
200 mgL-1 / 0,25

Al (2x5x0,1 cm 
cada)

pHi = 5 / -
NaCl
0,03

4,0 / - 21 7,5 / -
Corante = 90% e 98%

Respectivamente
-

PAJOOTAN et al., 
2012

Ácido preto 172, 
0-600mgL-1 / 2,5

Al (240 cm2)
pHi = 

4,0 – 10,0
/ -

NaCl 2,08-14,6 / - - 3 - 15 / - Corante = 90,4% -
TAHERI et al., 

2012

Verde básico 4, 100 
mgL-1 / 1,5

Al (10 x 8,5 x 
0,15 cm cada)

pHi = 6,2 / -
NaCl
0,03

11,7 / - - 45 / -

99% do corante
82%  DQO

63,5% de Carbono 
orgânico total

2,48 kWh / 
kg de DQO

SINGH et al., 2013

Alphazurine FG 
(AF)

25 - 200 mgL-1 / 
0,25

Fe e Al (4 x 65 x 
6,1 cm cada)

pHi = 6,1 / - Na2SO4 2,5 - 10 / - 21-25 4 / -
95% para o ferro e 

29% para o Al
- OLAD et al., 1010

Vermelho reativo 
43, 50 mgL-1 / 1,8

Fe e Al (5 x 10 
cm cada)

pHi = 6,5 / -
NaCl
0,04

2,5 / - - 24 / -

99% e 77% do corante 
para Fe e Al respecti-
vamente. 975 e 74% 
da DQO para Fe e Al 

respectivamente.

-
AMANI-GHA-
DIM et al., 2012

Vermelho reativo 
198, 25-400

mgL-1 / -

Al (6,5 x 2,0 x 
0,2 cm cada), 
dois eletrodos.

1-4 cm de 
distância

pHi = 4-11 
/ -

NaCl 0,02
KCl 0,02

KNO3 0,01
1,9 - 23,1 / - - 80 / 20

90% do corante e 
80,95% do carbono 

orgânico total
-

KHOSRAVI et al., 
2017

Alaranjado de meti-
la, 50-200

mgL-1/ 0,5

Al (dois eletro-
dos) 26 cm2 cada

pHi = 3,0 – 
11,0

/ -

NaCl

Saturado
50-300 / - - 10-90 / 4 94% do corante - PI et al., 2014

Índigo carmim, 50 
mgL-1 / 1

Fe

183 cm2

pHi = 6

7 < pHf < 8

NaCl

0,03

0,273; 5,457; 
10,914 / -

21-23 240 / 60 99% do corante 2,97 kWh/kg
SECULA et al., 

2012
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Efluente / Vol. (L) Eletrodo pHi / pHf

Eletrólito 
suporte 
(mol L-1)

i / ddp 
(mA.cm-2 / V)

T
(°C)

Tempo
reação / eq. 

(min)
% Remoção Consumo de 

energia Autores

Corante remazol 
BR 133, 

250 mgL-1 / 0,25

Ânodo de alumínio 
(Central) e dos cátodos 
de aço inoxidável (13 
x 9 x 0,2 cm). Área 

do anodo 235 cm2, 7,5 
mm de distância.

pHi = 6,0 /
pHf = 9,9-

10,6
- 10,0 / - Amb. -

≈ 95% do 
corante

-
VALERO et al., 

2008

Amido Preto 10B, Metil 
Violeta, Eosina Amarela, 
Verde Malaquita, Azul 
de metileno, rodamina. 

25-125
mgL-1 / 3

Fe e Al dois eletrodos, 
(13,5 x 5,2 x 0,5 cm 
cada) 2 cm de distân-

cia

pHi = 5,5-9,5
NaCl

0,2-0,7
7,1-21,3 /

5,1-7,3
23-27 45 ou 90 / -

Turbidez 78%, 82%, 
78%, 71%, 75%, 

77%, respectivamen-
te para cada corante

21-27 Wh g -1 GOVINDAN et 
al., 2014

Corantes / -

Ti / RuO2

Ti / Pt
Ti / Pt-Ir,

1 dm2

pHi = 6,95 / - - 0,06 - 60 / -
DQO remoção entre 

85-92%
-

NAUMCZYK 
et al., 1996

Corante têxtil / 5

Ânodo Pt /Ti e
Cátodo Aço inoxidá-
vel; 56,52 cm2 cada 

eletrodo

pHi = 11,82 
/ -

0-4 mL de 
HCl 36%

0,89 / 20 42 18 / -

DQO, DBO, cor, 
TNK, respectiva-

mente
(86%, 71%, 100%, 

35%)

21 KWh / Kg de 
DQO

VLYSSIDES et 
al., 1999.

Reativo preto 5 100 mgL-

1/ 0,5
Fe (7x10 cm cada)

pHi = 6,5 
- 6,7
/ -

NaCl
0,03
ou 

Na2SO4

0,01

7,5 / - - 20 / -

Corante = 82% (Na-

2SO4)
Corante = 93% 

(NaCl)

≈ 29KWh/kg 
(NaCl)

PATEL et al., 
2011
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Efluente / 
Vol. (L)

Eletrodo pHi / pHf

Eletrólito supor-
te (mol L-1)

i / ddp 
(mA.cm-2 / V)

T
(°C)

Tempo
reação / eq. 

(min)
% Remoção

Consumo 
de energia

Autores

Água de 
tingimento 

/ 1,0
Fibra de carbono ativo pHi = 3,0; 7,15; 11 

/ -

Na2SO4
0,002
0,006
0,007
0,02

- / 2; 15; 25 Amb. 20; 40; 60 / - Corantes 90-100%;
DQO 33,8 – 89,9% - JIA et al., 

1999.

Esgoto / 1,5
Voltametria cíclica C, 
Ag /AgCl e Pt H2O2 

30% p/p
pHi = 4,0 / - - 18,2 / - 18 60 / -

DQO, DBO, sólidos totais, colifor-
mes fecais respectivamente
(90%, 96%, 95%, 99,9%)

-
ROA-MO-
RALES et 
al., 2007.

Esgoto indus-
trial / 0,5

Fe; três pares área total 
100 cm2

pHi = 3,12
pHi = 5,36
pHi = 8,83
pHf = 7,45
pHf ≈ 8,00
pHf = 8,73

Na2SO4
0,001
0.003
 0.005
0,007

1,5 – 3,5 mS/cm2

10 - 50 / - Amb. 60 / -

Sol. totais; Cr; Cu; Ni; Pb; Zn; DQO, 
respectivamente

(99,5%, 98,13%, 86,36%, 82,56%, 
21,57%, 73,74%, 91,67%)

75,8 para 
pH 

original 5-7

YAVUZ et 
al., 2018.

Efluente de 
destilaria / 0,2

Fe e Al, 26 cm2 cada 
eletrodo. Uso de carvão 

ativado

pHi = 4,78
pHf = 5,96 (sem 
carvão ativado)
pHf = 6,41 (com 
carvão ativado)

- 182000 30 60 / -

Turbidez = 99%.
Sem carvão (DBO = 69,4%, DQO = 

75,5%, sólidos totais = 55,8%)
Com carvão (DBO = 89,7%, DQO = 

80,1%, sólidos totais = 72%)

- KANNAN 
et al., 2006.

Emulsão sin-
tética (óleo 
em água) e 
efluente de 
uma fábrica 

de portas (al-
deído e ureia)

3,0 g L-1 / -

Al
100cm2 cada eletrodo

pHi = 7 (estudo de 
dosagem);

pHi ≈ 8 (dosagem 
eletroquímica e con-

vencional);
pHi = 8,5 (dosagem 
eletroquímica) / pHf 

= 4,4

NaCl
0,05 10,1 / - 25 - 70% óleo / água sintética -

CAÑIZA-
RES et al., 

2009.

Óleo 
lubrificante 

comum 
300mgL-1 / -

Al pHi = 8,9 NaCl
0,05 16 / - 25 - DQO = 60-70% para         i = 10,5 

mAcm-2 -
CAÑIZA-
RES et al., 

2007.
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Continuação tabela 2.1

Efluente / Vol. (L) Eletrodo pHi / pHf

Eletrólito 
suporte (mol 

L-1)

i / ddp (mA.
cm-2 / V)

T
(°C)

Tempo
reação / eq. 

(min)
% Remoção Consumo de 

energia Autores

Água a partir de 
operações de petróleo e 
gás de xisto / 4. Vazão 

de 6,8 L min-1

Al e Fe (oito eletrodos 
discos com 7,4 cm de 

diâmetro)
pHi = 9,5 - 92400 ± 3300 

/ 18 ± 4,5 - 0,58 / -

Carbono orgânico 
total 2490 mgL-1 - 

512 mgL-1

Remoção > 95% 
para amostras com 

mais de 30 dias

-
ESMAEILI-
RAD et al., 

2015

Crômio 0,05 molL-1 / 1 Fe e aço inoxidável, 80 
cm2 cada eletrodo

pHi = 1-1,5
pHf = 3-6.

Dependendo 
da concen-
tração do 

NaCl.

NaCl
0,002-0,02 500 / - - 300 / - Fração de crômio 

reduzido em 85% - ARROYO et al., 
2009.

Curtume / 2,5 Fe ou Al; cinco pares; 
área total 45 cm2

pHi = 6,0 
(Al)

pHi = 7,0 
(Fe)

pHf = 8,1 
(Al)

pHf = 9,0 
(Fe)

- 7 e 14 /
24 V - 25 - 150 / 125

DQO, NH3-N, Cr e 
cor, respectivamente

Al
(73%, 60%, 100%, 

95%)
Fe

(67%, 46%, 100%, 
93%)

6,75 para 
alumínio e ferro

Águas residuais 
litográficas / 1 

(eletrocoagulação 
associada fotocatálise)

Fe (seis eletrodos 
10x10x0,2 cm cada)

pHi = 6,59-
9,41

pHf = 8,78
- 11,475-18,525 

/ - - 20 / ≈ 90
Carbono orgânico 
total = 79,92%; 
turbidez 99,8%

-
SUÁREZ-ES-
COBAR et al., 

2016.

Efluentes da indústria de 
frango / 1,5 Al (dois pares), 5m2 - - 1,5 / - - - DQO = 99% -

THIRUGNA-
NASAMBAN-
DHAM et al., 

2015

Águas residuais dos 
matadouros de aves / 

0,675

Três hastes de ferro, 
diâmetro = 1,1 cm, altura 

= 72 cm

pHi = 3; 5; 
9 /-

Na2SO4
0-0,001 30-50 / - - 90 / - DQO = 95,48% 103,89 kWh/m -3 ERYURUK et 

al., 1018
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2.3.1 Arranjo dos eletrodos / Espaço entre eletrodos

A disposição dos eletrodos é um aspecto importante do processo EC/

EF, pois a configuração usada pode interferir não só na eficiência da célula 

eletroquímica, mas também no consumo de energia. Os eletrodos podem ser 

organizados de modo monopolar ou bipolar interligados em série ou paralelo 

(MOLLAH, 2001).

Quando os eletrodos estão num arranjo monopolar, cada eletrodo opera 

como um cátodo ou ânodo, dependendo da polaridade imposta pela fonte de 

energia. Se tiver a necessidade de vários pares de eletrodos, cada ânodo de sa-

crifício deve ser conectado diretamente com outro ânodo na célula. O mesmo 

entendimento deve ser tomado para os cátodos, conforme é ilustrado na figura 

2.2. Disposições em série apresentam pares de eletrodos cátodo/ânodo ligados 

internamente, mas não são interligados com os eletrodos mais externo que por 

sua vez encontram-se conectados a uma fonte de energia (fig. 2.2b) (GARCIA-

-SEGURA et al., 2017).

Nos experimentos em que os eletrodos estão em série, uma mesma cor-

rente percorre por todos eles. Faz-se necessária uma ddp mais elevada para um 

dado fluxo de corrente, pois esse arranjo proporciona uma elevada resistência. 

Já no arranjo em paralelo, a corrente é dividida entre todos os eletrodos das 

células individuais (MOLLAH, 2001).
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Figura 2.2 - Reatores de bancada: (a) monopolar paralelo, (b) monopolar série (c) 
bipolar paralelo.

Nos eletrodos bipolares, cada um deles, exceto os extremos que são mo-

nopolares, apresentam polaridade diferente em cada um dos seus lados, depen-

dendo da carga do eletrodo vizinho. Nesse caso, somente os eletrodos monopo-

lares são conectados a fonte de energia sem nenhuma conexão com os eletrodos 

bipolares, como delineado na figura 2.2c. (GARCIA-SEGURA et al., 2017; 

MOLLAH, 2004). Nessa disposição, reações faradaicas são induzidas em suas 

extremidades opostas, impulsionadas pela ddp interfacial eletrodo / solução no 

campo elétrico interno da solução produzida a partir de eletrodos conectados na 

fonte de energia (QI et al., 2017).

A eletroquímica bipolar ganhou popularidade crescente em uma ampla 

gama de aplicações (SHAYAN & KIANI, 2015; WOOD & ZHANG, 2015; 

LUNDGREN et al., 2015; CHOW et al., 2010; MAVRÉ et al., 2010; KOE-

FOED et al., 2016). Ela elimina a necessidade de conexão ôhmica entre eletro-

dos de trabalho e a fonte de alimentação, o que permite controlar um número 

arbitrário de eletrodos “wireless” com dimensão definível simultaneamente em 

uma configuração muito simples. A eletroquímica bipolar é restrita a sistemas 
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muito pequenos como micro ou nanoescalas. Tais sistemas são impróprios para 

suportar fluxos de água com grandes volumes (QI et al., 2017).

Foi encontrado na literatura um arranjo onde o ânodo é instalado na parte 

inferior do reator com o cátodo fixo em uma distância de 10-50 mm do ânodo 

(figura 2.3). Tal disposição não contribui para a interação direta de bolhas pro-

duzidas no fundo com o fluxo de efluentes. Além do mais, apresenta risco de 

ruptura e se a condutividade do efluente não for adequada, é necessário um es-

paçamento maior entre os eletrodos para evitar curtos-circuitos entre um cáto-

do e um ânodo, resultando em consumo de energia elevado (CHEN, G. 2004).

Figura 2.3 - Arranjo convencional de eletrodos para eletroflotação.

Deghles e Kurt (2016) investigaram o desempenho de um processo hí-

brido EC/eletrodiálise para análise da demanda química de oxigênio (DQO), 

N (NH3), Cr e cor em águas residuais de curtume. Os eletrodos de alumínio e 

ferro foram arranjados em paralelo com corrente contínua. O alumínio oxidado 

proporcionou remoções de 73% (DQO), 60% (NH3-N), 100% (Cr) e 95% (cor). 

Já o ferro, tive desempenho de 67% (DQO), 46% (NH3-N), 100% (Cr) e 93% 

(cor). O consumo de energia foi o mesmo para os dois tipos de eletrodos (6,75 

kW h-1).

ISARAIN-CHÁVEZ et al. (2017) estudaram o poder de oxidação de âno-

dos dimensionalmente estáveis (Ti / Ir-Pb, Ti / Ir-Sn, Ti / Ru-Pb, Ti / Pt-Pd e 
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Ti / RuO2) na remoção do alaranjado de metila.  O eletrólito suporte usado foi 

o Na2SO4 0,050 mol L-1 com pH 7. Em 210 minutos foi possível remover 96% 

a 98% usando Ti / Ir-Pb, Ti / Ir-Sn e Ti / Ru-Pb e 81% a 84% Ti / Pt-Pd e Ti / 

RuO2.

AMANI-GHADIM et al. (2013) otimizaram o processo de eletrocoagu-

lação realizado por meio de ânodos de ferro e alumínio, na remoção do corante 

C.I. Reactive Red 43. Os dois eletrodos proporcionaram remoções próximas a 

99%.

Existe uma variedade de reatores relatados na literatura. O mais utiliza-

do é célula aberta com eletrodos em lote na forma de placas (SANTOS et al., 

2018; e GARCIA-SEGURA et al., 2017). A multiplicidade inclui um reator 

leito-fluidizado, reator com eletrodos em malha, cilíndricos, célula de tipo fil-

tro-prensa e reatores contínuos com eletrodos do tipo parafuso rotativo (GAR-

CIA-SEGURA et al., 2017). Não existe “o melhor” reator para o tratamento 

de efluentes. Ocorre que as condições de trabalho e operação refletem no de-

sempenho, fazendo com que os reatores sejam ajustados para o tratamento de 

efluentes específicos (SANTOS et al., 2018).

A distância entre os eletrodos também corresponde a uma variável impor-

tante, principalmente quando se deseja otimizar custos operacionais. Quanto 

maior o espancamento entre as placas, maior deverá ser diferença de potencial 

aplicada, já que a solução apresenta resistividade à passagem de corrente elétri-

ca (CRESPILHO & REZENDE, 2004). Portanto, a eficiência de remoção pode 

ser melhorada ajustando-se a distância entre os eletrodos. CRESPILHO & RE-

ZENDE (2004) relatam que efluentes com condutividades elevadas, para um 

tratamento mais eficiente, necessita-se de maiores espaços entre os eletrodos. 

Em condições moderadas de condutividade, recomenda-se um distanciamento 
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menor, proporcionando assim, um menor consumo de energia sem modificar a 

taxa de remoção, pois nesse caso, a corrente não seria alterada.

É importante notar que os efeitos eletrostáticos dependem da distância 

entre os eletrodos. Assim, o aumento da distância entre os eletrodos proporciona 

um aumento na taxa de remoção, pois quanto maior a distância, mais lenta é 

a circulação de íons formados e maior a probabilidade de formação de flocos 

capazes de remover poluentes (MENON, et al., 2020; DANESHVAR et al., 

2004). MERZOUK et al. (2009) usaram eletrodos de alumínio para investigar 

os efeitos dos parâmetros operacionais, pH, concentração inicial, tempo, 

densidade de corrente, distância entre eletrodos e condutividade em um efluente 

têxtil no processo de EC. Na avaliação da distância (1, 2 e 3 cm), encontraram 

os melhores resultados utilizando quando a distância entre os eletrodos foi de 

1 cm.

2.3.2 Ânodo de alumínio e efeito do pH

O alumínio tem sido muito utilizado devido seu íon possuir alta valên-

cia, propriedades de coagulação, fácil disponibilidade e baixo custo (PEAR-

SE, 2003).  Na forma iônica e no meio aquoso, apresenta vários monômeros: 

Al(OH)2+, Al(OH)2
+, Al(OH)3 e Al(OH)4

−. A figura 2.4 mostra que dependendo 

das condições de pH, quantidades diferentes desses monômeros podem existir 

no meio. Observa-se que aumento do pH provoca a diminuição das espécies 

Al(OH)2+, Al(OH)2
+, Al(OH)3, com o hidróxido de alumínio em maior propor-

ção entre os pH’s 5 e 7. Já o aluminato é o íon predominante em pH’s acima de 

8. (LIU & WU, 2019; HOLT et al., 2002).
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Figura 2.4 - Diagrama de solubilidade em água das espécies de alumínio em função 
do pH.

Cátions polinucleares mais simples como Al2(OH)2
4+, Al3(OH)4

5+ podem 

ser formados em baixas concentrações. Autores também relatam a formação 

de íons mais complexas de alumínio, Al6(OH)15
3+, Al7(OH)17

4+, Al8(OH)20
4+, 

Al13O4(OH)24
7+ e Al13(OH)34

5+ (LIU & WU, 2019; HOLT et al., 2002; DANESH-

VAR et al., 2007; KOBYA et al., 2006; DUAN & GREGORY, 2003).

A natureza e a quantidade de espécies poliméricas formadas durante a 

hidrólise, são determinadas por variáveis como a composição da solução, agi-

tação e temperatura (BERTHON, 1996). Contudo, o composto fundamental na 

formação dos flocos e agregados é Al(OH)3, formado por complexos mecanis-

mos de precipitação a partir dos cátions monoméricos e poliméricos solúveis 

(GARCIA-SEGURA et al., 2017). A oxidação dos ânodos de alumínio forma 

Al3+, no cátodo a reação, da água, produz gás hidrogênio conforme as equações 

2.1 e 2.2, respectivamente, sendo a equação 2.3 a representação global (RIBEI-

RO et al., 2019; MONDAL et al., 2018; CHEN G. 2004):
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(2.1)

(2.2)

(2.3)

A variável pH afeta a eficiência da corrente e solubilidade dos hidróxidos 

metálicos interferindo no processo de coagulação. O tipo e a quantidade dessas 

espécies são muito relevantes, pois cada uma delas apresenta diferentes intera-

ções com poluentes, proporcionando diferentes desempenhos de coagulação / 

eletroflotação (GARCIA-SEGURA et al., 2017).

As características do poluente também são importantes para desempe-

nho do tratamento, tendo maior eficiência em pH 7. Entretanto o consumo de 

energia é alto devido a variação de condutividade. Quando a condutividade 

é alta, o efeito do pH não é observado (CHEN G., 2004). A mudança do pH 

pode causar deslocamento no equilíbrio protonando ou desprotonando grupos 

orgânicos existentes no efluente. Isso afeta a carga líquida dos poluentes, bem 

como as interações eletrostáticas que poderão ocorrer (KOBYA, et al., 1010; 

DERMENTZIS et al., 2011). YAVUZ e OGUTVEREN (2018) investigaram a 

eletrocoagulação de águas residuais de indústrias usando eletrodos de ferro. O 

pH inicial teve efeito na remoção de DQO. Em pH’s ácidos, o sistema funcio-

nou com menor consumo de energia. Foi possível remover 99,5% de sólidos to-

tais dissolvidos (STD), 91,67% de DQO, 98,13% de cromo, 86,36% de cobre, 

82,56% de níquel e 73,74% de zinco.

Os complexos de alumínio formados atuam como ácidos de Bronsted-

-Loury reduzindo o pH. Por outro lado, íons hidróxidos formados neutralizam 

tais ácidos ocasionando uma elevação momentânea dos valores iniciais do pH 
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(CAÑIZARES et al., 2006; GOMES et al., 2007; KILIÇ & HOŞTEN et al., 

2010; DAVIS et al., 2014).

2.3.3 Densidade de corrente

A densidade de corrente controla a dosagem de coagulante, geração de 

gases, eletroflotação e a transferência de massa nos eletrodos e a cinética. (YA-

VUZ & OGUTVEREN 2018; HOLT et al., 2005; BALLA et al., 2010). A cor-

rente contínua corresponde ao tipo de corrente mais usada na EC. Entretanto, a 

formação de óxidos pela oxidação do ânodo pode isolá-lo ocasionando a passi-

vação. Isso provoca o aumento da resistência ôhmica e, consequentemente do 

potencial. Quando se usa corrente alternada, as mudanças contínuas de pola-

ridade aumentam a vida operacional, pois reduzem a formação de camadas de 

passivação (EYVAZ et al., 2009; GARCIA-SEGURA et al., 2017), fenômeno 

que bloqueia a corrosão devido mudanças na superfície do metal.

CRESPILHO et al. (2004) usaram a eletroflotação para o tratamento de 

efluentes da indústria de processamento de coco. Em seus experimentos, a cada 

2 minutos de eletrólise, a polarização era invertida com o objetivo de evitar a 

passivação dos eletrodos. Os resultados mostram que a eletroflotação com in-

versão de polaridade é um tratamento muito eficiente quando comparado a ou-

tros. A remoção de poluentes nas águas residuais por esse método foi de 96,3% 

de óleos e graxas, 99% de cor e 66% de carbono orgânico total. Além disso, 

as concentrações de metais, turbidez e sólidos totais também foram reduzidos. 

Assim, esse procedimento pode ser considerado uma boa alternativa.

O tamanho da bolha diminui com o aumento da densidade de corrente, o 

que é lucrativo para o processo de separação. Assim, à medida que a densidade 

de corrente aplicada aumenta, mais íons metálicos são dissolvidos na solução 
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e a taxa de formação de M(OH)n também é aumentada (YAVUZ & OGUTVE-

REN, 2018). Os valores da densidade de corrente de 10, 20, 30, 40, e 50 mA 

cm-2 foram aplicados em um reator eletroquímico para examinar o seu efeito. O 

consumo de energia para as densidades de corrente foram 10,42, 17,91, 60,76, 

64,31 e 81,46 kWh m-3 de águas residuais tratadas, respectivamente (YAVUZ & 

OGUTVEREN 2018). Como a eficiência de remoção foi de 62,5% para DQO, 

quando a densidade de corrente era de 30 mA cm-2, nota-se que valores inter-

mediários de densidade de corrente são satisfatórios quando se quer uma eco-

nomia de energia.

2.3.4 Lei de Faraday

O enunciado da lei de Faraday diz: “a quantidade de produtos primários 

formados em um eletrodo pela eletrólise é diretamente proporcional à quanti-

dade de eletricidade que passa pela solução”. Assim, a passagem de corrente 

elétrica de um condutor metálico para um condutor eletrolítico, ou vice-versa, é 

sempre acompanhada de uma reação eletroquímica (TICIANELLI & GONZA-

LEZ, 2005). A carga correspondente a um mol de elétrons é conhecida como 

um Faraday e corresponde, matematicamente a:

(2.4)

Onde, NA corresponde a constante de Avogadro  e E0 é a carga do elétron 

. Substituindo os valores na equação 2.4 obtém-se o valor F = 96468 C/mol. 

Em uma eletrólise, sob corrente constate, a massa do material envolvida 

em cada um dos processos eletródicos pode ser calculada pela equação 2.5, que 

representa matematicamente e lei de Faraday (TICIANELLI & GONZALEZ, 

2005):
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(2.5)

Onde: m, corresponde a massa do eletrodo dissolvido (g); i, é a corrente 

(A); t, representa o tempo de reação (s); M, corresponde a massa molar relativa 

do eletrodo (g mol-1); z, indica o número de elétrons na reação de oxidação / 

redução e F, é a constante de Faraday.

2.3.5 Eletrólito suporte

Define-se eletrólito toda substância que, quando dissolvida em um dado 

solvente, produz uma solução com uma condutividade elétrica maior que a 

condutividade do solvente (AGOSTINHO et al., 2004; LOBO et al., 1995). 

Assim, cloreto de potássio, ácido clorídrico e hidróxido de sódio são eletrólitos 

quando o solvente for a água. Em sistemas eletroquímicos, o eletrólito suporte 

é um eletrólito que, adicionado em altas concentrações, pode conferir à solução 

e à interface em estudo uma série de propriedades. São muitas as funções do 

eletrólito suporte, dentre elas podemos destacar (AGOSTINHO et al., 2004; 

HAKIZIMANA et al., 2017; IZQUIERDO et al., 2010): diminuição da espes-

sura da dupla camada elétrica, aumento da condutividade da solução, diminui-

ção da queda ôhmica, diminuição do consumo de energia e efeito na cinética 

dos processos de eletrodo.

DURANGO-USUGA et al. (2010) removeram o cristal violeta em meio 

aquoso por eletrocoagulação com eletrodos de ferro e alumínio. Foi possível 

remover 100% do corante com um consumo de energia de 0,4 Wh L-1 usando os 

eletrodos de ferro.  Além disso, a influência da concentração do Na2SO4 (284-

1420 mg L-1) no fator de resposta é quase insignificante. Tal efeito, indica que 

284 mg L-1 do eletrólito suporte fornece a condutividade necessária para redu-

zir a queda ôhmica a níveis mínimos.
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ERYURUK et al. (2018) investigaram o efeito da concentração de Na-

2SO4 no tratamento de águas residuais de um matadouro de aves. Os resultados 

mostraram que quando a concentração do eletrólito suporte passou de 0,05 para 

0,1 mol L-1, não houve melhora na remoção da demanda química de oxigênio. 

(HUANG et al., 2009) relataram uma afinidade considerável entre o sulfato e 

cátions de alumínio, espécie que provoca passivação do eletrodo de sacrifício. 

Por outro lado, íons cloreto são capazes de oxidar à Cl2 gasoso, que por sua vez 

sofrem reações de desproporcionamento formando ácido hipocloroso e cloreto. 

Espécies de cloro ativo são altamente oxidantes e favorece a oxidação química 

da superfície do ânodo que produz a resistência à corrosão característica (GAR-

CIA-SEGURA et al., 2017; HAKIZIMANA et al., 2017; CHEN G., 2004).

2.3.6 Tempo de reação

O tempo de eletrólise influencia na taxa de remoção do poluente. Quando 

o tempo aumenta, mais hidróxidos metálicos são formados pela dissolução do 

ânodo. Isso ocasiona a formação de mais flocos que por sua vez, vão aumentar 

a remoção.  Por outro lado, quando o tempo de reação é além do tempo ideal, 

a eficiência de remoção de poluentes não aumenta, pois um número suficiente 

de flocos está disponível para a remoção do poluente (KHANDEGAR & SA-

ROHA, 2013).

É útil investigar o tipo de mecanismo para o processo de adsorção 

em estudo. No propósito de buscar o mecanismo de adsorção e as etapas 

controladoras do processo que incluem transferência de massa e reações 

químicas se for o caso, modelos cinéticos têm sido desenvolvidos para testar 

os dados experimentais (AZIZIAN, 2004). Parâmetros cinéticos evidenciam 

informações importantes para o estabelecimento de condições ótimas para que 

processos possam ser usados em escala industrial.
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O estudo cinético permite avaliar a natureza das etapas determinantes da 

velocidade, permite calcular a velocidade em que o fenômeno ocorre, além de 

descrever o tempo necessário para remover contaminantes e a quantidade ad-

sorvida (SCHEER, 2002; AZIZIAN, 2004). Os modelos cinéticos mais empre-

gados são pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem respectivamente 

apresentados a seguir pelas equações 2.6 e 2.7 (AZIZIAN, 2004): 

(2.6)

(2.7)

Onde Qeq (mg g-1) representa a quantidade adsorvida no equilíbrio; Qt 

(mg g-1) equivale a quantidade adsorvida no tempo t em minutos; k1 (min-1) é 

constante de velocidade da equação pseudo-primeira ordem e k2 (g mg-1 min-1) 

é constante de velocidade da equação pseudo-segunda ordem.
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CAPÍTULO 3 

3.1 Delineamento Sequencial de Experimentos 
para a Remoção do Corante Azul de Metileno               
Por Eletrocoagulação Associada ao Sistema de                
Ar  Dissolvido

Resumo: O presente trabalho fez uso de um planejamento experimental sequencial 
estratégico para avaliar a remoção do corante azul de metileno em meio aquoso, 
através do processo de tratamento por eletrocoagulação combinado com a flotação 
por ar dissolvido. Foram avaliadas seis variáveis independentes no processo: pares 
de eletrodos, espaçamento entre eletrodos, tempo, pH inicial, diferença de potencial 
e pressão. As variáveis respostas escolhidas foram: cor, pH final, turbidez e remoção 
do corante. Dentre os resultados experimentais foi possível obter uma remoção má-
xima de 95,1% do corante. A análise das superfícies de resposta mostrou que o pH 
inicial tem uma grande influência na característica final do efluente tratado. As condi-
ções alcançadas na otimização foram: 4 pares de eletrodos, espaçamentos de 2,5 cm, 
203 min, pH inicial 4, diferença de potencial igual a 32 V e sem pressão por injeção 
de ar dissolvido. A eficiência da corrente foi 94,1% com um consumo de 32,5 kWhL-

1. Por meio do estudo de otimização, foram obtidos efluentes sintéticos que atendem 
aos padrões de lançamento de acordo com a legislação ambiental brasileira vigente.

Palavras-chave: Eletrocoagulação, FAD, DCCR, azul de metileno

Abstract: The present study made use of a strategic sequential experimental plan-
ning to evaluate the removal of methylene blue dye in an aqueous medium, through 
the process of treatment by electrocoagulation combined with flotation by dissolved 
air. Six independent variables were evaluated in the process: electrode pairs, elec-
trode spacing, time, initial pH, potential difference and pressure. The variables cho-
sen were: color, final pH, turbidity and dye removal. Among the experimental results 
it was possible to obtain a maximum removal of 95.1% of the dye. The analysis of 
the response surfaces showed that the initial pH has a great influence on the final 
characteristic of the effluent treated. The conditions achieved in optimization were: 4 
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pairs of electrodes, 2.5 cm spacing, 203 min, initial pH 4, potential difference equal 
to 32 V and no pressure by dissolved air injection. The current efficiency was 94.1% 
and energy consumption was 32.5 kWh L-1. Through the study of optimization, syn-
thetic effluents have been obtained that meet the discharge standards according to the 
current Brazilian environmental legislation.

Keywords: Electrocoagulation, DAF, CCRD, methylene blue.

Graphical abstract

Experimental configuration scheme for electroflotation and dissolved air flota-
tion in the removal of methylene blue.

3.2 Introdução

O crescimento das atividades industriais e dos centros urbanos vem au-

mentando a carga de poluentes em corpos hídricos. Os corantes correspon-

dem a um exemplo relevante, pois são amplamente empregados em diversas 

indústrias, como têxteis, papel e celulose, plásticos, produtos farmacêuticos, 

alimentícios e outras. Além disso, apresentam alta toxicidade e causam grandes 

danos ambientais. Esses pigmentos, quando descartados em corpos aquáticos, 
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reduzem a absorção de luz e provocam impactos negativos à fotossíntese. Por 

apresentarem estruturas complexas possuem baixa degradabilidade, são can-

cerígenos e termorresistentes. Assim, a presença desses corantes em efluentes, 

mesmo em baixas concentrações, pode ser nociva à saúde humana e ao meio 

ambiente (BASALEH et al., 2019; SHAO et al., 2017).

Apesar de existirem diversas abordagens para a remediação de ambien-

tes contaminados, a eletrocoagulação (EC) vem sendo largamente aplicada 

no tratamento de águas residuais urbanas e rejeitos industriais (BETANCOR-

-ABREU et al., 2019; LOPEZ-VIZCAÍNO et al., 2012).  É uma técnica ecoló-

gica, de fácil operação e automatização, baixo custo, tempo de retenção curto, 

baixa produção de lodo e geralmente não requer adição de agentes floculantes. 

Seu princípio é o emprego de um anodo de sacrifício para a produção de cátions 

metálicos, quando uma voltagem é aplicada entre os eletrodos. A remoção dos 

poluentes acontece por neutralização de carga, floculação, adsorção, sedimen-

tação e, em alguns casos, flotação. As principais reações que ocorrem nos ele-

trodos são (MONDAL et al., 2018; RIBEIRO et al., 2019):

 (3.1)

(3.2)

No anodo existe ainda a possibilidade de ocorrer a liberação de gás oxi-
gênio:

(3.3)

A performance da EC está diretamente relacionada com a escolha das 

condições de operação que melhor atendem à demanda do tratamento. A pre-

ferência da natureza dos eletrodos, por exemplo, é importante para o desen-
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volvimento da técnica, pois os cátions produzidos devem favorecer a interação 

com os poluentes e permitir que a remoção dessas partículas seja processada 

(DEVLIN et al., 2019).

A eficiência de uma célula eletroquímica depende de fatores como: re-

dução da queda de potencial entre eletrodos, redução no acúmulo de gases na 

superfície do eletrodo e baixa resistência à transferência de massa na região 

intereletrodo (MONDAL et al., 2018). A configuração geométrica do reator 

e a condutividade elétrica contribuem para a queda de potencial. Já as bolhas 

produzidas apresentam dois efeitos, operam como uma camada isolante, au-

mentando a resistência interna da célula e reduzindo a mobilidade das espécies 

em solução, e atuam diretamente na separação preferencial das partículas flocu-

ladas na etapa de flotação (MONDAL et al., 2018). A passivação dos eletrodos 

com a necessidade de elevada condutividade dos efluentes e solubilização dos 

hidróxidos também podem representar limitações ao processo de EC (BHARA-

TH et al., 2018; EMAMJOMEH & SIVAKUMAR, 2009; KYZAS & MATIS, 

2016).

A quantidade de fatores envolvidos e a dificuldade de monitoramento 

deles, dificulta o estabelecimento das condições ótimas de tratamento podendo 

representar limitações no desempenho da EC. Essa técnica tem apresentado 

remoções expressivas, contudo inferior a 85% (KHANDEGAR & SAROHA, 

2013; WEI et al., 2012; PATEL et al., 2011).

A combinação de técnicas tem sido aplicada com o objetivo de avaliar 

configurações de maior desempenho de remoção. Algumas adaptações têm sido 

propostas pela literatura como eletrocoagulação wireless (QI et al., 2017), in-

clusão de operações unitárias como microfiltração (CHANGMAI et al., 2019), 

filtração com areia (MASSOUDINEJAD et al., 2017). Recentemente, AB-

DULRAZZAQ et al. (2021) examinaram o efeito da aplicação de microbolhas 
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de ar na célula de eletrocoagulação convencional para a remoção do corante 

verde malaquita. CASTAÑEDA-DÍAZ et al. (2017) aplicaram o processo ele-

trocoagulação-adsorção para a remoção dos corantes verde malaquita e ama-

relo remazol com eficiência de remoção de 96-98%. Os processos combinados 

EC / flotação por ar dissolvido (FAD) e eletroflotação (EF) também merecem 

destaque, dadas suas características promissoras (MONDAL et al., 2018; SAN-

TOS et al., 2018; PRAKASH et al., 2018). Dessa forma, o ajuste de técnicas 

pode aumentar a eficiência no processo de remoção e supera as limitações de 

um tratamento isolado. 

A EC tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores (MOHTASHA-

MI et al., 2019; PRAKASH et al., 2018; ADJEROUD et al., 2018; HACHA et 

al., 2019). O agente coagulante é gerado in situ e, por sua vez, adsorve o ma-

terial particulado, formando assim os flocos. É um processo simples que os 

poluentes ascendem para a superfície do efluente arrastados por microbolhas de 

hidrogênio e oxigênio formados pela eletrólise da água (CHEN, 2004; HOLT 

et al., 2005). As bolhas de gases produzidas apresentam pequenos diâmetros 

(15-80µm) (PRAKASH et al., 2018) e, por apresentarem uma considerável 

área superficial, promovem uma eficiente remoção de partículas finas (MOH-

TASHAMI et al., 2019).

DIMOGLO et al. (2019) estudaram a combinação de processos EC para 

purificação de rejeitos líquidos de lavanderias industriais e posterior reutiliza-

ção. Os resultados mostram 90% de remoção dos contaminantes, nas seguintes 

condições operacionais: densidade de corrente de 5,26 mA cm-2, pH 5,5 e tem-

po de 5 minutos.

Similarmente à EC, o método FAD também faz uso de microbolhas (20-

100µm), através de ar comprimido dissolvido em água sob alta pressão, que é 

injetada no efluente, formando as bolhas cuja liberação é direcionada por meio 
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de um dispersor, geralmente localizado no fundo do reator. O FAD envolve tec-

nologia simples, sem partes móveis, de fácil operação e adaptação (PRAKASH 

et al., 2018; HAARHOFF et al., 2013), pois a liberação de bolhas pode ser ajus-

tada com base nas dimensões do reator eletroquímico (PRAKASH et al., 2018). 

Essa técnica já foi empregada no pré-tratamento da dessalinização da água do 

mar com o objetivo de clarificação (HAARHOFF et al., 2013), bem como na 

separação de resíduos plásticos em meio aquoso fazendo uso de agentes umec-

tantes (WANG et al., 2012).

O uso da EC e FAD no tratamento de efluentes tem por objetivo remover 

o máximo possível de poluentes. Dessa forma, é necessário o estabelecimento 

de condições ótimas para aplicação das técnicas. Muitos estudos relativos a 

tratamento de água por EC foram feitos por adequação univariada que é apro-

priado apenas se não houver interação entre as variáveis dependentes. Nestes 

casos, em que os fatores são estudados um de cada vez mantendo as demais va-

riáveis constantes, não há garantia de estabelecimento das melhores condições 

de separação. Além disso, este esquema experimental tende a ser demorado. 

(LIU, N. & WU, 2019; DEGHLES & KURT, 2016; KOBYA et al., 2016; SUÁ-

REZ-ESCOBAR et al., 2016; GOVINDAN et al., 2014).

HAKIZIMANA et al. (2017) comentam a relativa ausência de pesquisas 

sistemáticas em EC, bem como a falta do aumento da eficiência de reatores ele-

troquímicos. As características desejáveis de um projeto tornam-se úteis, pois 

um sistema bem adequado reduz custos operacionais, melhora rendimentos de 

processos e seleciona parâmentos significativos. Essas vantagens podem ajudar 

na solução de problemas ambientais em um curto período fazendo uso da EC.

Alguns trabalhos relatam o uso da metodologia superfície de resposta 

(MSR) aplicada a categoria de efluentes em questão (ASSÉMIAN et al., 2018; 

AMANI-GHADIM et al., 2013; MONDAL et al., 2013; TAHERI et al., 2013). 
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Assémian et al. (2018) trataram efluente têxtil biorrefratário por CE usando 

uma célula eletrolítica equipada com eletrodos de ferro, em configuração mo-

nopolar paralelo. Aplicando o planejamento fatorial experimental, observaram 

que o tempo de eletrólise e a intensidade da corrente foram os principais parâ-

metros influentes no tratamento, com uma contribuição cumulativa superior a 

94% para cada uma das três respostas estudadas: turbidez, DQO e absorbância, 

enquanto as interações de pH foram quase insignificantes. Um projeto experi-

mental adicional (delineamento composto central) permitiu-lhes estabelecer as 

condições ideais de tratamento: 75 min; 2,61 A e pH = 6,83, que previa redução 

de 99,95% na turbidez; 78,87% em DQO e 84,91% em absorvância.

AMANI-GHADIM et al. (2013) por EC, e através da MSR, otimizaram e 

modelaram a remoção do corante vermelho reativo 43. Os experimentos foram 

conduzidos em batelada num reator monopolar, utilizando dois anodos (Fe e 

Al) e dois catodos conectados em paralelo. Densidade de corrente, tempo, pH e 

concentração de cloreto foram considerados variáveis independentes. Usando 

MSR e em condições ideais, a eficiência de remoção do corante foi superior a 

99% para ambos os eletrodos.

MONDAL et al. (2013) trataram um efluente de banho de tinta de im-

pressão têxtil por EC usando eletrodo de alumínio em lote e vários parâmetros 

operacionais (pH inicial, densidade de corrente, tempo de eletrólise e distância 

entre eletrodos). A otimização de respostas múltiplas com abordagem da fun-

ção de desejabilidade foi usada para maximizar simultaneamente DQO (94%) 

e remoção de cor (99,7%), e minimizar o consumo específico de energia (0,011 

kW h / kg de DQO removido).

TAHERI et al. (2013) aplicaram os modelos MSR e Adaptive Neuro Fu-

zzy Inference System (ANFIS) para otimizar a remoção do azul reativo 19 por 

meio do processo combinado de EC / coagulação. Foram estudados os efeitos 
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de cinco parâmetros independentes (corrente, tempo de reação, concentração 

inicial do corante, pH inicial e dosagem de cloreto de polialumínio). De acordo 

com os resultados da MSR, todos os parâmetros independentes são igualmen-

te importantes na eficiência de remoção do corante. Neste estudo, foi obtido 

99,67% de eficiências de remoção de corante.

Infelizmente, a diversidade de configurações experimentais dificulta uma 

análise precisa e conclusiva sobre as condições ideais no tratamento de efluen-

tes. Além disso, a modelagem estatística ainda não foi explorada para estudos 

de viabilidade da ação combinada da tecnologia FAD com a técnica EC, junta-

mente com os efeitos simultâneos das variáveis de um sistema eletroquímico. 

Então, existe a necessidade de um estudo mais amplo, no que tange as variáveis 

e faixas de trabalho, a fim de estabelecer quais fatores são significativos, conse-

quentemente, poderiam ser utilizados em uma escala de tratamento.

Portanto, este trabalho visa estabelecer as melhores condições experi-

mentais para o tratamento de efluentes de um corante têxtil sintético por EC-

-FAD. Até onde sabemos, o presente trabalho mostra pela primeira vez, e para 

essas técnicas combinadas, um tratamento estatístico exaustivo (Planejamento 

Fatorial Fracionário, PFF, 2k-p; seguido de um Delineamento Composto Central 

Rotacional, DCCR) envolvendo não só um número significativo de variáveis 

operacionais importantes (pares de eletrodos, PE; espaço do eletrodo, EE; tem-

po de eletrólise, T; pH inicial, pHi; diferença de potencial, ddp; e pressão do 

ar dissolvido, P), mas também uma ampla faixa de variação para cada variável 

considerada. As corridas de EC-FAD foram realizadas em lote usando uma cé-

lula eletrolítica artesanal, equipada com eletrodos de alumínio conectados em 

paralelo. O azul de metileno (AM) foi usado para preparar o efluente sintético, 

e os desempenhos técnicos foram acompanhados por variações na cor, pH final 

(pHf), turbidez e taxa de remoção do corante.
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3.3 Experimental

3.3.1 Reagentes, soluções e equipamentos

Todos os produtos químicos usados foram de grau analítico: azul de etile-

no (ISOFAR), cloreto de potássio, KCl (ISOFAR), ácido clorídrico, HCl (QUI-

MEX), hidróxido de sódio, NaOH (QUIMEX), solução padrão de cor APHA 

500 (hexacloroplatinato de potássio, K2PtCl6, cloreto de cobalto II hexahidra-

tado CoCl2.6H2O, HCl e água, SPECSOL). Eletrodos de alumínio foram feitos 

de uma lâmina de 1 mm de espessura com uma superfície de eletrodo ativo de 

4,14 cm2. Todas as soluções foram preparadas com água destilada. A tabela 3.1 

mostra as características iniciais das soluções de azul de metileno preparadas 

para o estudo.

Tabela 3.1 – Características das soluções do azul de metileno

Cor / uH 302 270 289 245 230 219 212 232 207

pH inicial 2,00 3,00 4,00 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00 9,00

Turbidez / 
NTU 0,90 0,43 0,32 0,15 2,50 0,56 0,35 0,85 -0,10

Os ajustes dos pH’s foram feitos em um pHmetro quimis Q400AS com 

auxílio das soluções de HCl ou NaOH. Um turbidímetro ITTB1000 foi usado 

na determinação da turbidez ao final de cada experimento pelo método nefelo-

métrico, descritos no Standard Methods for the Examination of Water and Was-

tewater (APHA, 2005). Um espectrofotômetro na região do UV-visível marca 

kasuaki modelo IL-592S-BI foi usado no monitoramento das concentrações do 

azul de metileno (665 nm) e da cor (440 nm). As curvas para o azul de metileno 

foram construídas em meio iônico, 746 mg L-1 de KCl nos pH’s de 2,0 a 9,0. Na 
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determinação da cor, a curva construída estava num intervalo de concentração 

entre 25-500 mg L-1 a partir da solução padrão de cor APHA. Usou-se cubeta de 

quartzo com 1,0 cm de caminho óptico e uma fonte de energia regulável Hikari 

HF-3203S para conectar os eletrodos em paralelo.

3.3.2 Configuração experimental

A célula de eletrocoagulação foi construída de acrílico e projetada com 

as seguintes dimensões: 30 cm de comprimento, 15 cm de largura e 25 cm de 

altura. A tampa possuía fendas com espaçamento de 1,0 cm de distância para a 

acomodação dos eletrodos, totalizando 22 aberturas. Esse modelo foi escolhido 

para facilitar a análise da variável “espaço entre eletrodos”. No fundo da célu-

la foi instalado um dispositivo cilíndrico de 1,0 cm com pequenos furos para 

proporcionar uma melhor distribuição do ar dissolvido, funcionando como um 

difusor na câmara de expansão.

Uma câmara FAD foi construída em aço inoxidável (5 mm de espessura), 

com as seguintes dimensões externas: 16 cm de diâmetro da base e 25 cm de 

altura. Na parte superior do cilindro, foram instalados um manômetro e duas 

válvulas: uma para a entrada de água e outra para a entrada de ar proveniente 

de um compressor (MEGA AIR CFA 7.6 / 24L). Para uma melhor supersatura-

ção da água, a entrada de ar foi estendida internamente até o fundo do cilindro. 

Além disso, e para verificar o nível de água dentro do cilindro, um visor foi 

adicionado na parte externa da câmara.

3.3.3 Ensaios de eletrocoagulação

Os ensaios de EC ocorreram em batelada, à 25°C. Em cada experimento, 

foram empregados 4 L de solução de corante 5 mg L-1, em meio iônico de KCl 

746 mg L-1. Sempre que necessário, ajustava-se o pHi das soluções com HCl 
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ou NaOH, como garantia da condição inicial do sistema. Os eletrodos foram 

lavados com água destilada e secos em estufa antes de cada ensaio. Em segui-

da, foram inseridos na célula e conectados na fonte de alimentação de corrente 

contínua. Na câmara de saturação colocava-se 3 L de água destilada e com au-

xílio do compressor, dissolvia-se ar atmosférico na água até a pressão dentro da 

câmara alcançar o valor estabelecido no planejamento experimental. Durante a 

EC ocorria a liberação de alumínio, proveniente da corrosão dos eletrodos no 

processo eletroquímico. Assim, a coagulação e flotação dos sólidos formados 

durante o ensaio foram facilitados.

Decorrida a etapa eletroquímica, com o objetivo de continuar a flotação 

de materiais dispersos, foram liberados 2 L da mistura ar/água que saiam da 

câmara de saturação e entravam na parte inferior da célula pelo tubo difusor. O 

ar dissolvido em água sob pressão, proporcionava a formação de microbolhas 

de ar em toda extensão da célula eletroquímica. Essas eram semelhantes as mi-

crobolhas do gás hidrogênio formadas na superfície dos eletrodos de alumínio 

durante a oxidação. Após 15 minutos da injeção de ar dissolvido sob pressão 

(P), uma alíquota de 25 mL de solução tratada era retirada por uma saída ins-

talada na parte inferior da célula e filtrada com papel de filtro qualitativo, para 

as análises da cor, pHf, turbidez e concentração do azul de metileno. A taxa de 

remoção, A eficiência da remoção foi calculada usando a equação 3.4:

(3.4)

Onde Ci e Cf correspondem as concentrações inicial e final respectiva-
mente em mg L-1 do corante.
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3.3.4 Otimização do processo de EC-FAD

Com o objetivo de otimizar o processo EC-FAD utilizou-se um planeja-

mento experimental sequencial. Inicialmente fez-se um PFF, 2k-p, seguido de 

um DCCR. O primeiro planejamento enquadra-se na avaliação das variáveis 

independentes significativas (p<0,05). Já o segundo, é usado para a determi-

nação das condições ótimas, conforme faixa de trabalho estudada, do sistema 

supracitado. A avaliação dos resultados obtidos foi realizada no software STA-

TISTICA versão 7.0. A determinação das variáveis independentes estatistica-

mente significativas pelo PFF de dois níveis ocorreu com 5 pontos centrais e 

16 ensaios fatoriais. Os fatores investigados foram: PE, EE, T, pHi, ddp e P. O 

DCCR com o objetivo de otimizar o sistema EC-FAD e reduzir assim os custos, 

apresentou 51 ensaios com 12 pontos axiais (α) e 7 pontos centrais. As variá-

veis resposta avaliadas foram: cor, pHf, turbidez e taxa de remoção.

Na validação do modelo preditivo do sistema mencionado, foram utili-

zadas as relações matemáticas de erro de ajuste e erro relativo propostas por 

Rodrigues e Iemma (2015) conforme equações 3.5 e 3.6. Essas relações mate-

máticas avaliam a semelhança entre a resposta experimental e a resposta predi-

ta no modelo (RODRIGUES & IEMMA, 2015).

(3.5)

(3.6)

Onde corresponde ao valor experimental e  a resposta prevista pelo mo-
delo.
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3.3.5 Função desirability (DF)

Essa função tem como objetivo mostrar os melhores valores para cada 

variável analisada por meio do DCCR, quando o mesmo ocorre com mais de 

uma variável resposta, cuja função (dfi) baseia-se em um intervalo numérico de 

0-1, onde 1 e 0 significam, respectivamente, o máximo e o mínimo de deseja-

bilidade conforme as equações 3.7, 3.8 e 3.9 (DERRINGER & SUICH 1980; 

GHAEDI et al., 2015).

(3.7)

(3.8)

(3.9)

Na equação 3.7 α e β são os menores e maiores valores, respectivamente, 

(obtidos da resposta U) e wi é o nível de importância. Os escores de desejabi-

lidade individuais para os valores previstos de cada variável dependente são 

combinados com a função DF por meio de suas médias geométricas para todos 

os valores diferentes de (dfi) (COSTA NETO et al., 2017).

3.3.6 Eficiência da corrente e consumo de energia

A eficiência da corrente (ϕ) (eq. 3.10) é um parâmetro baseado na compa-

ração entre a perda experimental () e teórica () de massa dos eletrodos devido 

a oxidação. A lei de Faraday (3.11) foi usada para o cálculo teórico da variação 

da massa de cátions Al3+ formados. O consumo de energia no reator foi calcula-

do conforme equação 3.12 (KHALED et al., 2019; KOBYA et al., 2016).



88 89

(Bio)floculantes como auxiliares nos processos de eletrocoagulação e flotação por ar dissolvido

(3.10)

(3.11)

(3.12)

Onde, i é a corrente (A); t, o tempo (s); M, massa molar (g mol-1); z, o 

número de elétrons envolvidos na oxidação do elemento no eletrodo; F, a cons-

tante de Faraday; U, a diferença de potencial aplicada (V) e V corresponde ao 

volume do efluente (L).

3.4 Resultados e discussão

3.4.1 Curvas de calibração dos corantes azul de metileno e 
cristal violeta

A figura 3.1 mostra o perfil dos espectros eletrônicos do corante azul de 

metileno e as curvas analíticas em 665 nm, nos pH’s de 2-9 e meio iônico 0,01 

mol L-1 de KCl. A curva de calibração para o cálculo da cor é mostrada na figura 

3.2 e foi construída no comprimento de onda 460 nm. A tabela 3.2 apresenta as 

equações das retas e absortividades para o azul de metileno e para o cálculo da 

cor.
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a)

b)

Figura 3.1: a) Espectros eletrônicos e b) curvas de calibração, das soluções do 
corante azul de metileno em diversos pH’s, 1,0 mg L-1, meio iônico 0,01 mol 
L-1 de KCl / HCl ou NaOH.
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a)

b)

Figura 3.2: a) Espectros eletrônicos das soluções padrão de cor APHA e b) 
curva de calibração, da cor.
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Tabela 3.2 – Quadro de resumo das equações das retas, dos valores das absor-
tividades e coeficientes de regressão linear em função do pH, para o azul de 
metileno e cor.

pH Equação da reta Absortividade 
(ε; L.cm-1.mg-1) R2

2,0 Y = 0,105 + 0,3495.X 0,3495 0,9989

3,0 Y = 0,097 + 0,3689.X 0,3689 0,9973

4,0 Y = 0,083 + 0,2873.X 0,2873 0,9988

5,0 Y = 0,083 + 0,2809.X 0,2809 0,9996

5,5 Y = 0,070 + 0,2498.X 0,2498 0,9995

6,0 Y = 0,074 + 0,2484.X 0,2484 0,9989

7,0 Y = 0,076 + 0,2242.X 0,2242 0,9997

8,0 Y = 0,102 + 0,2489.X 0,2489 0,9997

9,0 Y = 0,081 + 0,2013.X 0,2013 0,9975

Equação da reta para o cálculo da cor

Y = -40,3 + 3877,5.X 0,9991

3.4.2 Planejamento fatorial fracionário (PFF)

O PFF foi necessário para realizar uma análise exploratória e assim, sele-

cionar variáveis independentes significativas (p<0,05), além de ajustar as faixas 

de trabalho para cada variável independente (RODRIGUES & IEMMA, 2015).

Variações acentuadas nas respostas ocorreram devido a variabilidade 

apresentada no sistema EC-FAD (Tabela 3.3). É importante destacar que os 
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ensaios 7 (79,3%) e 8 (93,6%) sugerem valores absolutos mais elevados para 

taxas de remoção. Além disso, suas condições experimentais diferiram nos PE 

e ddp (p<0,05), mostrando assim a importância desses parâmetros no processo.

A cor está associada a redução, por absorção, de parte da radiação ele-

tromagnética devido a presença de material dissolvido, principalmente pela 

presença de material coloidal orgânico ou inorgânico (APHA, 2005). Nesse 

contexto, ressalta-se que as soluções iniciais deste estudo apresentaram cor de-

vido a presença do azul de metileno. Esperava-se que valores altos de remoção 

apresentassem baixas unidades de cor, no entanto esse processo não ocorreu. 

Devido a variabilidade do estudo, os resultados obtidos (tabela 3.3) mostram 

condições finais do efluente bem distintas, contudo, previstas num planejamen-

to experimental com elevado número de variáveis.

O experimento 5, por exemplo, o pHi era 2 e apresentava cor 302 uH 

(tabela 3.1). Após o tratamento, a cor aumentou para 528 uH, mesmo com uma 

remoção de 55,2% do corante. No ensaio 7 observa-se que as condições expe-

rimentais proporcionaram resultados bem promissores para a cor (36,7 uH) e 

turbidez (2,9 NTU). Possivelmente, a diferença acentuada nas cores das solu-

ções, está ligada com a presença da pressão por ar dissolvido (P).



Tabela 3.3 – Variáveis avaliadas através do PFF.

Variáveis *PE
/ u

*EE
/ cm

*T
/ min

*pHi
-

*ddp
/ V

*P
/ atm

Cor
/ uH

pHf
-

Turbidez / 
NTU

Remoção /
%

Ensaios
1   - 1 (1)# - 1 (1) - 1 (30) - 1 (2) - 1 (2) - 1 (0) 56,1 2,14 0,70 49,5
2 +1 (3) - 1 (1) - 1 (30) - 1 (2) - 1 (2) - 1 (0) 147 4,32 12,6 46,0
3 - 1 (1) +1 (3) - 1 (30) - 1 (2) +1 (30) +1 (4) 142 2,35 20,8 48,7
4 +1 (3) +1 (3) - 1 (30) - 1 (2) - 1 (2) +1 (4) 78.3 2,32 3,00 42,5
5 - 1 (1) - 1 (1) +1 (300) - 1 (2) - 1 (2) +1 (4) 528 5,25 57,0 55,2
6 +1 (3) - 1 (1) +1 (300) - 1 (2) - 1 (2) +1 (4) 104 4,56 5,90 58,7
7 - 1 (1) +1 (3) +1 (300) - 1 (2) - 1 (2) - 1 (0) 36,7 2,32 2,90 79,3
8 +1 (3) +1 (3) +1 (300) - 1 (2) +1 (30) - 1 (0) 376 4,48 1,32 93,6
9 - 1 (1) - 1 (1) - 1 (30) +1 (9) - 1 (2) +1 (4) 113 9,20 3,10 18,0
10 +1 (3) - 1 (1) - 1 (30) +1 (9) +1 (30) +1 (4) 105 8,50 2,50 1,25
11 - 1 (1) +1 (3) - 1 (30) +1 (9) +1 (30) - 1 (0) 71,5 8,49 3,10 31,0
12 +1 (3) +1 (3) - 1 (30) +1 (9) - 1 (2) - 1 (0) 60,3 8,22 0,69 44,6
13 - 1 (1) - 1 (1) +1 (300) +1 (9) - 1 (2) - 1 (0) 251 9,25 19,3 28,7
14 +1 (3) - 1 (1) +1 (300) +1 (9) - 1 (2) - 1 (0) 45,8 8,75 0,10 27,0
15 - 1 (1) +1 (3) +1 (300) +1 (9) - 1 (2) +1 (4) 101 7,68 1,98 31,3
16 +1 (3) +1 (3) +1 (300) +1 (9) +1 (30) +1 (4) 260 8,81 16,3 48,5

17 (C) 0 (2) 0 (2) 0 (165) 0 (5,5) 0 (16) 0 (2) 147 8,73 6,60 18,4
18 (C) 0 (2) 0 (2) 0 (165) 0 (5,5) 0 (16) 0 (2) 141 7,83 6,10 49,4
19 (C) 0 (2) 0 (2) 0 (165) 0 (5,5) 0 (16) 0 (2) 237 8,40 8,50 18,7
20 (C) 0 (2) 0 (2) 0 (165) 0 (5,5) 0 (16) 0 (2) 235 8,50 8,60 53,4
21 (C) 0 (2) 0 (2) 0 (165) 0 (5,5) 0 (16) 0 (2) 61,6 9,09 7,40 67,6

Especificações de alguns parâmetros para lançamento de efluentes em corpos d’água (CONAMA 357/2005 e 
430/2011) (BRASIL, 2005 e 2011). 75 5-9 100 Ausente

*Pares de eletrodos (PE), espaço entre eletrodos (EE), tempo (T), potencial hidrogeniônico (pH), diferença de potencial (ddp), pressão por ar dissolvido 
(P). #Valores reais nas condições experimentais.
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Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (BRA-

SIL, 2005), não existe limite tolerável para descarte de corantes de fontes an-

trópicas. Contudo, dependendo da classe do leito receptor é permitido até 100 

NTU (turbidez), 75 uH (cor) (tabela 3.3) e 0,1 – 1,5 mg L-1 de alumínio dis-

solvido. Na busca por uma evolução nas respostas obtidas e que atendessem a 

legislação local, fizeram-se filtrações nas soluções resultantes. Os valores das 

variáveis cor e turbidez nos ensaios 5, 7 e 8 melhoram para 192 uH; 28,1 uH 

e 37,4 uH (cor) e 8,3 NTU; 1,48 NTU; 1,18 NTU (turbidez), respectivamente. 

É compreensível que o experimento 5 apresente elevado valor para cor, pois a 

remoção do corante foi apenas 55,2%. A fração de alumínio que aparece inso-

lúvel, responsável pelo aumento da cor e turbidez após EC, pode ser removida 

por filtração. Já a parte solúvel de alumínio é muito baixa e não contribui para 

a cor, sendo 0,03 mg L-1 em pH 6,3 (HOLT et al., 2002).

De acordo com o gráfico de Pareto (figura 3.3) para a resposta cor, so-

mente as variáveis independentes T e ddp foram significativas (p<0,05). Tais 

resultados indicam que se houver um aumento da faixa de trabalho para estes 

parâmetros, o modelo poderá apresentar significância estatística (p<0,05). O 

efeito da curvatura não foi significativo neste caso, indicando um possível mo-

delo linear.
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Figura 3.3 - Diagrama de pareto para o PFF, a) cor, b) pH final, c) turbidez, d) taxa de 
remoção. Pares de eletrodos (PE), espaço entre eletrodos (EE), tempo (T), pH inicial 
(pHi), diferença de potencial (ddp), pressão por ar dissolvido (P), curvatura (curv).

A respeito do pHf, apenas os fatores PE e P não foram significativos 

(p<0,05). A curvatura foi significativa, o que indica um possível modelo qua-

drático. Quanto à turbidez, todas as variáveis independentes foram significati-

vas (p<0,05), onde os efeitos positivos estão presentes na ddp, P, T, e os efeitos 

negativos aparecem em PE, pHi e EE. Assim como no estudo do pHf, observa-se 

uma viabilidade de modelo quadrático para turbidez. A análise do percentual de 

remoção apresentou significância estatística somente para o fator pHi, na faixa 

de 90% de confiabilidade.
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O sistema apresentou a maioria das variáveis independentes estatistica-

mente significativas quando relacionadas as variáveis respostas. Assim, é im-

portante avaliá-las num contexto de adequação experimental fazendo uso de 

um DCCR. Dessa forma, evita-se subestimações estatísticas de fatores, que 

possivelmente poderiam ser retirados no estudo exploratório inicial, bem como, 

possibilita o estabelecimento das condições ótimas de trabalho.

3.4.3 Delineamento composto central rotacional (DCCR)

A tabela 3.4 apresenta os resultados do DCCR para a remoção do azul 

de metileno. Nos experimentos 24 (95,1%) e 39 (94,5%) é possível observar 

uma tendência para significativas remoções. No ensaio 39, mesmo com um 

tempo de reação menor, a alta acidez do meio provocou uma intensa produção 

de bolhas promovendo um ganho de transparência do sistema. Esse efeito pode 

estar relacionado a dois fatores: a espontaneidade que o alumínio tem em per-

der elétrons no meio ácido produzindo hidrogênio e a formação do HClO. Esse 

processo resulta na degradação do azul de metileno (PANIZZA et al., 2007; 

LIU, N. e WU, 2019). O pH é uma variável de grande relevância nos estudos 

de EC, pois interfere na especiação e solubilidade dos compostos de alumínio 

e, quando ocorrem em pH neutro, aumenta o consumo de energia com baixa 

eficiência na remoção (CHEN, 2004). Condições em pH<5 tornam-se desfa-

voráveis em função da necessidade de correção da acidez para lançamento em 

corpos hídricos (BRASIL, 2005 e 2011).

Dependendo da faixa de pH, os cátions de alumínio sofrem hidrólise es-

pontânea formando hidróxido e poli-hidróxido, como por exemplo: Al(OH) 
2+; Al(OH)2

 +; Al2(OH)2 
4+; Al(OH)4 

-; Al6(OH)15 
3+; Al7(OH)17 

4+; Al8(OH)20 

4+; Al13O4(OH)24 
7+. Em pH<5 as espécies Al(OH) 2+; Al(OH)2

 + e Al 3+ são 

predominantes e favorecem a formação de polímeros como mostra a figura 3.4 
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(HOLT et al., 2002). À medida que o pH aumenta (pH≈5,5) as concentrações 

dessas espécies diminuem e traços de Al(OH)4 
- começam a ser formados na 

ordem de 10-7 mol L-1 (HOLT et al., 2002). Entre os pH’s 5-7 a espécie Al(OH)3 

é majoritária, e em pH próximo de 6, essa espécie apresenta baixíssima solu-

bilidade. Além disso, em pH 8, uma pequena quantidade de Al(OH)2
 + ainda 

persiste, tornando-se predominante, o aluminato após pH 8,5 e as taxas de coa-

gulação diminuem rapidamente (HOLT et al., 2002; LIU, N. e WU, 2019).



Tabela 3.4 – Variáveis resposta avaliadas através do DCCR no tratamento de soluções de azul de metileno

Variável * PE
/ u

* EE
/ cm

* T
/ min

* pHi

     -
* ddp

/ V
* P

/ atm
Cor
/ uH

pHf

-
*Tur.
/ NTU

*Re.
/ %

Variável * PE
   / u

* EE
/ cm

* T
/ min

* pHi

    -
* ddp
 / V

* P
/ atm

Cor
/ uH

pHf

-

*Tur.
/ 

NTU

*Re.
/ %Ensaio Ensaio

1 - 1 (1)# - 1 (1) - 1 (30) - 1 (2) - 1 (2) - 1 (0) 27,3 2,35 -0,10 51,2 27 +1 (3) +1 (3) - 1 (30) +1 (9) - 1 (2) +1 (5) 29,8 8,04 8,43 30,3

2 - 1 (1) - 1 (1) - 1 (30) - 1 (2) +1 (30) +1 (5) 116 4,46 20,7 68,7 28 +1 (3) +1 (3) - 1 (30) +1 (9) +1 (30) - 1 (0) 79,2 9,28 6,70 16,4

3 - 1 (1) - 1 (1) - 1 (30) +1 (9) - 1 (2) +1 (5) 39,1 7,78 12,3 34,3 29 +1 (3) +1 (3) +1 (300) - 1 (2) - 1 (2) +1 (5) 70,0 4,54 2,10 51,1

4 - 1 (1) - 1 (1) - 1 (30) +1 (9) +1 (30) - 1 (0) 95,9 9,20 3,80 2,08 30 +1 (3) +1 (3) +1 (300) - 1 (2) +1 (30) - 1 (0) 270 4,55 69,0 73,4

5 - 1 (1) - 1 (1) +1 (300) - 1 (2) - 1 (2) +1 (5) 391 4,64 8,23 62,1 31 +1 (3) +1 (3) +1 (300) +1 (9) - 1 (2) - 1 (0) 104 9,42 5,83 18,9

6 - 1 (1) - 1 (1) +1 (300) - 1 (2) +1 (30) - 1 (0) 250 4,50 74,7 77,5 32 +1 (3) +1 (3) +1 (300) +1 (9) +1 (30) +1 (5) 75,8 8,88 22,3 43,6

7 - 1 (1) - 1 (1) +1 (300) +1 (9) - 1 (2) - 1 (0) 122 9,48 4,03 17,6 33 - 1 (1)   0 (2)   0 (165)   0 (5,5)   0 (16)   0 (2,5) 104 6,01 7,70 26,0

8 - 1 (1) - 1 (1) +1 (300) +1 (9) +1 (30) +1 (5) 6,56 8,55 36,7 36,3 34 +2 (4)   0 (2)   0 (165)   0 (5,5)   0 (16)   0 (2,5) 207 8,00 23,7 39,0

9 - 1 (1) +1 (3) - 1 (30) - 1 (2) - 1 (2) +1 (5) 74,6 2,29 1,97 57,1 35   0 (2) - 1 (1)   0 (165)   0 (5,5)   0 (16)   0 (2,5) 225 8,30 25,3 33,2

10 - 1 (1) +1 (3) - 1 (30) - 1 (2) +1 (30) - 1 (0) 64,9 2,91 21,0 74,7 36   0 (2) +2 (4)   0 (165)   0 (5,5)   0 (16)   0 (2,5) 76,4 8,63 23,0 18,0

11 - 1 (1) +1 (3) - 1 (30) +1 (9) - 1 (2) - 1 (0) 25.3 8,51 -0,13 22,7 37   0 (2)   0 (2) - 1,1 (15)   0 (5,5)   0 (16)   0 (2,5) 47,9 7,20 5,60 21,4

12 - 1 (1) +1 (3) - 1 (30) +1 (9) +1 (30) +1 (5) 38,0 7,96 4,23 35,1 38   0 (2)   0 (2) +2.4 (486)   0 (5,5)   0 (16)   0 (2,5) 61,6 7,06 51,0 38,1

13 - 1 (1) +1 (3) +1 (300) - 1 (2) - 1 (2) - 1 (0) 59,0 4,46 0,59 34,0 39   0 (2)   0 (2)   0 (165) - 1,3 (1)   0 (16)   0 (2,5) 142 1,56 86,3 94,5

14 - 1 (1) +1 (3) +1 (300) - 1 (2) +1 (30) +1 (5) 422 4,63 76,7 75,8 40   0 (2)   0 (2)   0 (165) +1 (9)   0 (16)   0 (2,5) 129 8,85 4,83 20,4

15 - 1 (1) +1 (3) +1 (300) +1 (9) - 1 (2) +1 (5) 51,3 8,84 3,77 16,6 41   0 (2)   0 (2)   0 (165)   0 (5,5) - 1,1 (1)   0 (2,5) 99,6 8,60 8,60 20,8

16 - 1 (1) +1 (3) +1 (300) +1 (9) +1 (30) - 1 (0) 197 9,22 39,7 18,2 42   0 (2)   0 (2)   0 (165)   0 (5,5) +2.3 (32)   0 (2,5) 233 8,23 22,3 42,9

17 +1 (3) - 1 (1) - 1 (30) - 1 (2) - 1 (2) +1 (5) 18,8 2,25 4,30 54,9 43   0 (2)   0 (2)   0 (165)   0 (5,5)   0 (16) - 1 (0) 124 8,16 45,0 35,1

18 +1 (3) - 1 (1) - 1 (30) - 1 (2) +1 (30) - 1 (0) 131 4,55 55,0 86.7 44   0 (2)   0 (2)   0 (165)   0 (5,5)   0 (16) +1,4 (6) 172 7,69 19,7 43,3

19 +1 (3) - 1 (1) - 1 (30) +1 (9) - 1 (2) - 1 (0) 45,9 9,25 4,73 9,31 45 (C)   0 (2)   0 (2)   0 (165)   0 (5,5)   0 (16)   0 (2,5) 210 8,22 38,0 36,4

20 +1 (3) - 1 (1) - 1 (30) +1 (9) +1 (30) +1 (5) 64,1 8,88 12,6 23,3 46 (C)   0 (2)   0 (2)   0 (165)   0 (5,5)   0 (16)   0 (2,5) 199 6,68 19,0 36,7

21 +1 (3) - 1 (1) +1 (300) - 1 (2) - 1 (2) - 1 (0) 104 4,41 8,30 51,7 47 (C)   0 (2)   0 (2)   0 (165)   0 (5,5)   0 (16)   0 (2,5) 167 8,58 44,7 30,9

22 +1 (3) - 1 (1) +1 (300) - 1 (2) +1 (30) +1 (5) 2776 4,85 162 44,4 48 (C)   0 (2)   0 (2)   0 (165)   0 (5,5)   0 (16)   0 (2,5) 164 8,42 48,3 31,4

23 +1 (3) - 1 (1) +1 (300) +1 (9) - 1 (2) +1 (5) 46,7 9,39 20,0 31,3 49 (C)   0 (2)   0 (2)   0 (165)   0 (5,5)   0 (16)   0 (2,5) 198 8,45 22,0 34,4

24 +1 (3) - 1 (1) +1 (300) +1 (9) +1 (30) - 1 (0) 474 6,70 42,7 95,1 50 (C)   0 (2)   0 (2)   0 (165)   0 (5,5)   0 (16)   0 (2,5) 207 7,97 26,7 30,9

25 +1 (3) +1 (3) - 1 (30) - 1 (2) - 1 (2) - 1 (0) 41,6 2,46 2,30 50,0 51 (C)   0 (2)   0 (2)   0 (165)   0 (5,5)   0 (16)   0 (2,5) 157 7,73 13,1 33,1

26 +1 (3) +1 (3) - 1 (30) - 1 (2) +1 (30) +1 (5) 79,3 4,30 0,42 88,8

* Pares de eletrodos (PE), espaço entre eletrodos (EE), tempo (T), potencial hidrogeniônico (pH), diferença de potencial (ddp), pressão (P), turbidez (Tur.), remoção (Re.). # Valores reais nas condições experimentais.
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Figura 3.4 - Prováveis rotas de hidrólise do alumínio (Lu, G et al., 1999; Holt et 
al., 2002) e possíveis interações com o azul de metileno, a) interações íon-dipolo, b) 
ligações de hidrogênio, c) atração eletrostática d) dipolo-dipolo.

A formação dos complexos de alumínio depende da dinâmica dos proces-

sos eletroquímicos e químicos simultâneos e interferem na mudança dos valo-
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res de pH. A redução anódica da água libera hidrogênio e favorece o aumento 

do pH (eq. 3.2). Por outro lado, existem inúmeras possibilidades de redução do 

pH (CAÑIZARES et al., 2007). O Al3+ gerado por dissolução anódica interage 

com íons hidróxidos que atuam como bases de Lewis aumentando a concentra-

ção de íons H+ do meio. A retirada de H+ por íons hidróxidos (eq. 3.13-3.16), 

dissociação do hidróxido de alumínio (eq. 3.17), autoionização da água, forma-

ção do bicarbonato e carbonato também interferem na mudança do pH (CAÑI-

ZARES et al., 2007).

Al(OH)4 
- + H+ ⇄ Al (OH)3 + H2O (3.13)

Al (OH)3 + H+ ⇄ Al(OH)2 
+ + H2O (3.14)

Al (OH)2 
+ + H+ ⇄ Al(OH) 

2+ + H2O (3.15)

Al (OH) 
2+ + H+ ⇄ Al 

3+ + H2O (3.16)

Al (OH)3 (s) + ⇄ Al 
3+ + 3OH - (3.17)

Devido ao grande número de hidrólises e espécies poliméricas envolvi-

das, várias possibilidades são observadas para a remoção do azul de metileno. 

O Al(OH)3 é o sólido mais frequente na composição dos flocos de alumínio 

(REBHUN & LURIE, 1993). A remoção depende das taxas de formação das 

espécies de alumínio, que por sua vez, dependem do pH e dos íons presentes 

(REBHUN & LURIE, 1993). Um mecanismo aceitável para a remoção do azul 

de metileno pode apresentar a seguinte sequência:

1. Produção eletroquímica de íons hidróxidos e Al3+;

2. Mudança nos valores de pH durante a eletrólise justificado a formação 

das espécies monoméricas e poliméricas de Al3+;

3. Adsorção de diferentes maneiras o azul de metileno, conforme é mos-

trado na figura 3.4.
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Os íons de alumínio podem interagir, via atração eletrostática, com 

partículas dispersas de sinais contrários, encapsulando-os e formando flocos 

que podem flotar devido a presença de bolhas de hidrogênio. Essa relação não 

caracteriza satisfatoriamente o processo de remoção do azul de metileno em 

pH’s abaixo de 5,5. Nessas circunstâncias, tanto o analito quanto os íons de 

alumínio apresentam cargas positivas. Como o azul de metileno apresenta ca-

pacidade de exibir um equilíbrio de múltipla protonação, 

e a segunda protonação ocorre em meio com elevada acidez (pH<0) (SEGER et 

al., 2007), é possível que as interações íon-dipolo melhor expliquem a remoção 

desse corante em meio ácido (Fig. 3.4, ilustração a). Em pH próximo da neutra-

lidade, o azul de metileno encontra-se desprotonado (pKa=5,6), (NERIS et al., 

2019) promovendo interações por ligações de hidrogênio (Fig. 3.4, ilustração 

b) e dipolo-dipolo (Fig. 3.4, ilustração d).  Em condições de pH>7, apenas o 

aluminato, precursor da formação da espécie Al13, (LIU H. et al., 2003) é capaz 

de neutralizar o azul de metileno (Fig.3.4, ilustração c) por meio de interações 

eletrostáticas.

Buscando um modelo preditivo e ajustado (p<0,05) fez-se necessária a 

realização da análise de variância (ANOVA) para as respostas. Os dados re-

ferentes a ANOVA estão apresentados de forma detalhada no apêndice 1. Os 

fatores com p<0,05 correspondem às variáveis independentes estatisticamente 

significativas. Vale ressaltar que foi adotado uma confiabilidade de 90% para 

a variável resposta taxa de remoção, onde as variáveis independentes e suas 

interações foram considerados estatisticamente significativas com pvalor<0,1. É 

importante destacar que se definiu essa confiabilidade devido valores marginal-

mente significativos obtidos para taxa de remoção (BOX et al., 1978). Não foi 

possível validar um modelo matemático para a variável cor, pois não apresen-

tou um ajuste satisfatório (P>0,05) (apêndice 1). Além disso, o teste de erro de 
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ajuste e erro relativo corroboraram com a afirmativa de falta de ajuste supraci-

tado para a variável cor. (Figura 3.5).

As variáveis pHf e turbidez apresentaram coeficientes de determinação 

satisfatórios com um percentual de explicação de 96% e 84%, respectivamente, 

(apêndice 1). Vale ressaltar que ambos os modelos foram preditivos por apre-

sentarem uma falta de ajuste não significativa (p>0,05), bem como paramétri-

cos, por apresentarem-se como uma distribuição normal (apêndice 2). Esses fa-

tores permitem demonstrar que o modelo matemático desenvolvido para essas 

variáveis é adequado e preditivo, uma vez que os valores obtidos pelo modelo 

preveem de maneira satisfatória os valores experimentais (apêndice 3), com 

possibilidade de determinação das condições ótimas do sistema em estudo.

Contudo, observa-se uma imprecisão para a variável taxa de remoção. 

Tal imprecisão é particularmente notada nos resultados de ANOVA (apêndice 

1), onde essa variável apresenta uma falta de ajuste significativa para uma con-

fiabilidade de 90%.

A falta de ajuste não é o fator determinante para o desenvolvimento de 

um modelo preditivo (RODRIGUES & IEMMA, 2015), principalmente quan-

do o mesmo apresenta pontos centrais com baixíssimo coeficiente de variação, 

refletindo num valor de erro puro tendendo a zero (apêndice 1). Portanto, com 

a utilização das equações de erro de ajuste e erro relativo (equações 3.5 e 3.6), 

foi possível avaliar a possibilidade de um modelo preditivo para a variável res-

posta taxa de remoção. Os resultados obtidos podem ser observados na figura 

3.5. Além disso, o coeficiente de determinação (R2) para esta variável foi capaz 

de explicar 89% dos dados (apêndice 1). Vale ressaltar que valores menores ou 

iguais a 20% (RODRIGUES & IEMMA, 2015) obtidos por meio do erro de 

ajuste certificam a previsibilidade do modelo matemático.
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Ao utilizar o erro de ajuste e relativo (RODRIGUES & IEMMA, 2015) 

para avaliação da previsibilidade do modelo obtido para a variável taxa de re-

moção, observou-se que, somente acima de 65% de remoção os valores apre-

sentavam uma diferença igual ou inferior a 20% (Figura 3.5). Esse fato indicou 

que o modelo apresentaria previsibilidade, somente, em situações com taxa de 

remoção superiores a 65%. Assim, como o objetivo desse estudo era obter o 

máximo de remoção se aproximando de 100%, o modelo matemático se mos-

trou adequado e preditivo (RODRIGUES & IEMMA, 2015).

Diante dos notáveis resultados, foi admissível a regressão na determina-

ção das equações (3.18, 3.19 e 3.20) dos modelos. Elas relacionam as respostas 

analíticas em função das variáveis independentes codificadas (apêndice 4). O 

sistema proposto apresenta um número considerável de variáveis em amplas 

faixas de trabalho, mesmo assim, apresenta características desejáveis durante o 

processo. Em suma, é possível perceber o potencial de escalabilidade do siste-

ma proposto a ser aplicado em nível industrial.

Figura 3.5 - Erro relativo vs valores experimentais para cor e taxa de remoção.
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(3.18)

(3.19)

(3.20)

As interações entre os parâmetros escolhidos para a análise das superfí-

cies de resposta foram determinadas através da avaliação dos termos significati-

vos (p<0,05). A figura 3.6 apresenta os modelos ternários (valores codificados) 

mais representativos para a descrição do sistema em estudo. A resposta pHf 

aumenta juntamente com a elevação do pHi, com efeito mínimo na variação do 

tempo de reação. O mesmo comportamento é identificado na relação entre pHi 

e ddp, demonstrando que a escolha do pH é decisiva na seleção de uma escala 

operacional no sistema, pois afeta tanto a formação de hidróxidos metálicos 

quanto sua solubilidade durante o processo de CE (ABDULRAZZAQ et al., 

2021). A variação deste parâmetro ao longo do processo tem relação direta com 

a liberação de hidrogênio gasoso, que eleva o pH quando o meio é ácido devido 

a neutralização de cargas na produção de hidróxidos de alumínio. Já em meio 

alcalino, o sistema atua de forma dinâmica no consumo e produção de OH- e 

um efeito tamponante no pH é observado. É possível também que sempre pHf 

>pHi devido a formação contínua de íons hidróxidos (eq. 3.2) e nem todos são 

consumidos para formar espécies de alumínio (KHALED et al., 2019; LIU, N. 

& WU, 2019 KABDAŞLI et al., 2012). A formação de ponto de sela no con-

junto ddp-T dificulta a avaliação das regiões de interesse, que estão situadas 

em intervalos restritos entre os extremos das interações estudadas (Figura 3.6 

- ilustração b).
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A taxa de remoção melhora quando se utiliza pH<7. A adsorção e a de-

gradação do corante são essenciais para a eficiência do processo em condições 

ácidas. No entanto, o meio excessivamente ácido não é recomendado como 

já mencionado anteriormente na página 69. A avaliação da interação ddp-EE 

indica que distâncias intermediárias combinadas a valores crescentes de ddp 

podem ser mais promissores na remoção do corante.

A influência do impacto das outras variáveis independentes também é 

importante para o processo, dados seus potenciais em favorecer as melhores 

condições para a otimização deste estudo. Desse modo, uma desejabilidade 

global é avaliada para a definição das melhores condições operacionais do sis-

tema, bem como uma posterior validação dos modelos matemáticos obtidos via 

DCCR.
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Figura 3.6 - Superfícies de resposta para as variáveis pHf e taxa de remoção / %: a) 
ddp – pHi; b) ddp – T; c) pHi – T; d) ddp –EE; e) ddp – pHi; f) pHi – PE; g) P – pHi; 
h) pHi – T. Pares de eletrodos (PE), espaço entre eletrodos (EE); tempo (T); potencial 
hidrogeniônico inicial (pHi), diferença de potencial (ddp), pressão por ar dissolvido 
(P).
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3.4.4 Função desirability (DF)

Na otimização do sistema pela função desirability foi demonstrado que 
as melhores condições deste estudo, relativo as variáveis independentes, foram 
4 pares de eletrodos, 2,5 cm de espaçamento, 203 min, pHi = 4, ddp = 32 V e 
ausência de pressão por ar dissolvido. As linhas tracejadas do lado direito na 
figura 3.7 mostram os valores desejáveis. Os números do lado esquerdo são 
referentes aos resultados da otimização das variáveis resposta. Já as linhas con-
tínuas na parte inferior são as condições estabelecidas pela função desirability 
para as variáveis independentes.

Naturalmente, o desejável nesse estudo seria remover 95% do corante 
como mostra a lateral direita da figura 3.7. Entretanto, a otimização pela fun-
ção desirability é multivariada e a estreita faixa de pHf (5-9) estabelecida pela 
legislação (BRASIL, 2005 e 2011) dificulta tal remoção em tempos menores 
e pH’s muito ácidos. Assim, na otimização foi possível prever apenas 66% de 
remoção para um pHf 6,8.

A EC abrange etapas consecutivas como a formação eletroquímica do 
coagulante, desestabilização dos poluentes, agregação da fase desestabilizada 
para formar flocos e remoção por flotação (ALJABERI, 2019). A FAD ocorre 
quando existir afinidade entre as bolhas e as partículas coloidais formadas. Se 
os flocos formados apresentarem baixa densidade, podem ser arrastados para a 
superfície. Todavia, para a aplicação dessa tecnologia, no tratamento de águas, 
é imprescindível o uso de um agente coagulante em uma etapa de pré-trata-
mento a eletrocoagulação (LEITE et al., 2019; XUE et al., 2019; AZEVEDO et 
al., 2018; CHAPRÃO et al., 2018). Esses coagulantes podem eliminar a dupla 
camada elétrica em torno das partículas coloidais favorecendo a aglomeração 
(XUE et al., 2019). Neste trabalho, não foi realizado esse tratamento prévio, 
pois a ideia inicial era que o coagulante seria originado in situ, exclusivamente 
na corrosão dos eletrodos.
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O efeito da variável pressão, oriunda do ar dissolvido sobre a remoção, 
foi registrado na figura 3.8. Nela, são feitas comparações entre experimentos 
realizados em condições semelhantes, distinguindo-se apenas pela ausência e 
presença da pressão por ar dissolvido. É observado que a FAD não obteve uma 
contribuição bem definida na remoção do azul de metileno, pois desorganiza o 
sistema e a dessorção corante-complexos de alumínio é promovida aumentan-
do a turbidez. Portanto, a estratégia sequencial de planejamento com posterior 
otimização indica um sistema com ausência de ar dissolvido no processo.
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Figura 3.7 - Perfis dos valores previstos e desejabilidade. pH final, turbidez e re-
moção. Pares de eletrodos (PE), espaço entre eletrodos (EE); tempo (T); potencial 
hidrogeniônico (pH), diferença de potencial (ddp), pressão (P).
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Quando a ddp e a concentração do eletrólito suporte são elevadas, pro-

vocam um aumento na condutividade do efluente e inibição da passivação dos 

eletrodos (MOUSSA et al., 2017; CHEN et al., 2004; MAMERI et al., 1998). 

Desse modo, a formação de microbolhas foi facilitada. Sucedendo desse ponto, 

observa-se que é possível melhorar a remoção variando a EE e aumentando a 

ddp do sistema (Figuras 3.6 - ilustração d e 3.7). A superfície de resposta, 3.6 

- ilustração h, está de acordo com as condições da função desirability (figura 

3.7). Nota-se que para remoções em torno de 60 a 70%, é necessário um tempo 

superior a 165 min em uma faixa de pHi de 3 a 4. A quantidade de flocos no 

meio contribuiu para um tratamento eficiente. Assim, o aumento do PE, T e 

ddp acarretam diretamente na produção de flocos e consequentemente melhor 

a eficiência da eletrocoagulação.

Na tentativa de ratificar a função desirability, foram realizados experi-

mentos em triplicata nas condições ideais com um ajuste no EE para 3 cm. 

Mesmo a cor não apresentando ajuste no modelo matemático, foi realizado seu 

estudo em função da relevância desse parâmetro no tratamento de efluentes 

industriais. Os resultados demonstraram os valores 163 uH (cor), 6,53 (pHf), 

47 NTU (turbidez), e 66% (remoção). Observa-se que, exceto a cor, esses nú-

meros estão de acordo com as faixas estimadas na figura 3.7. Para corroborar e 

elevar a importância dos resultados obtidos foram realizadas filtrações. Nesse 

estudo, a turbidez baixou para 1,58 NTU e a cor reduziu em 76% da inicial 

(289 uH em pH 4). A cor persistente após a filtração está associada ao corante 

não removido. Como a toxicidade dos corantes é um tema relevante no campo 

dos impactos ambientais, a remoção deles é imprescindível para a manutenção 

da biota. Dessa forma, justifica-se o uso dessa metodologia na remoção desses 

contaminantes em escala industrial. Entretanto, se faz necessário o uso de es-
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tratégias e ferramentas adicionais com o objetivo de corroborar com o DCCR 

realizado, influenciando assim num menor custo operacional, além de elevar a 

eficiência do sistema.

Figura 3.8 - Ensaios de eletrocoagulação na presença e na ausência da flotação por 
ar dissolvido (FAD).

3.4.5 Eficiência da corrente e consumo de energia

A figura 3.9 mostra a eficiência da corrente (a) e o consumo de energia 

(b). Os experimentos 7 (30,4%), 11 (22,9%) e 40 (22,2%) apresentaram uma 

convergência para baixa eficiência da corrente. Variações acentuadas no con-

sumo de energia ocorreram devido amplas mudanças no tempo (15-486 min). 

Na condições otimizadas a corrente apresentou 94,1% de eficiência com um 

consumo de 32,5 kWh L-1. 
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Figura 3.9 – Eficiência da corrente (a) e variação do consumo de energia (b) para os 
ensaios do DCCR.

A ddp é função da corrente que atravessa a célula eletroquímica, isso 

indica que o aumento da tensão pode melhorar a remoção do corante (KOBYA 

et al., 2016). A corrente determina a massa de alumínio eletroxidado (coagulan-

te), crescimento dos flocos e produção de microbolhas (EHSANI et al., 2020; 

KOBYA et al., 2016). Remoções eficientes estão associadas a quantidade de 

alumínio oxidado resultando na maior produção de flocos e consequentemente 

na adsorção dos poluentes.

Se a solução apresentar uma baixa condutiviade elétrica (baixa concen-

tração de íons condutores), ou ainda uma elevada corrente elétrica, a eletro-

neutralidade do efluente ficará comprometida e, consequentemente, a cinética 

do processo eletroquímico. Esses fenômenos são conduzidos pela lei de Ohm 
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e causam polarização por queda ôhmica (EHSANI et al., 2020). Dessa forma, 

é comum a adição de espécies eletroativas para aumentar a condutividade, a 

eficiência da EC e reduz a resistência ôhmica do efluente (ADJEROUD et al., 

2018). Esse procedimento reduz o consumo de energia, a voltavem da célula e, 

portanto, custos operacionais (EHSANI et al., 2020).

3.5 Conclusão

A otimização da metodologia EC-FAD mostrou que o número de ele-

trodos, distância entre os eletrodos, tempo de reação, pH inicial e diferença de 

potencial, influenciam significativamente no processo de remoção do azul de 

metileno, sendo apenas a pressão por ar dissolvido a variável que não apresen-

tou efeito positivo na remoção do corante.

Um conjunto de condições experimentais (3 PE, 1 cm de EE, 300 min, 

pH 9, ddp 30 V e sem pressão por ar dissolvido) permitiu remover 95,1% do 

azul de metileno. A função desirability indicou que é possível remover 66% do 

corante quando fizer uso de 4 pares de eletrodos, espaçamento de 2,5 cm, tem-

po de reação de 203 min, pH inicial 4, diferença de potencial 32 V e ausência 

de pressão por ar dissolvido. Não foi possível otimizar pela função desirability 

uma maior remoção do corante no sistema em função da limitação do pH final, 

imposto pela legislação em vigor (5-9). A maioria dos experimentos apresentou 

eficiência da corrente acima de 75%, e os elevados valores para o consumo de 

energia correspondem aos ensaios com maior tempo. Partindo dessas condi-

ções, é necessário o desenvolvimento de uma metodologia capaz de remover o 

corante remanescente.

As respostas pH final e turbidez apresentaram ajuste estatístico, sendo 

possível desenvolver um modelo preditivo. Mesmo a remoção não apresentan-

do ajuste, foi possível criar um modelo preditivo para remoções acima de 65%. 
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O aumento da turbidez e cor após o tratamento podem ser facilmente resolvidos 

por filtração, tornando os valores aceitáveis pela legislação brasileira. 

O sistema EC-FAD apresentando neste trabalho apresenta um grande po-

tencial, uma vez que foi possível desenvolver um modelo matemático preditivo 

para a maioria das variáveis respostas, com exceção da variável cor. O sistema 

apresentou normalidade dos resíduos, valores preditos com uma margem de 

erro baixa e valores de R2 maiores que 80%. Em suma, é possível perceber o 

potencial de escalabilidade do sistema proposto a ser aplicado em nível indus-

trial.
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CAPÍTULO 4 

4.1 Pectina e SDS como Floculantes Auxiliares para 
Tratamento Complementar de Efluentes Têxteis 
por Eletrocoagulação

Resumo: Atualmente, as águas residuais têxteis continuam sendo uma das principais 
fontes de poluição ambiental. Além da presença de várias espécies recalcitrantes, o 
volume do efluente a ser tratado costuma ser bastante elevado, devido ao consumo 
excessivo de água nesse tipo de processamento. Para evitar todos os impactos nega-
tivos associados ao lançamento desses efluentes não tratados, técnicas de remediação 
eficazes devem ser aplicadas. Embora atualmente tenham diversos métodos dispo-
níveis, devido à complexidade e ao volume do efluente, as tecnologias combinadas 
podem proporcionar melhor eficiência, menor custo e menor consumo de tempo. 
Neste trabalho, a eletrocoagulação (EC) combinada ao processo de floculação con-
vencional foi estudada para a remoção do corante azul de metileno (MB) em meio 
aquoso. Em condições específicas de EC (4 pares de eletrodos, espaçamento de 2,5 
cm, tempo de eletrólise de 203 min, pH inicial 4, 32 V, 1,5 A) foi possível remover 
63% do corante. Combinando EC com floculação convencional, foi observada uma 
redução notável no tempo necessário de eletrólise (203 a 60 min), corante (99,8%), 
cor (100%) e turbidez (99,2%).

Palavras-chave: Pectina, SDS, eletroflotação, eletrocoagulação, azul de metileno.

Abstract: Textile wastewaters currently remain as one of the major sources of en-
vironmental pollution. In addition to the presence of several recalcitrant species, the 
volume of the effluent to be treated is usually quite high, due to the excessive con-
sumption of water in this kind of processing. To avoid all the negative impacts asso-
ciated to the discharge of these untreated effluents, effective remediation techniques 
should be applied. Although there are currently several methods available, due to 
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complexity and volume of the wastewater, combined technologies can provide better 
efficiency, lower cost and less time consumption. In this work, electrocoagulation 
(EC) combined to conventional flocculation process was studied for the removal of 
methylene blue dye (MB) in aqueous medium. Under specific EC conditions (4 pairs 
of electrodes, 2.5 cm spacing, electrolysis time of 203 min, pHinitial 4, 32 V, 1.5 A) it 
was possible to remove 63% of the dye. Combining EC with conventional floccula-
tion, notable reduction in electrolysis-required time (203 to 60 min), dye (99.8%), 
color (100%) and turbidity (99.2%) was observed.

Keywords: Pectin, SDS, Electroflotation, electrocoagulation, methylene blue.

Graphical abstract

Experimental configuration scheme for electroflotation in the removal of methylene blue with             
pectin and SDS in situ.
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4.2 Introdução

As indústrias têxteis têm destaque e reconhecida importância para a eco-

nomia global, proporcionando milhões de empregos diretos e indiretos. Atual-

mente, só o Brasil possui 25.200 empresas formalizadas referentes a este setor 

produtivo, gerando 1,5 e 8 milhões de empregados diretos e indiretos, respecti-

vamente (MACHADO et al., 2020; LUCATO et al., 2017).

No entanto, em oposição ao desenvolvimento econômico, esse importan-

te setor também acumula altos números de uso de água e geração de resíduos, 

com impactos ambientais e sociais negativos. Na verdade, a indústria têxtil 

é uma das muitas que utiliza grandes volumes de água no processo de fabri-

cação. Só no Brasil, cerca de 2,3 milhões de litros de água são usados a cada 

segundo pelas indústrias, e a projeção é que essa demanda seja 400% maior 

até 2050 (BRASIL, 2017). Esse grande volume de água acaba como efluente, 

necessitando, portanto, de tratamento adequado para seu reaproveitamento ou 

descarte final. Infelizmente, as águas residuais têxteis são caracterizadas pela 

presença de espécies recalcitrantes, de alta toxicidade e baixa biodegradabilida-

de, resistência à digestão aeróbia e estabilidade à luz, calor e agentes oxidantes 

(RANGABHASHIYAM et al., 2013; SGHAIER et al., 2019; FOO e HAME-

ED, 2010; SUN et al., 2020; RASHID et al., 2020). A metodologia escolhida 

não deve levar em consideração apenas a diversidade de corantes existentes 

(e há mais de 100.000 corantes disponíveis comercialmente), mas também a 

presença de sais, ácidos, metais pesados, partículas em suspensão, pigmentos 

e pesticidas à base de cloro orgânico no mesmo efluente, o que aumenta sua 

complexidade e as necessidades de tratamento (SUN et al., 2020; UBALE e 

SALKAR, 2017).



124 125

(Bio)floculantes como auxiliares nos processos de eletrocoagulação e flotação por ar dissolvido

Para um tratamento eficiente e econômico, diversas metodologias foram 

desenvolvidas, as quais são categorizadas, quanto à sua natureza, em física (ex: 

fisissorção, sedimentação, flotação, floculação, coagulação, ultrafiltração, fo-

toionização e incineração), química (neutralização, redução, oxidação, eletróli-

se, quimissorção, troca iônica, oxidação por ar úmido) ou biológica (decompo-

sição microbiológica, degradação aeróbia e anaeróbia) (SGHAIER et al., 2019; 

FOO e HAMEED, 2010; SUN et al., 2020; SINGH e ARORA, 2011).

De acordo com SGHAIER et al. (2019), SINGH e ARORA (2011) apesar 

dos métodos físicos e químicos mostrarem tendências encorajadoras, eles não 

são eficientes para todos os tipos de águas residuais têxteis. Os métodos físi-

cos, por exemplo, removem produtos químicos não dissolvidos e partículas em 

suspensão presentes nas águas residuais e são mais eficazes para tais situações. 

A adsorção tem sido eficaz para um número considerável de corantes sintéticos 

(RASHID et al., 2020; SANTOS et al., 2018; KAUSAR et al., 2020). Porém, 

devido ao grande volume de efluente a ser tratado, os custos tornam-se proibi-

tivos. Além disso, essa tecnologia é dependente do pH, opera em baixa veloci-

dade e nem sempre o reaproveitamento de adsorventes é possível (SGHAIER 

et al., 2019; SINGH e ARORA, 2011).

Já os tratamentos químicos costumam utilizar excesso de produtos quími-

cos, o que exige alto custo e pode resultar em poluição secundária (SGHAIER 

et al., 2019; UBALE e SALKAR, 2017; SINGH e ARORA, 2011). Superada 

essa condição, a eletrocoagulação faz uso de poucos reagentes, produzindo in 

situ o cátion coagulante sem adicionar contra-íons (UBALE e SALKAR, 2017; 

INGELSSON et al., 2020). Por dissolução anódica de metal uniforme, íons 

individuais (geralmente Al ou Fe) deixam a superfície do eletrodo para o bulk 

da solução e, dependendo do pH, geram espécies do tipo aquo-, hidróxidos ou 

polidróxidos metálicos, que neutralizam as cargas dos contaminantes, favore-
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cendo a formação de flocos. As moléculas de hidrogênio formadas no cátodo 

evoluem da solução e auxiliam na flotação e remoção do particulado (INGEL-

SSON et al., 2020; BHARATH et al., 2018; SILLANPÄÄ et al., 2018; EMAM-

JOMEH e SIVAKUMAR, 2009; KYZAS e MATIS, 2016; GÓES et al., 2020; 

KHANDEGAR e SAROHA, 2013; WEI et al., 2012).

Amplamente aplicado a várias classes de efluentes (águas residuais de 

indústrias, refinarias de petróleo, processos de galvanização, lavanderias etc.), 

CE é uma técnica bem-conceituada, prática e eficiente que não apenas produz 

baixa quantidade de lodo, mas também requer baixo de capital investimento 

(PATEL et al., 2011; SHER et al., 2020). Atualmente, com a maior penetração 

da energia solar, a tecnologia CE está se tornando cada vez mais atrativa do 

ponto de vista econômico e surge como uma tecnologia sustentável (UBALE e 

SALKAR, 2017; SHER et al., 2020; PAVÓN-SILVA et al., 2018).

Porém, a tecnologia EC também apresenta algumas dificuldades que po-

dem comprometer a eficiência do processo de remoção e aumentar os custos 

operacionais. Dentre elas, a passivação e o consumo não uniformes dos ele-

trodos, a necessidade de alta condutividade do efluente e a solubilização de 

hidróxidos merecem atenção especial (INGELSSON et al., 2020; BHARATH 

et al., 2018; EMAMJOMEH e SIVAKUMAR, 2009; KYZAS e MATIS, 2016). 

Além disso, a eficácia do processo de eletrocoagulação é dependente do tipo 

de corante e para a maioria das águas residuais têxteis, embora significativa, 

geralmente atinge os limites de 87% (UBALE e SALKAR, 2017; GÓES et al., 

2020; KHANDEGAR e SAROHA, 2013; WEI et al., 2012; PATEL et al., 2011; 

SHER et al., 2020). No entanto, devido às vantagens acima mencionadas, a CE 

não deve ser descartada para este tipo de efluente, mas deve ser combinada com 

outras técnicas ou operações unitárias para aumentar a eficiência do processo.
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Atualmente, a combinação de tecnologias de tratamento está ganhando 

aceitação para a remoção de corantes de águas residuais têxteis (SUN et al., 

2020; SINGH e ARORA, 2011; GILPAVAS e CORREA-SANCHEZ, 2020). 

GILPAVAS e CORREA-SANCHEZ (2020), por exemplo, trataram um efluente 

de uma fábrica de jeans usando EC acoplado com adsorção de carvão ativado. 

Sob condições otimizadas, eles alcançaram a seguinte remoção de porcenta-

gem: cor 96%, DQO 72% e TOC 61%. SUN et al. (2020) mineralizaram o azul 

de metileno de forma muito eficiente (> 97%) pelo processo de oxidação do 

plasma combinado com o tratamento com células a combustível microbianas. 

BARHOUMI et al. (2017) e HANSSON et al. (2013) também aplicaram com 

sucesso técnicas acopladas (EC / adsorção de carvão ativado) para o tratamen-

to de outras matrizes, remoção de cobre de água usada e efluentes de indústria 

de madeira, respectivamente. Recomendamos fortemente a revisão crítica de 

SING e ARORA (2011) para outros casos envolvendo os tratamentos de águas 

residuais têxteis.

Nessa perspectiva, o efluente descarregado de uma estação de EC poderia 

ser submetido a um processo de clarificação simples (por exemplo, floculação), 

o que melhoraria suas características físico-químicas. Nesse caso, atenção es-

pecial deve ser dada à escolha do agente floculante, que pode causar danos ao 

meio ambiente (LEE et al., 2014). A poliacrilamida, por exemplo, é um flocu-

lante cuja degradação pode formar substâncias nocivas, como um monôme-

ro carcinogênico, e, quando na forma catiônica, causa asfixia em peixes, blo-

queando suas brânquias (PIAZZA et al., 2017). Surfactantes, que promovem a 

formação de aglomerados moleculares automontados (micelas), podem repre-

sentar uma boa opção, uma vez determinada a sua potencialidade floculante e 

toxicidade (PETZOLD et al., 2007; TALENS et al., 1998; MELO et al., 2017; 
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TURNER e XU, 2008; SILVA et al., 2020). O dodecilsulfato de sódio (SDS) é 

um surfactante que se destaca pela biodegradabilidade, e já tem sido aplicado 

na remediação de solos poluídos por metais pesados   e contaminantes orgânicos 

(PIERATTINI et al., 2017); na remoção do óleo cru carregado no solo (URUM 

et al., 2004); na modificação da superfície da alumina para adsorção de herbi-

cidas (GAWADE et al., 2005) e na remoção de corantes (MELO et al., 2017; 

SAITOH et al., 2014).

Existe uma classe de floculantes naturais que além de serem biodegradá-

veis   e atóxicos, podem apresentar rendimentos e eficiências comparáveis   aos 

floculantes sintéticos, como a pectina (LEE et al., 2014; YOKOI et al., 2002). 

Esta família de oligossacarídeos e polissacarídeos aniônicos de plantas, va-

riando nas espécies, pode constituir até 35% das paredes celulares primárias 

(CANTERI et al., 2019; HO et al., 2010; SALEHIZADEH et al., 2018). As 

substâncias pécticas possuem estrutura química diversa, contendo ácido d-ga-

lacturônico com ligações α (1 → 4) como constituinte principal, conforme ilus-

trado na Figura 4.1 (a). Os três principais biopolímeros são homogalacturonano 

(≈65% da pectina), ramnogalacturonano I e II (WUSIGALE et al., 2020).

A pectina é facilmente encontrada na maioria das frutas, em diferentes 

percentagens de composição. Cascas de frutas cítricas como limão, laranja, 

maracujá e bagaço de maçã são as principais fontes de extração comercial da 

pectina. Apesar das várias fontes e porcentagens de estruturas secundárias, suas 

propriedades físico-químicas são muito semelhantes entre si (SALEHIZADEH 

et al., 2018; WICKER et al., 2014).
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Figura 4.1 - Estruturas químicas: a) pectina, b) dodecil sulfato de sódio

Atualmente, as substâncias pécticas são aplicadas principalmente nas in-

dústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética. Suas características permitem 

que ela promova textura em alimentos e garanta a estabilização de emulsões 

para uma variedade de fármacos líquidos (LIU et al., 2007). Também há relatos 

de uma variedade de aplicações, a saber: efeitos anticancerígenos por meio de 

atividades probióticas (ZHANG et al., 2015); meio de transporte para medi-

camentos quimioterápicos (WONG et al., 2011); remoção de metais (IBAR-

RA-RODRÍGUEZ et al., 2017; WANG et al., 2019); agente floculante no tra-

tamento de águas residuais (HO et al., 2016) e, na forma de gel, remoção de 

corantes (LI et al., 2017).

Assim, o objetivo deste estudo foi propor uma metodologia simples e 

rápida como tratamento complementar à CE de um efluente têxtil sintético (so-

lução de azul de metileno). Usando condições amenas de CE, planejamento ex-

perimental (BAEI et al., 2016), e SDS e pectina (comercial, extraída da laranja 

e do maracujá) como agentes floculantes; as condições in situ e ex situ foram 

investigadas.
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4.3 Experimental

4.3.1 Reagentes, soluções e equipamentos

Todos os produtos químicos usados foram de grau analítico e foram usa-

dos como recebidos sem qualquer purificação adicional: hidróxido de sódio 

(NaOH), cloreto de potássio (KCl), brometo de potássio (KBr), cloreto de alu-

mínio hexahidratado (AlCl3.6H2O), ácido fosfórico (H3PO4), ácido etanóico 

(CH3COOH), ácido bórico (H3BO3), bifalato de potássio (C8H5KO4), fenolf-

taleína (C₂₀H₁₄O₄), pectina cítrica comercial e azul de metileno (C16H18ClN3S) 

todos da marca ISOFAR-BRASIL. Ácido clorídrico (HCl), etanol (C2H6O) e 

ácido sulfúrico (H2SO4) da marca EMPARTA® ACS, MERK-BRASIL. Dode-

cilsulfato de sódio-SDS (NaC12H25SO4) marca SYNTH-BRASIL. Solução de 

cor padrão APHA platina-cobalto marca QUIMLAB-BRASIL. Eletrodos de 

alumínio foram feitos de uma lâmina de 1,0 mm de espessura com uma superfí-

cie ativa do eletrodo de 41,40 cm2. Todas as soluções foram preparadas apenas 

com água destilada.

A eficiência do processo foi medida em termos da concentração, cor e 

turbidez. Para o controle do pH foi utilizado um pHmetro Quimis (modelo 

Q400AS) com eletrodo de vidro combinado e correção de temperatura. A ava-

liação da remoção da turbidez foi feita com turbidímetro ITT Corporation, mo-

delo B 1000. A cor remanescente e a concentração do azul de metileno foram 

avaliadas por espectroscopia Uv-Vis. Todos os espectros eletrônicos foram re-

gistrados em um espectrofotômetro Kasuaki Uv-Vis, modelo IL-592S-BI.

Os espectros de absorção vibracional na região de 4000-400 cm-1 foram 

obtidos usando um espectrofotômetro de transformada de Fourier (modelo Shi-

madzu IR-Prestige-21), partilhas de KBr, resolução de 2,0 cm-1 e 40 scans.
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Uma célula de eletrocoagulação em escala laboratorial foi feita de vidro 

acrílico e projetada com as seguintes dimensões internas: 30,0 x 15,0 x 25,0 

cm. Para ajustar e controlar o espaçamento dos eletrodos, a cobertura da célula 

foi feita contendo 22 fendas com espaçamento de 1cm entre elas.

4.3.2 Extração das pectinas das cascas do maracujá e da                       
laranja

A extração das pectinas ocorreu com base no método descrito por CAN-

TERI et al. (2010). Os frutos foram higienizados, retirado o epicarpo, endo-

carpo, sementes e colocados em autoclave por 10 min, a 102 kPa e 120 ºC. Em 

seguida, foram segmentados em pedaços menores, secos em estufa a 50°C até 

que não houvesse mais variação de massa. A biomassa seca foi triturada em 

moinho de facas (willey SL-31) para a obtenção da farinha usada para a extra-

ção de pectinas.

Amostras contendo 5g de farinha foram adicionadas em 250 mL de água 

sob agitação constante a 90°C em pH 2 (HCl) durante 60 min. O extrato foi 

filtrado em tecido fino de algodão e o material retido no filtro foi descartado. 

Ao filtrado, contendo pectinas, foi adicionado o mesmo volume de etanol e dei-

xado em repouso por 1h, obtendo-se assim, pectinas coaguladas. Essas, foram 

filtradas e lavadas com solução ácida de álcool (0,5% de HCl). Em seguida, fo-

ram realizadas duas lavagens, em pH neutro, com álcool para remover mono 

e dissacarídeos, aminoácidos, ácidos orgânicos e sais, além de enzimas, que 

podem degradar os polissacarídeos. O excesso de álcool foi removido por 

uma membrana de diálise por 24h, posteriormente congeladas, levadas a um 

liofilizador enterprise II durante 72 h, maceradas e peneiradas em granulome-

tria de 60 mesh. O rendimento (% R) foi calculado a partir da equação 4.1 

(GUO et al., 2012):
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(4.1)

onde mpec e msec, correspondem a massa de pectina obtida e a massa secas,                 
respectivamente.

4.3.3 Determinação do pKa das pectinas

Amostras de 20 mL de solução de pectina 500 mg L-1 foram tituladas, por 

potenciometria, com NaOH 0,1 mol L-1 previamente padronizado com bifitala-

to de potássio. Um pHmetro quimis Q400AS foi usado no monitoramento do 

pH. O método de Gran (MARTÍN et al., 2018) foi aplicado nas determinações 

do volume de equivalência e pKa, de acordo com a equação 4.2:

(4.2)

[H+] é igual 10– pH, em cada volume de NaOH adicionado (VNaOH), Ka correspon-
de a constante ácida e Veq é o volume no ponto de equivalência.

4.3.4 Determinação do grau de esterificação das pectinas (GE)

O grau de esterificação (GE) das pectinas foi avaliado a partir dos FTIR. 

As áreas dos picos (A) correspondente a COOR (≈1747 cm-1) e COO- (≈1642 

cm-1) foram obtidas e o cálculo do GE foi realizado usado a equação 4.3 (WO-

SIACKI et al., 2011):

(4.3)
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4.3.5 Atividades floculante das pectinas

4.3.5.1 Planejamento experimental

As melhores condições de floculação das pectinas foram determinadas 

utilizando um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR). Os resul-

tados obtidos foram avaliados no software STATISTICA versão 9.0. As variá-

veis independentes foram: concentração das pectinas, concentração do Al3+ e 

pH inicial (tabela 4.1). A variável resposta foi a atividade floculante. O DCCR 

apresentou 21 ensaios, sendo 8 fatoriais em dois níveis (+1 e -1), 6 pontos 

axiais (α) e 7 pontos centrais. As faixas de concentração escolhidas para o pla-

nejamento tiveram como base os resultados de YOKOI et al. (2002). YOKOI 

et al. demonstraram que a atividade floculante das pectinas é muito influencia-

da pela presença e quantidade de cátions (Al3+, Fe3+, 0,2 mmol L-1), pH (3,0), 

concentração de pectina (15 mgL-1) e temperatura (30 ºC). Para efeito deste 

trabalho, a temperatura utilizada foi a ambiente (experimentos ex situ = 27 ± 1 

ºC) e os demais parâmetros variaram de acordo com os dados apresentados na 

Tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Variáveis, níveis e valores reais utilizados no DCCR para ativida-
de floculante

Variáveis
Níveis / valores reais

-α -1 0 +1 +α

Pectina / mg L-1 8 20 60 100 128

Al+3 / mmol L-1 1 2 11 20 30

pH inicial / - 2,4 4,5 7,5 10,5 12,6

Na validação do modelo, foram utilizadas as relações matemáticas de 

erro de ajuste e erro relativo segundo as equações 4.4 e 4.5. Essas relações 
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matemáticas avaliam a semelhança entre a resposta experimental e a resposta 

prevista no modelo (RODRIGUES e IEMMA, 2015).

(4.4)

(4.5)

Onde corresponde ao valor experimental e  a resposta prevista pelo modelo.

4.3.5.2 Ensaios da atividade floculante

Soluções-mãe de pectina (500 mg L-1) e Al3+ (100 mmol L-1) foram mistu-
radas em tubos de ensaio. Diluições foram realizadas de modo que as espécies 
ficassem com as concentrações estabelecidas no delineamento experimental. 
Solução tampão Britton-Robinson foi usada para ajustar o pH. As misturas fo-
ram deixadas sob agitação e em repouso por 1 h. Após a sedimentação, o sobre-
nadante foi cuidadosamente coletado.

A concentração de pectina foi monitorada de acordo com o método de-
senvolvido por ALBALASMEH et al. (2013). Em um tubo de ensaio contendo 
1 mL de solução de pectina, foram adicionados 3 mL de ácido sulfúrico con-
centrado e agitado por 30 segundos. Isso provocava um aumento de tempera-
tura da mistura entre 10 a 15 segundos. A solução foi resfriada em um banho 
de gelo por 2 min. A absorção de luz era realizada no UV/VIS (kasuaki modelo 
IL-592S-BI) em 316 nm. O mesmo procedimento foi realizado para a solução 
sobrenadante após os ensaios da atividade floculante. A equação 4.6 foi usada 
para o cálculo da atividade floculante (HO et al., 2010):

(4.6)

Ai é a absorbância de solução inicial após a adição de ácido sulfúrico concen-
trado e Af é a absorbância da solução sobrenadante após a adição de ácido sul-
fúrico concentrado.
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4.3.6 Coprecipitação do azul de metileno por                    
floculação iônica

4.3.6.1 Planejamento experimental

A determinação das melhores condições de coprecipitação do azul de me-

tileno (AM) através do DCCR, o erro de ajuste e erro relativo, foi semelhante 

àquela utilizada para determinar a atividade floculante das pectinas. As variá-

veis independentes foram: concentração do AM, concentração de Al3+, concen-

tração de SDS e pH inicial. A variável resposta foi a taxa de remoção. O DCCR 

apresentou 31 ensaios, sendo 16 fatoriais em dois níveis (+1 e -1), 8 pontos 

axiais (α) e 7 pontos centrais, conforme mostra a tabela 4.2.

Tabela 4.2 – Variáveis, níveis e valores reais utilizados no DCCR para copre-
cipitação do AM

Variáveis
Níveis / valores reais

-α -1 0 +1 +α

AM / mmol L-1 0,002 0,006 0,03 0,06 0,09

Al+3 / mmol L-1 5 10 30 50 70

SDS / mmol L-1 0,1 1,0 5,5 10,0 14,5

pH inicial / - 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5

4.3.6.2 Ensaios de coprecipitação do azul de metileno por floculação 
iônica

Soluções mãe de AM, Al3+ e SDS foram misturadas em tubos de ensaio, 

de modo que as concentrações finais das espécies ficassem iguais aquelas esta-

belecidas no design. Solução tampão Britton-Robinson foi usada para ajustar 
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o pH. As misturas eram agitadas e deixadas em repouso por 1 h. Após a sedi-

mentação, o sobrenadante era retirado cuidadosamente para análise da taxa de 

remoção, pH final e turbidez (turbidímetro ITTB1000). As concentrações do 

AM foram calculadas por curvas construídas no UV/VIS em 665 nm, meio 

iônico, 0,01 mol L-1 de KCl. A eficiência da remoção foi calculada usando a 

equação 4.7:

(4.7)

Ci e Cf correspondem as concentrações inicial e final respectivamente em mg 
L-1 do corante.

4.3.7 Cinética de eletrocoagulação (EC)

As condições de EC na remoção do AM (5 mg L-1) foram: 4 pares de 

eletrodos de alumínio em paralelo, 2,5 cm de espaçamento, pH inicial 4, 32 V 

e 1,5 A, segundo GÓES, et al. (2020). Nessas condições, o estudo cinético foi 

realizado com as pectinas e SDS, in situ, visando avaliar seus efeitos comple-

mentares no perfil de remoção e assim estabelecer comparações com as condi-

ções otimizadas do processo estabelecidas por GÓES, et al. (2020).

As concentrações das pectinas e SDS foram determinadas após o proces-

so de otimização através do DCCR. A cada 5 min, num total de 90 min, uma 

alíquota era retirada da célula eletroquímica para análise da remoção, pH final, 

cor e turbidez. Os resultados obtidos foram ajustados aos modelos cinéticos de 

primeira e segunda ordem (AZIZIAN, 2004) de acordo com as equações 4.8 e 

4.9:
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(4.8)

(4.9)

qeq (mg g-1) é a quantidade adsorvida no equilíbrio; qt (mg g-1) é quantidade ad-
sorvida no tempo t (min); k1 (min-1) é a constante de velocidade de 1ª ordem e 
k2 (g mg-1 min-1) é a constante de velocidade de 2ª ordem.

4.3.8 ANOVA (teste Tukey 95%)

Os floculantes também foram testados em tratamento complementar ex 

situ, ou seja, após a EC por 203 min nas mesmas condições descritas ante-

riormente. As concentrações das pectinas e SDS foram obtidas após a otimi-

zação através do DCCR. Amostras do material eletrofloculado com Al3+ eram 

misturadas em tubos de ensaio com soluções dos floculantes em tampões 4,5, 

7,5 e 10,5. As misturas foram agitadas e deixadas em repouso por 1 h. Após 

a sedimentação, o sobrenadante era retirado para análise da taxa de remoção, 

pH final, cor e turbidez. Para a cor, uma curva foi construída num intervalo de 

concentração entre 25 e 500 mg L-1 a partir da solução padrão de cor APHA, no 

UV/VIS em 440 nm.

O teste Tukey (P<0,05) foi aplicado para a variável taxa de remoção. 

Fazendo comparações duas a duas das médias do grupo (DRISCOLL, 1996), 

ele fornece a diferença honesta significativa.  Para esse fim, 3 pectinas e SDS 

combinados em 3 valores de pH mais um grupo controle totalizaram 13 grupos, 

cada um com 5 replicatas. O grupo controle apresentou valores após CE sem 

tratamento complementar. O teste foi aplicado em grupos com o mesmo valor 

de pH inicial e com comparação constante com o grupo controle.
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4.4 Resultados e discussão

4.4.1 Extração e caracterização das pectinas

Os resultados encontrados na extração das pectinas foram 17% e 16%, 

para laranja e o maracujá respectivamente. Valores semelhantes estão disponí-

veis na literatura: 15,5% para laranja (GUO et al., 2012) e 14,8% para o ma-

racujá (KULKARNI e VIJAYANAND et al., 2010), indicando a eficiência do 

procedimento adotado.

A curva de titulação e a plotagem do gráfico de Gran, (figura 4.2) permi-

tiram determinar o ponto final da titulação. Os volumes de equivalência foram 

10,7 mL (pectina comercial), 12,7 mL (pectina de laranja) e 16,2 mL (pectina 

de maracujá).  A pectina é um ácido fraco apresentando ponto de equivalência 

em pHe>7. A equação de Gran (equação 4.2) mostra que quando o volume e 

NaOH é a metade do volume de equivalência, a concentração de H+ é igual ao 

Ka (pH=pKa). O pKa é um parâmetro fundamental para análise da carga em 

função do pH, pois quando o sistema apresenta valores de pH acima do pKa, a 

pectina adquire densidade de carga negativa (grupos carboxilas desprotonados) 

e a magnitude das cargas tende a aumentar com o aumento do pH (JONES et 

al., 2010), sendo necessário pelo menos uma unidade de logarítmica acima do 

pKa de modo a garantir mais de 50% de grupos carboxilas estejam livres e, 

portanto, disponibilizando cargas negativas suficiente para a formação de uma 

espécie iônica (CELUS et al., 2018). Os pKa’s calculados foram: 4,46, 3,95 

e 3,88 respectivamente para as pectinas comercial, laranja e maracujá. Nesse 

contexto, os biopolímeros aqui trabalhadas são poliânions, e os pKa’s estão de 

acordo com os existentes na literatura, onde a faixa pode variar entre de 2,8 a 

4,5 (CELUS et al., 2018; MACIEL et al., 2015).
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Além da pectina, a parede celular dos vegetais apresenta microfibrilas 

de celulose, e hemicelulose. Os vegetais superiores podem conter ainda glico-

proteínas, compostos fenólicos, lignina, minerais e enzimas (CANTERI et al., 

2019). Essa heterogeneidade implica que as biomassas aqui trabalhadas pode-

rão exibir variações quanto as estruturas químicas, mas o principal componente 

sempre serão as pectinas. Picos característicos de materiais polissacarídicos 

podem ser notados na figura 4.3. A banda larga na faixa de 3700-3000 cm-1 e 

outra entre 3000-2780, foram atribuídas respectivamente aos diferentes modos 

de estiramento do grupo OH e aos alongamentos simétricos e assimétricos de 

grupos metil e metilenos (POLETTO et al., 2014), presentes em polissacarí-

deos. Também foram observados estiramentos assimétricos em 1747 cm-1 e 

1645 cm-1 relativos ao grupo CO esterificado e livre, respectivamente (KAM-

NEV et al., 2015). Em 1346 cm-1, a deformação corresponde ao OH no plano 

(FERNANDES et al., 2010). Em 1240 cm-1 corresponde ao alongamento do 

anel guaiacil (GÓES et al., 2019).
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Figura 4.2 - Aplicação do método de Gran no cálculo do volume de equivalência e 
pKa das pectinas: a) comercial, b) laranja e c) maracujá.
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As regiões em destaque na figura 4.3 representam as áreas usadas no cál-

culo do GE. Os valores foram 37,4% (comercial), 82,6% (laranja) e 94,6% (ma-

racujá). Pectinas que apresentam alta metoxilação (HMP) possuem GE>50%, 

se apresentarem menor GE são classificadas como pectinas com baixa metoxi-

lação (LMP) (WUSIGALE et al. 2020). Quando destinadas ao comércio, são 

produtos padronizados com sacarose, glucose ou lactose. Aquelas extraídas em 

pH 2,5 e 100°C por 45 min, apresentam grau de metoxilação maior que 70% 

(CANTERI et al., 2012).  Assim, diferenças no GE refletem em mudanças que 

afetam as propriedades desses polissacarídeos.
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Figura 4.3 - Espectro de FTIR das pectinas, a) pectina comercial; b) pectina da la-
ranja e c) pectina do maracujá.
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4.4.2 Otimizações da atividade floculante e coprecipitação por 
floculação iônica

Os resultados da biofloculação a partir do DCCR são apresentados do 

lado esquerdo da tabela 4.3. As pectinas da laranja e do maracujá destacam-se 

diante da pectina comercial, apresentando atividade floculante com maiores 

valores em quase todos os experimentos realizados nas mesmas condições. No 

lado direito da tabela têm-se os resultados do DCCR para a remoção do AM por 

coprecipitação. Na adição de SDS ao Al3+ ocorreu a formação de um precipita-

do branco (Al-SDS) que causou o turvamento da solução, sendo o responsável 

pela coprecipitação do AM. O sistema com SDS funcionou de maneira adequa-

da tendo todas as remoções entre 65,3 e 99,8%. Vale ressaltar que a hidrólise 

do Al3+ é responsável por tornar o pH sempre ácido, tendo a possibilidade de 

correção com carbonato para posterior descarte em corpos hídricos. Mesmo a 

turbidez aumentando em alguns casos, em função das micelas de SDS forma-

das (SAITOH et al., 2014), seus valores encontram-se dentro do limite estabe-

lecido pela legislação brasileira (tabela 4.3).

A análise de variância (ANOVA) mostrou falta de ajuste significativa 

(p<0,05) para as respostas investigadas. Os dados referentes a ANOVA es-

tão apresentados de forma detalhada no apêndice 5. RODRIGUES e IEMMA 

(2015) afirmam que o ajuste não é um fator determinante para o desenvolvi-

mento de um modelo preditivo, principalmente quando está relacionado aos 

pontos centrais, refletindo assim em um baixo valor para o erro puro.



Tabela 4.3 – Resultados do DCCR para a atividade floculante e coprecipitação do azul de metileno

Variáveis Pectina Al3+
pH 

inicial
* Ati. floc. 
Comercial

Ati. floc. 
Laranja

Ati. floc. 
Maracujá

Variáveis ** AM Al3+
pH 

inicial
SDS

pH 
final

Turbidez Remoção

Ensaio / mg L-1 / mmol L-1 - / % / % / % Ensaio / mmol L-1 / mmol L-1 - / mmol L-1 - / NTU / %

1 20 2,0 4,5 20,8 39,9 58,5 1 0,006 10 6,0 1,0 3,65 2,30 99,8

2 20 2,0 10,5 43,4 24,0 63,0 2 0,006 10 6,0 10 3,48 2,40 99,5

3 20 20 4,5 0,58 5,09 0 3 0,006 10 9,0 1,0 3,74 5,30 79,6

4 20 20 10,5 0,28 5,22 5,41 4 0,006 10 9,0 10 3,61 3,80 98,6

5 100 2,0 4,5 5,42 53,0 6,37 5 0,006 50 6,0 1,0 3,67 4,30 88,8

6 100 2,0 10,5 3,00 7,93 1,42 6 0,006 50 6,0 10 3,52 8,60 95,9

7 100 20 4,5 31,7 90,6 56,1 7 0,006 50 9,0 1,0 3,52 15,6 58,8

8 100 20 10,5 21,7 75,7 85,9 8 0,006 50 9,0 10 3,42 9,90 99,0

9 8,0 11 7,5 8,81 0,59 40,0 9 0,06 10 6,0 1,0 3,69 7,00 90,2

10 128 11 7,5 4,06 40,3 38,3 10 0,06 10 6,0 10 3,54 9,60 90,5

11 60 1,0 7,5 17,2 7,30 0 11 0,06 10 9,0 1,0 3,78 17,8 85,0

12 60 30 7,5 39,4 57,0 42,3 12 0,06 10 9,0 10 3,69 13,3 79,9

13 60 11 2,4 13,1 0 0 13 0,06 50 6,0 1,0 3,48 28,0 81,0

14 60 11 12,6 14,8 12,0 39,1 14 0,06 50 6,0 10 3,4 7,00 88,4

15 (C) 60 11 7,5 7,42 67,4 45,4 15 0,06 50 9,0 1,0 3,58 54,0 79,4

16 (C) 60 11 7,5 7,00 63,2 45,5 16 0,06 50 9,0 10 3,44 27,0 88,9
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17 (C) 60 11 7,5 7,87 66,1 45,7 17 0,002 30 7,5 5,5 3,61 16,5 80,6

18 (C) 60 11 7,5 7,25 59,2 49,3 18 0,09 30 7,5 5,5 3,52 18,9 85,2

19 (C) 60 11 7,5 10,4 71,9 49,1 19 0,03 05 7,5 5,5 3,63 14,3 86,1

20 (C) 60 11 7,5 7,94 74,8 47,7 20 0,03 70 7,5 5,5 3,44 20,0 78,2

21 (C) 60 11 7,5 8,32 69,6 45,7 21 0,03 30 4,5 5,5 3,40 8,60 83,0

22 0,03 30 10,5 5,5 3,55 16,8 71,5

*** Parâmetros para lançamento de efluentes 
em corpos d’água

23 0,03 30 7,5 0,1 3,68 4,50 65,3

Cor / uH
Turbidez / 

NTU
Corante pH 24 0,03 30 7,5 14,5 3,47 12,9 92,3

75 100 Ausente 5-9 25 (C) 0,03 30 7,5 5,5 3,60 6,00 91,5

26 (C) 0,03 30 7,5 5,5 3,50 6,00 90,6

* atividade floculante
** azul de metileno
*** LEGISLAÇÃO BRASILEIRA (BRASIL, 2005) 357/2005* atividade 
floculante
** azul de metileno

27 (C) 0,03 30 7,5 5,5 3,59 6,50 89,8

28 (C) 0,03 30 7,5 5,5 3,56 6,20 90,8

29 (C) 0,03 30 7,5 5,5 3,58 6,70 93,9

30 (C) 0,03 30 7,5 5,5 3,55 4,70 94,6

31 (C) 0,03 30 7,5 5,5 3,58 5,30 92,6
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O erro relativo (ER) da atividade floculante e da coprecipitação estão 

ilustrados na figura 4.4. A pectina comercial apresentou divergência acima de 

20% para o erro relativo (apêndice 6) fato que impossibilita o desenvolvimento 

de um modelo preditivo para a mesma (RODRIGUES e IEMMA, 2015). Com 

relação as pectinas de laranja e maracujá, os valores de atividade floculante aci-

ma de 55%, apresentam ER menores que 20%, corroborando com uma menor 

diferença entre os valores experimentais e previstos. Quanto ao SDS, os valo-

res para a taxa de remoção encontram-se numa margem de erro abaixo de 20% 

(apêndice 6). Assim, foi possível determinar os modelos quadráticos a partir 

dos coeficientes de regressão codificados (apêndice 7) para atividade floculante 

da pectina da laranja, maracujá e para a taxa de remoção do azul de metileno 

por coprecipitação, sendo as equações 4.10, 4.11 e 4.12 os respectivos modelos 

matemáticos.

0 20 40 60 80 100

0

20

40

60

80

100

erro relativo / %

remoção / %

 

 

 pectina comercial
 pectina da laranja
 pectina do maracujá
 DSD

ativ. floc. / %

Figura 4.4 - Erro relativo para atividade floculante e remoção por coprecipitação.
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(4.10)

(4.11)

(4.12)

As variáveis PEC, Al, AM e SDS, correspondem respectivamente as con-

centrações de pectina, alumínio, azul de metileno e SDS, em mmol L-1, exceto 

a pectina (mg L-1). Sinais positivos para os coeficientes indicam que as variá-

veis contribuem para a resposta desejada. Já sinais negativos, mostram fatores 

capazes de diminuir a resposta esperada (HO et al., 2010).

Diante das interações significativas, foi possível obter as superfícies de 

reposta para as variáveis codificadas, como mostra a figura 4.5. Em pH pró-

ximo de 7, concentrações acima de 11 mmol L-1 de alumínio (ponto central) 

necessitam de quantidades maiores que 60 mg L-1 de pectina (tabela 4.1), que 

possibilitam flocular 100% do material dissolvido (figura 4.5a). Com relação 

ao SDS, para concentrações abaixo do ponto central (5,5 mmol L-1) são neces-

sários 5 mmol L-1 de alumínio (tabela 4.2) para remover 90% do corante em pH 

próximo da neutralidade (figura 4.5c).
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Figura 4.5 - Superfícies de resposta para as variáveis: atividade floculante (%) e taxa 
de remoção (%): a) alumínio – pectina da laranja (pH 7); b) alumínio – pH inicial 
para pectina do maracujá (100 mg L-1); c) SDS – alumínio; d) SDS – pH inicial.

4.4.3 Cinética de remoção

De acordo com a superfície de resposta (Figura 4.5 c) baixas concentra-

ções de SDS e íons Al3+ (produzidas no ânodo) permitem maiores remoções de 

corante (> 90%). A concentração mínima do SDS foi, portanto, estabelecida a 

partir de 0,05 mmol L-1 para estudos cinéticos (Tabela 4.2). A Figura 4.6 apre-

senta dados experimentais e gráficos não lineares para os modelos de primeira 

e segunda ordem. O estudo cinético nos permitiu determinar a taxa de remoção, 

o tempo de equilíbrio e entender a eficiência de remoção. As constantes cinéti-

cas e as quantidades de remoção teórica (Reteo) do corante são apresentados na 

tabela 4.4.
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O delineamento das curvas mostrou que o tempo de equilíbrio foi em tor-

no de 60 min para os sistemas com SDS. Na ausência do SDS, o platô não foi 

formado em 90 min, precisando assim, de tempos maiores para que o equilíbrio 

fosse atingido. O efeito da concentração do SDS aumentou em 3% a remoção, 

já o aumento proporcional da concentração do corante e do SDS melhorou em 

4%, para as mesmas condições. Durante os experimentos a temperatura variou 

de 25-32ºC, mas sem provocar alterações significativas nas curvas cinéticas. 

O modelo cinético com melhor ajuste foi o de segunda ordem. Uma vez que o 

aumento da concentração do SDS e do corante não interfere na taxa de remo-

ção, a cinética é governada pelo número de microbolhas e Al3+ formados pelos 

eletrodos no sistema floculante.
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Figura 4.6: Cinética de remoção do azul de metileno por eletrocoagulação na pre-
sença do SDS.



148

(Bio)floculantes como auxiliares nos processos de eletrocoagulação e flotação por ar dissolvido

No sistema eletroquímico a flotação prevaleceu. Os flocos de Al-SDS, 

são capazes de agregar os cátions do azul de metileno e com ação das micro-

bolhas, sofrem flotação predominantemente à coprecipitação (SAITOH et al., 

2014). Assim, o uso de SDS como agente de melhoramento em processos de 

EC é uma alternativa viável, pois além de ser biodegradável e remover 99% 

do corante, ele promove uma redução no tempo de remoção, constituindo uma 

economia de energia. Além disso, a turbidez (0,36-14,3 NTU), pH final (6,5-

7,6) e cor (sem cor perceptível), ficaram em conformidade com as normas am-

bientais brasileiras.

As melhores condições de floculação das pectinas (100 mg L-1 de pecti-

na, pH acima de 4,5 e 20 mmol L-1 de Al3+) são apresentadas nas superfícies de 

resposta 4.5a e 4.5b. Estudos cinéticos, in situ, no sistema eletroquímico foram 

realizados na busca por um biofloculante eficiente e de baixo custo, capaz de 

remover corantes catiônicos.  Entretanto, a floculação no sistema não ocorreu. 

Um “filme” de pectina foi formado na superfície do ânodo impossibilitando 

a floculação da mesma. A figura 4.7 mostra o eletrodo coberto com o suposto 

biofilme produzido. Assim, fica evidente as limitações do biomaterial no trata-

mento de efluentes por processos eletroquímicos.
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Tabela 4.4 – Resultados dos ajustes para os modelos de primeira e segunda 
ordem para a remoção do azul de metileno por EC na presença do SDS

AM SDS *Reexp 1ª ordem 2ª ordem

/ mmol L-1 / mmol L-1 / %
k1

/ min-1

**Reteo

/ %

R2

/ %

k2

/ (% 
min)-1

Reteo

/ %

R2

/ %

0,014 0,05 96,7 7,6.105 75,1 33,4 6,4.10-

4 115 96,9

0,014 0,10 99,6 4,8.103 81,3 32,3 8,2.10-

4 115 97,4

0,140 0,50 100 5,4.103 86,5 38,6 1,1.10-

3 113 98,7

* taxa de remoção experimental, ** taxa de remoção teórica.

   

Figura 4.7 - Final do ensaio de EC com pectina comercial in situ.

4.4.4 ANOVA (teste Tukey 95%)

Nos experimentos ex situ, após EC, as concentrações de pectina e SDS 

foram as mesmas usadas nos ensaios in situ. É importante ressaltar que a quan-



150

(Bio)floculantes como auxiliares nos processos de eletrocoagulação e flotação por ar dissolvido

tidade de alumínio dissolvido na solução por EC, não foi suficiente para flo-

cular as pectinas e SDS, sendo necessário 11 mmol L-1 de Al3+, como alumínio 

adicional.

A tabela 4.5 apresenta os resultados de 12 grupos trabalhados. Os valo-

res médios do grupo controle (13°) foram: 63% (remoção), 841 uH (cor), 45 

NTU (turbidez) e 6,14 (pH final). As pectinas contribuem para a redução da cor 

e turbidez, deixando em algumas condições experimentais, os valores dentro 

das exigências estabelecidas pelo CONAMA (BRASIL, 2005). Dentre elas, a 

comercial apresentou maior eficiência no tratamento complementar, tendo um 

acréscimo de 14,1% de remoção do corante em pH 4,5. Os resultados do teste 

de Tukey (apêndice 8) permitiram a plotagem da figura 4.8. Nela é possível 

observar que não existe diferença sinificativa entre a pectina do maracujá e o 

grupo controle em todos os pH’s. O alto grau de esterificação (GE) da pectina 

de maracujá (94,6%) justifica baixos valores de remoção complementar mos-

trando que os grupos carboxilas desprotonados são importantes na remoção. A 

pectina da laranja não apresenta diferença da comercial nos pH’s 4,5 e 7,5. Em 

pH 10,5 a pectina comercial não apresentou uma boa performace na remoção.
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Figura 4.8 - Comparações das médias usando o teste Tukey para remoções. a) pH 
4,5; b) pH 7,5 e c) pH 10,5. ECR: remoção por eletrocoagulação; CPR: remoção por 
pectina comercial; OPR: remoção por pectina de laranja; PFPR: remoção por pectina 
de maracujá; SDSR: remoção por SDS.

Os resultados das tabela 4.3, para baixa atividade floculante, estão de 

acordo com os menores valores de remoção complementar, apresentados na 

tabela 4.5. Dessa forma, atividade floculante é um parâmetros que serve para 

prever possíveis remoções em condições experimentais ajustadas.

Diferente das pectinas, o SDS teve excelente eficiência no tratamento 

complementar apresentando remoções entre 29,3 a 36,8% e totalizando 99,8% 

de remoção.  Apesar das soluções resultantes do tratamento com SDS apresen-

tarem ausência de cor, foi inviável o cálculo das mesmas, pois os valores foram 

inferiores ao limite de detecção da curva analítica.
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Tabela 4.5 – Resultados para comparações significativas da ANOVA (teste Tukey), ex situ, para experimentos após a eletrocoagulação

Pectina comercial

*Rem. comp.
Rem. 

total
Cor Turbidez pHf Rem. comp.

Rem. 

total
Cor Turbidez pHf Rem. comp.

Rem. 

total
Cor Turbidez pHf

/ % / % / uH / NTU - / % / % / uH / NTU - / % / % / uH / NTU -

pHi 4,5 pHi 7,5 pHi 10,5

+ 14,1 77,1 a 39,3 23 2,66 + 12,0 75,0 b 22,1 17 3,03 + 1,56 64,6 c 568 19 3,69

+ 11,7 74,7 a 77,7 22 2,64 + 12,8 75,8 b 26,4 15 3,05 + 2,65 65,7 c 651 24 3,83

+ 5,35 68,4 a 89,7 25 2,60 + 4,28 67,3 b 41,9 20 3,07 0 63,0 c 566 17 3,70

+ 7,81 70,8 a 78,5 24 2,55 + 9,19 72,2 b 34,5 16 3,09 + 3,10 66,1 c 503 16 3,72

+ 11,5 74,5 a 59,8 28 2,72 + 10,4 73,4 b 41,5 18 3,07 + 4,42 67,4 c 505 22 3,65

Pectina laranja

Rem. comp. Rem. total Cor Turbidez pHf Rem. comp. Rem. total Cor Turbidez pHf Rem. comp.
Rem. 

total
Cor Turbidez pHf

/ % / % / uH / NTU - / % / % / uH / NTU - / % / % / uH / NTU -

pHi 4,5 pHi 7,5 pHi 10,5

+ 9,85 72,9 a 169 28 3,05 + 11,0 74,0 b 53,2 25 3,20 + 8,75 71,8 108 16 3,70

+ 9,61 72,6 a 208 27 2,57 + 10,7 73,7 b 202 24 3,18 + 10,7 73,7 159 16 3,73

+ 3,55 66,6 a 174 30 2,61 + 4,55 67,6 b 79,2 24 3,21 + 4,10 67,1 207 17 3,75

+ 6,03 69,0 a 222 28 2,6 + 7,55 70,6 b 66,4 26 3,19 + 5,83 68,8 204 17 3,72

+ 8,35 71,4 a 177 25 2,75 + 10,6 73,6 b 43,2 24 3,20 + 10,8 73,8 136 17 3,65

Pectina maracujá

Rem. comp. Rem. total Cor Turbidez pHf Rem. comp.
Rem. 

total
Cor Turbidez pHf Rem. comp. Rem. total Cor Turbidez pHf

/ % / % / uH / NTU - / % / % / uH / NTU - / % / % / uH / NTU -

pHi 4,5 pHi 7,5 pHi 10,5

+ 0,173 63,2 110 17 3,22 + 2,55 65,6 23,4 20 3,45 + 0,81 63,8 c 125 9,3 3,64

+ 1,908 64,9 99,0 16 3,10 + 3,97 70,0 28,8 21 3,48 + 2,27 65,3 c 130 9,4 3,80

0 63,0 99,4 20 3,20 0 63,0 77,3 28 3,50 0 63,0 c 147 9,0 3,75

0 63,0 101 22 3,30 0 63,0 69,1 23 3,60 0 63,0 c 142 9,8 3,70

+ 0,453 63,5 102 23 3,20 + 0,49 63,5 79,6 30 3,65 0 63,0 c 149 10 3,59

SDS

Rem. comp. Rem. total Cor Turbidez pHf Rem. comp. Rem. total Cor Turbidez pHf Rem. comp. Rem. total Cor Turbidez pHf

/ % / % / uH / NTU - / % / % / uH / NTU - / % / % / uH / NTU -

pHi 4,5 pHi 7,5 pHi 10,5

+ 34,6 97,6 ** 4,8 3,26 + 34,7 97,7 ** 5,2 3,07 + 34,7 97,7 ** 3,1 3,22

+ 36,0 99,0 ** 6,4 3,41 + 36,2 99,2 ** 8,9 3,15 + 36,8 99,8 ** 4,8 3,35

+ 29,3 92,3 ** 5,2 3,30 + 29,4 92,4 ** 6,8 3,03 + 29,5 92,5 ** 4,2 3,24

+ 31,7 94,7 ** 4,6 3,28 + 32,6 95,6 ** 4,6 3,18 + 32,5 95,5 ** 4,0 3,50

+ 33,7 96,7 ** 4,9 3,40 + 33,8 96,8 ** 5,6 3,22 + 34,1 97,1 ** 4,5 3,17

* Remoção complementar, ** valores inferiores ao limite de detecção da curva analítica, a, b, c valores estatisticamente iguais.
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4.5 Conclusão

Os resultados indicaram que as pectinas extraídas da laranja e maracujá, 

apresentaram elevados graus de esterificação dificultando a remoção do azul de 

metileno. Por meio do DCCR, foi possível determinar as condições favoráveis 

de floculação das pectinas e coprecipitação do azul de metileno por flocula-

ção iônica do SDS, sendo possível a descrição de modelos preditivos. Não foi 

possível realizar o tratamento complementar ao de EC usando pectinas in situ, 

pois ocorreu a formação de um filme sobre a superfície dos eletrodos. Uma 

baixa performance na remoção (14,1%) foi observada no tratamento comple-

mentar usando pectinas ex situ.

O SDS atuou de forma eficiente no sistema eletrofloculante (in situ), sen-

do capaz de complementar o tratamento, contribuindo para uma remoção de 

99% e deixando o efluente em condições de descarte em corpos hídricos. No 

tratamento ex situ, foi possível remover 99,8% do corante deixando o efluente 

livre de cor e com baixa turbidez. Esse composto é biodegradável e constitui 

uma alternativa viável no tratamento complementar ao de EC (in situ e ex situ), 

para efluentes contento corante catiônico.
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CAPÍTULO 5 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos realizados para a tratamento de um efluente sintético do co-

rante azul de metileno pela metodologia eletrocoagulação permitem concluir 

que:

• Pares de eletrodos, espaço entre eletrodos, tempo de eletrólise, pH inicial 

e diferença de potencial, são variáveis que influenciam significativamente no 

processo, sendo a pressão por ar dissolvido o fator que não favoreceu a remo-

ção do corante.

• As respostas: pH final e turbidez apresentaram ajuste matemático, sendo pos-

sível desenvolver um modelo preditivo. A remoção apresenta modelo preditivo 

somente para remoções acima de 65%.

• O aumento da cor e turbidez, após o tratamento por eletrocoagulação, podem 

ser solucionados por filtração, tornando os valores aceitáveis pela legislação 

em vigor.

• A otimização pela função desirability indicou que durante o tempo de reação 

de 203 min, em pH inicial 4, com 4 pares de eletrodos, espaçados em 2,5 cm, 

fazendo uso de uma diferença de potencial igual a 32 v e ausência de pressão 

por ar dissolvido, é possível remover 66% do corante.
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• Partindo das condições estabelecidas pela função desirability, é necessário 

um tratamento complementar capaz de remover o corante remanescente.

• Na otimização das condições de floculação das pectinas e coprecipitação do 

azul de metileno por floculação iônica do SDS, foi possível a descrever mode-

los matemáticos preditivos.

• As pectinas apresentam limitações no sistema eletroquímico não sendo possí-

vel realizar o tratamento complementar in situ, ao de eletrocoagulação/eletro-

flotação.

• Durante o processo de eletrólise foi observada a formação de um filme de 

pectina sobre a superfície dos anodos.

• As pectinas apresentaram 14,1% de remoção complementar ex situ, ou seja, 

após a etapa eletroquímica.

• No sistema eletrofloculante, in situ, o SDS é capaz de complementar o trata-

mento removendo o corante remanescente (34-35%) em conjunto com as con-

dições estabelecidas pela função desirability. A cinética do processo é de se-

gunda ordem e o tempo de remoção é reduzido de 203 para 60 minutos.

• Após o tratamento eletroquímico, ex situ, foi possível remover 99,8% do co-

rante. O efluente apresentou baixa turbidez e ausência de cor, ficando em con-

dições de descarte em corpos hídricos.

O SDS é um composto é biodegradável e constitui uma alternativa viável 

no tratamento complementar ao de eletrocoagulação/eletroflotação, in situ e ex 

situ, para efluentes contento corante catiônico. Em suma, é possível perceber o 

potencial de escalabilidade do sistema proposto a ser aplicado em nível indus-

trial.
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Apêndice – 1 (Tabela A1 e A2)

Tabela A1 – ANOVA para cor e pH final

Variável Cor / R2 = 0,704 pH final / R
2 = 0,961

Fator a SS / 104 b GL c MS / 104 P-valor a SS b GL c MS P-valor

*PE (L) 2,53 1 2,53 0,0004 0,126 1 0,126 0,6085

PE (Q) 0,133 1 0,133 0,1539 0,170 1 0,170 0,5532

*EE (L) 18,5 1 1,85 ** P < 0,05 0,730 1 0,730 0,2404

EE (Q) 2,12 1 2,12 0,0006 1,05 1 1,05 0,1686

*T (L) 47,9 1 47,9 ** P < 0,05 4,31 1 4,31 0,0194

T (Q) 9,11 1 9,11 ** P < 0,05 2,37 1 2,37 0,0571

*pHi (L) 24,7 1 24,7 ** P < 0,05 149 1 149 ** P < 0,05

pHi (Q) 0,687 1 0,687 0,0100 16 1 16 0,0009

*ddp (L) 49,5 1 49,5 ** P < 0,05 0,785 1 0,785 0,2252

ddp (Q) 1,69 1 1,69 0,0011 0,118 1 0,118 0,6195

*P (L) 11,3 1 11,3 ** P < 0,05 0,0077 1 0,0077 0,8976

P (Q) 0,926 1 0,926 0,0051 0,0892 1 0,0892 0,6647

PE-EE (L) 31 1 31 ** P < 0,05 0,347 1 0,347 0,4039

PE-T (L) 23,9 1 23,9 ** P < 0,05 0,822 1 0,822 0,2159

PE-pHi (L) 13,7 1 13,7 ** P < 0,05 0,0587 1 0,0587 0,7245

PE-ddp (L) 23,4 1 23,4 ** P < 0,05 0,0226 1 0,0226 0,8264

EP-P (L) 12,1 1 12,1 ** P < 0,05 0,124 1 0,124 0,6109

EE-T (L) 19 1 19 ** P < 0,05 0,778 1 0,778 0,2271

ES-pHi (L) 13,6 1 13,6 ** P < 0,05 0,243 1 0,243 0,4804

EE-ddp (L) 22,8 1 22,8 ** P < 0,05 0,0332 1 0,0332 0,7906

EE-P (L) 10,8 1 10,8 ** P < 0,05 0,0893 1 0,0893 0,6647

T-pHi (L) 24,1 1 24,1 ** P < 0,05 2,78 1 2,78 0,0439

T-ddp (L) 38,5 1 38,5 ** P < 0,05 4,43 1 4,43 0,0183

T-P (L) 12 1 12 ** P < 0,05 0,533 1 0,533 0,3081

pHi-ddp 

(L)
30,2 1 30,2 ** P < 0,05 2,76 1 2,76 0,0446

pHi-P (L) 37 1 37 ** P < 0,05 0,636 1 0,636 0,2697

ddp-P (L) 14,8 1 14,8 ** P < 0,05 0,543 1 0,543 0,3039

Falta de 

ajuste
217 17 12,8 ** P < 0,05 8,19 17 0.482 0,4780

Erro puro 3004 6 500.7 2,580 6 0.42990

Total SS 7,35.106 50 2,79.102 50

*Pares de eletrodos (PE), espaço entre eletrodos (EE); tempo (T); potencial hidrogeniônico (pH), 
diferença de potencial (ddp), pressão (P). **Valores menores que 10-4. a SS: soma quadrática, b GL: 
graus de liberdade, c MS: quadrado médio.
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Tabela A2 – ANOVA para turbidez e taxa de remoção

Variável Turbidez / R2 = 0,839 % Remoção / R2 = 0,888

Fator a SS /102 b GL c MS / 102 P-valor a SS / 102 b GL c MS / 102 P-valor

*PE (L) 1,07 1 1,07 0,4714 0,216 1 0,216 0,1111

PE (Q) 4,07 1 4,07 0,1859 0,0179 1 0,0179 0,6100

*EE (L) 12,1 1 12,1 0,0419 1,28 1 1,28 0,0039

EE (Q) 0,0024 1 0,0024 0,9723 2,43 1 2,43 0,0008

*T (L) 47,5 1 47,5 0,0022 0,299 1 0,299 0,0704

T (Q) 1,64 1 1,64 0,3798 0,0067 1 0,0067 0,7531

*pHi (L) 34,0 1 34,0 0,0050 89,2 1 89,2 ** P < 0,1

pHi (Q) 9,94 1 9,94 0,0584 15,0 1 15,0 ** P < 0,1

*ddp (L) 67,8 1 67,8 0,0008 18,6 1 18,6 ** P < 0,1

ddp (Q) 20,4 1 20,4 0,0156 0,850 1 0,850 0,0101

*P (L) 0,34 1 0,34 0,6823 1,57 1 1,57 0,0024

P (Q) 0,57 1 0,57 0,5972 0,264 1 0,264 0,0847

PE-EE (L) 10,2 1 10,2 0,0564 0,118 1 0,118 0,2177

PE-T (L) 1,03 1 1,03 0,4807 0,279 1 0,279 0,0784

PE-pHi (L) 2,06 1 2,06 0,3296 0,946 1 0,946 0,0079

PE-ddp (L) 1,46 1 1,46 0,4058 0,815 1 0,815 0,0110

EP-P (L) 0,0897 1 0,0897 0,8320 2,59 1 2,59 0,0007

EE-T (L) 1,47 1 1,47 0,4040 3,03 1 3,03 0,0004

ES-pHi (L) 4,02 1 4,02 0,1886 0,233 1 0,233 0,1006

EE-ddp (L) 5,40 1 5,40 0,1363 0,832 1 0,832 0,0106

EE-P (L) 3,72 1 3,72 0,2034 2,98 1 2,98 0,0004

T-pHi (L) 9,46 1 9,46 0,0632 5,99 1 5,99 0,0001

T-ddp (L) 45,3 1 45,3 0,0025 1,40 1 1,40 0,0031

T-P (L) 4,18 1 4,18 0,1809 1,83 1 1,83 0,0016

pHi-ddp (L) 36,6 1 36,6 0,0042 4,45 1 4,45 0,0001

pHi-P (L) 0,337 1 0,337 0,6825 1,85 1 1,85 0,0016

ddp-P (L) 0,0456 1 0,0456 0,8796 2,00 1 2,00 0,0013

Falta de ajuste 59,4 17 3,49 0,2168 25,8 17 1,52 0,0004

Erro puro 1096 6 182.629 37,22 6 6,20

Total SS 4,36.104 50 2,34.104 50

*Pares de eletrodos (PE), espaço entre eletrodos (EE); tempo (T); potencial hidrogeniônico (pH), 
diferença de potencial (ddp), pressão (P). **Valores menores que 10-4. a SS: soma quadrática, b GL: 
graus de liberdade, c MS: quadrado médio.
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Apêndice – 2 (Figura A1)

-1200 -800 -400 0 400 800 1200

Resíduos

-3

-2

-1

0

1

2

3

Va
lo

re
s 

N
or

m
ai

s 
Es

pe
ra

do
s

0,01

0,05
0,15

0,35
0,55
0,75

0,95

0,99

-2 -2 -1 -1 0 1 1 2

Resíduos

-3

-2

-1

0

1

2

3

Va
lo

re
s 

N
or

m
ai

s 
Es

pe
ra

do
s

0,01

0,05
0,15

0,35
0,55
0,75

0,95

0,99

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Resíduos

-3

-2

-1

0

1

2

3

Va
lo

re
s 

N
or

m
ai

s 
Es

pe
ra

do
s

0,01

0,05
0,15

0,35
0,55
0,75

0,95

0,99

-30 -20 -10 0 10 20 30

Resíduos

-3

-2

-1

0

1

2

3

Va
lo

re
s 

N
or

m
ai

s 
Es

pe
ra

do
s

0,01

0,05
0,15

0,35
0,55
0,75

0,95

0,99

c) d)

a) b)

Figura A1 - Gráfico normal probabilidade para: a) cor, b) pH final, c) turbidez, 
d) taxa de remoção.
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Apêndice – 3 (Figura A2)
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Figura A2 - Valores experimentais vs preditos para os modelos: a) cor, b) pH 
final, c) turbidez, d) % remoção.
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Apêndice – 4 (Tabela A3)

Tabela A3 – Coeficientes de regressão para pH final, turbidez e taxa de remo-
ção

Variável
pH final /

R2 = 0,961

Turbidez /

R2 = 0,839

% Remoção /

R2 = 0,888

Fator
Coef. 

regressão
P-valor

Coef. 

regressão
P-valor

Coef. 

regressão
P-valor

Interceptação /

significativa
7,9 ** P < 0,05 29 0,0003 33 ** P < 0,1

*PE (L) 0,13 0,2911 4,4 0,1026 2,1 0,0024

PE (Q) -0,10 0,5532 -4,9 0,1859 -0,33 0,6100

*EE (L) -0,044 0,7055 -5,8 0,0454 -0,34 0,4577

EE (Q) 0,25 0,1686 0,12 0,9723 -3,8 0,0008

*T (L) 0,38 0,0141 14 0,0011 0,99 0,0578

T (Q) -0,29 0,0571 -2,4 0,3798 -0,15 0,7531

*pHi (L) 2,4 ** P < 0,05 -11 0,0039 -19 ** P < 0,1

pHi (Q) -1,7 0,0009 13 0,0584 16 ** P < 0,1

*ddp (L) 0,12 0,3226 17 0,0003 7,7 ** P < 0,1

ddp (Q) 0,07 0,6195 -8,9 0,0156 -1,8 0,0101

*P (L) -0,05 0,6750 1,0 0,6783 2,6 0,0009

P (Q) 0,12 0,6647 -2,9 0,5972 2,0 0,0847

PE -EE (L) 0,11 0,4039 -5,6 0,0564 0,61 0,2177

PE -T (L) -0,16 0,2159 1,8 0,4807 0,93 0,0784

PE -pHi (L) -0,043 0,7245 -2,5 0,3296 1,7 0,0079

PE -ddp (L) -0,027 0,8264 2,1 0,4058 1,6 0,0110

PE -P (L) 0,062 0,6109 0,53 0,8320 -2,8 0,0007

EE-T (L) 0,16 0,2271 -2,1 0,4040 -3,1 0,0004

EE-pHi (L) 0,088 0,4804 3,5 0,1886 -0,85 0,1006

EE-ddp (L) 0,032 0,7906 -4,1 0,1363 1,6 0,0106

EE-P (L) -0,053 0,6647 -3,4 0,2034 3,1 0,0004

T-pHi (L) -0,29 0,0439 -5,4 0,0632 4,3 ** P < 0,1

T-ddp (L) -0,37 0,0183 12 0,0025 2,1 0,0031

T-P (L) 0,13 0,3081 3,6 0,1809 -2,4 0,0016

pHi-ddp (L) -0,29 0,0446 -11 0,0042 -3,7 0,0001

pHi-P (L) -0,14 0,2697 -1,0 0,6825 2,4 0,0016

ddp-P (L) 0,13 0,3039 -0,38 0,8796 -2,5 0,0013

*Pares de eletrodos (PE), espaço entre eletrodos (EE); tempo (T); potencial hidrogeniônico (pH), 
diferença de potencial (ddp), pressão (P). **Valores menores que 10-4.
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Apêndice – 5 (Tabela A4)

Tabela A4 – ANOVA para atividade floculante e coprecipitação do azul de 
metileno

ATIVIDADE FLOCULANTE DAS PECTINAS
Comercial / R2 = 0,893 Laranja / R2 = 0,859 Maracujá / R2 = 0,916

Fator SS a / 102 MS b / 102 P-valor SS a / 102 MS b / 102 P-valor SS a / 102 MS b / 102 P-valor

Pec c (L) 0,0923 0,0923 0,0371 35,4 35,4 0,0000 j 0,292 0,292 0,0214

Pec (Q) 0,0833 0,0833 0,0444 22,4 22,4 0,0001 0,100 0,100 0,1195

Al d (L) 0,264 0,264 0,0041 13,4 13,4 0,0004 5,83 5,83 0,0000 j

Al (Q) 7,32 7,32 0,0000 j 9,78 9,78 0,0010 7,75 7,75 0,0000 j

pHi e (L) 0,119 0,119 0,0232 2,26 2,26 0,0289 7,40 7,40 0,0000 j

pHi (Q) 0,549 0,549 0,0006 45,0 45,0 0,0000 j 8,99 8,99 0,0000 j

Pec-Al (L) 14,67 14,67 0,0000 j 31,6 31,6 0,0000 j 78,3 78,3 0,0000 j

Pec-pHi (L) 1,51 1,51 0,0000 j 2,44 2,44 0,0250 0,28 0,28 0,0235

Al-pHi (L) 1,16 1,16 0,0001 2,67 2,67 0,0211 1,58 1,58 0,0004

Falta de ajuste 2,99 0,598 0,0001 24,1 4,82 0,0016 9,79 1,96 0,0000 j

Erro Puro 0,0778 0,0129 1,66 0,277 0,182 0,0304

Total SS 28,8 183,3 119,4

COPRECIPITAÇÃO DO AZUL DE METILENO POR FLOCULAÇÃO IÔNICA /

R2 = 0,762
Fator SS / 102 MS / 102 P-valor

AM f (L) 0,315 0,315 0,0201
AM (Q) 0,303 0,303 0,0218
Al (L) 1,44 1,44 0,0005
Al (Q) 0,423 0,423 0,0109
pHi (L) 3,22 3,22 0,0001
pHi (Q) 1,71 1,71 0,0003

SDS g (L) h 7,27 7,27 0,0000 j

SDS (Q) i 1,21 1,21 0,0009
AM-Al (L) 0,459 0,459 0,0091
AM-pHi (L) 0,605 0,605 0,0049
AM-SDS (L) 1,82 1,82 0,0003
Al-pHi (L) 0,0495 0,0495 0,2601
Al-SDS (L) 1,58 1,58 0,0004
pHi-SDS (L) 1,51 1,51 0,0005

Falta de ajuste 6,40 0,640 0,0008
Erro Puro 0,192 0,032
Total SS 27,8

a Soma quadrática, b quadrado médio, c concentração de pectina, d concentração de alumínio, e po-
tencial hidrogeniônico inicial, f concentração do azul de metileno, g concentração do SDS, h linear, 
i quadrático, j valor menor que 10-4.
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Apêndice – 6 (Tabela A5)

Tabela A5 – Erro relativo para atividade floculante das pectinas e coprecipita-
ção do azul de metileno por floculação iônica do SDS

Pectina comercial Pectina de laranja Pectina de maracujá SDS

exp.
a

teo.
b ERc % exp. teo. ER % exp. teo. ER % exp. teo. ER %

43,4 38,3 11,8 90,6 78,9 12,8 85,9 83,9 2,37 99,8 94,0 5,79

39,4 30,1 23,5 75,7 71,3 5,77 63 55,3 12,3 99,5 99,3 0,163

31,7 37,5 18,4 74,8 66,9 10,6 58,5 53,1 9,12 99 92,3 6,8

21,7 23,1 6,43 71,9 66,9 6,99 56,1 56,5 0,694 98,6 93,2 5,53

20,8 20,1 3,39 69,6 66,9 3,92 49,3 46,6 5,38 95,9 96,2 0,348

17,2 25,5 48,1 67,4 66,9 0,780 49,1 46,6 4,96 94,6 92,0 2,78

14,8 15,0 1,55 66,1 66,9 1,17 47,7 46,6 2,11 93,9 92,0 2,05

13,1 11,9 9,22 63,2 66,9 5,81 45,7 46,6 2,05 92,6 92,0 0,679

10,4 8,05 22,6 59,2 66,9 13,0 45,7 46,6 2,09 92,3 95,0 2,67

8,81 7,33 16,8 57,0 60,7 6,51 45,5 46,6 2,52 91,5 92,0 0,515

8,32 8,05 3,21 53,0 30,9 41,6 45,4 46,6 2,79 90,8 92,0 1,29

7,94 8,05 1,42 40,3 59,4 47,4 42,3 37,3 11,7 90,6 92,0 1,51

7,87 8,05 2,32 39,9 27,5 31,2 40,0 41,9 4,65 90,5 83,0 8,25

7,42 8,05 8,52 24,0 18,8 21,6 39,1 37,1 5,05 90,2 91,2 1,09

7,25 8,05 11,1 12,0 11,0 7,93 38,3 46,8 22,3 89,8 92,0 2,42

7 8,05 15,0 7,93 0,22 97,3 6,37 -10,2 260 88,9 90,5 1,82

5,42 0,05 99,0 7,30 27,4 275 5,41 14,6 171 88,8 78,3 11,8

4,06 4,56 12,4 5,22 10,5 100 1,42 -0,678 148 88,4 86,7 1,92

3 0,857 71,4 5,09 -4,01 179 0 -5,26 - 86,1 92,0 6,85

0,58 3,41 489 0,59 5,27 793 0 12,4 - 85,2 85,6 0,425

0,28 6,34 2164 0 24,7 - 0 15,3 - 85,0 80,5 5,29

- - - - - - - - - 83,0 89,5 7,87

- - - - - - - - - 81,0 82,3 1,58

- - - - - - - - - 80,6 90,1 11,8

- - - - - - - - - 79,9 84,6 5,91

- - - - - - - - - 79,6 75,6 5,08

- - - - - - - - - 79,4 73,8 7,03

- - - - - - - - - 78,2 82,2 5,13

- - - - - - - - - 71,5 74,9 4,73

- - - - - - - - - 65,3 72,7 11,4

- - - - - - - - - 58,8 62,1 5,61

a Valor experimental, b valor teórico, c erro relativo.
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Apêndice – 7 (Tabela A6)

Tabela A6 – Coeficiente de regressão para atividade floculante e coprecipita-
ção do azul de metileno

ATIVIDADE FLOCULANTE DAS PECTINAS

Laranja / R2 = 0,859 Maracujá / R2 = 0,916

Fator
Coeficienetes 

de regressão

P-valor Coeficienete de 

regressão

P-valor

Média 66,9 0,0000 h 46,6 0,0000 h

Pec a (L) 16,1 0,0000 h 1,46 0,0212

Pec (Q) -12,2 0,0001 -0,817 0,1194

Al b (L) 9,91 0,0004 6,53 0,0000 h

Al (Q) -8,07 0,0010 -7,18 0,0000 h

pHi c (L) -4,07 0,0289 7,36 0,0000 h

pHi (Q) -17,3 0,0000 h -7,74 0,0000 h

Pec-Al (L) 19,9 0,0000 h 31,3 0,0000 h

Pec-pHi (L) -5,53 0,0250 1,86 0,0235

Al-pHi (L) 5,78 0,0211 4,45 0,0004
COPRECIPITAÇÃO DO AZUL DE METILENO POR FLOCULAÇÃO IÔNICA /

R2 = 0,762

Fator Coeficienetes de regressão P-valor

Média 92,0 0,0000 h

AM d (L) -1,15 0,0201

AM (Q) -1,03 0,0218

Al (L) -2,45 0,0005

Al (Q) -1,22 0,0109

pHi (L) -3,66 0,0001

pHi (Q) -2,44 0,0003

SDS e (L) f 5,50 0,0000 h

SDS (Q) g -2,05 0,0009

AM-Al (L) 1,69 0,0091

AM-pHi (L) 1,94 0,0049

AM-SDS (L) -3,37 0,0003

Al-pHi (L) 0,556 0,2601

Al-SDS (L) 3,14 0,0004

pHi-SDS (L) 3,07 0,0005

a Concentração de pectina, b concentração de alumínio, c potencial hidrogeniônico inicial, d concen-
tração do azul de metileno, e concentração do SDS, f linear, g quadrático, , h valor menor que 10-4.
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Apêndice – 8 (Tabela A7)

Tabela A7 – ANOVA (teste Tukey 95%) para comparações significativas, ex 
situ, para experimentos após a eletrocoagulação

Teste Tukey em pH 4,5

Fonte da variação SS a GL b MS c F P-valor Fcrítico

Entre grupos 1,51 4 0,378 470 1,83.10-19 2,87

Dentro dos grupos 0,0161 20 0,000805

Total 1,53 24

Teste Tukey em pH 7,5

Fonte da variação SS GL MS F P-valor Fcrítico

Entre grupos 1,47 4 0,368 506 8,83.10-20 2,87

Dentro dos grupos 0,0145 20 0,000727

Total 1,48 24

Teste Tukey em pH 10,5

Fonte da variação SS GL MS F P-valor Fcrítico

Entre grupos 1,64 4 0,411 385 1,3.10-18 2,87

Dentro dos grupos 0,0213 20 0,00107

Total 1,66 24

a Soma quadrática, b grau de liberdade, c quadrado médio.
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