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RESUMO 

O tratamento de cllucntcs aquosos ou oleosos é uma das mais sérias qucstôcs ambientais cnrrcntada pelas industrias 
minl..?ro-mctalúrgicas. Os principais poluente-s süu n:agcntcs residuais, pós. produtos químicos, íons metálicos, óleos, 
matniais orgünicos c alguns metais preciosos (Au. Pt, Ag). Algumas vc1.cs. devido ú complexidade química e/ou 
volume. as águas de processo não podem ser tratadas ~:cunomicamcntc. mesmo cm casos cm que elas contêm materiais 
valiosos. 

O uso de técnicas de 11otaçào tem mostrado grande potencial devido ú elevada produtividade dos equipamentos 
modernos. ú baixa geração de lamas e ú alta diciência dos processos de separação disponíveis. 

Na cktrollotaçào ( EF) a base para a gcnu;ào das micro -bolhas é a clctrúlisc de soluções aquosas condutoras diluídas, 
com a produção de bolhas gasosas (0:.: c 112 ) cm clctrodos de sacrifício. As aplicaçôes da técnica, em escala industrial, 
até o momento. têm SL' concentrado na remoção de llleo emulsificado. ions. pigmentos, tintas, suspensões sólidas de 

curtumes. gordura c fibras das úguas de processo. 
O desempenho de um sistema de elctrotlotaçào relkt~sc pela eliciência da remoção de poluentes c pelos consumos de 

energia c reagentes químit:os. A rcmoçüo de poluentes é fortemente dependente do tamanho das bolhas geradas, 

enquanto u consumo de energia cstú relat:ionado ao projeto da t:élula, materiais c disposição dos cletrodos c condições 
operacionais, tais como densidade de corrente, condutividade da sol uç<lo. dentre outros. 
A vantagem alegada da técnica é a puret.a das úguas de prot:csso tratadas, ao passo que as desvantagens são a baixa 

produtividade, emissão de bolhas de 11.:'. custos de eletrodos c de manutenção c a volumosa lama produzida. 
Os objctivos deste trabalho süo apresentar os fundamentos, caracterizar os mecanismos, idcntiticar vantagens c 
desvantagens, e indicar as perspectivas da eletrollotaçào como processo de tratamento de cllucntcs industriais. 

PALAVRAS-CHAVE: ektrolluta,ào: elctrucuagula,àu: cllucntcs li4uidus. 
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L INTRODUÇÃO 

O tratamento de e flue ntes aquosos ou okusos C uma das mais séri<.IS qu ~stOcs amhil.'ntais ~nfrcn tada s pelas indústrias 

químicas e minero-metalúrgicas . O s principais poluentes são n:agcnt cs n:!'>idua is. pós. produtos q uímicos. ions 
metálicos. óleos. materiais orgânicos c alguns metai s preciosos (A u, Pt. Ag). 

Algumas vezes . dcvitlo ú complexidade química o u ao dcvado volum~.·. o tratamento de c tlucntes n:lo 
cconomil:amcntc viáve l. mesmo c.:m casos cm que c ks contêm matl:riais v;.iliosos . Além diss ~' · muitas vezes a scparnçUo 
óleo/úgua torna-se dilkil. cspcc ialmcntc quando o úlco cstã c rnuls ilkado c ainda pior qua 1H.Io o tamanho méd io das 

gotículas é pequeno ou se as emulsões estão quimi~.:amcnte cstahilizadas. 

2. TÉCNICAS ELETROQUÍMICAS 

De acordo com S trokach ( 1975). a utili zação de clct ri..:idadc para o tratam~ntu d~ úguas li.li prinH.·ira mcntc proposta no 
Reino Unido cm IX~9. A aplicação da clctrúlisc ao hcnefíci:.lmcnto nln cral ro i patL• ntcada por Elmorc cm 1904. A 
eletrocoagulaçào ( EC) ~.:om cktroUos c..k a lumínio c ferro foi pakntcada nos Estados Un idos cm 1909. A 

cletrocoagulaçào para o tratamento de água potáve l foi primeiramente aplicada cm larga cst:ala nos E.U.A. em 1946 
(Stuart. 1946). 

Devido aos investime ntos re lativamente elevados e aos a ltos gastos rom energia clêtrira . as tecnologias clctroq uími cas 
para o tratamento de águas e etluentes niio cneontraram, naquele momento. grande aplicaç~1o ao redor do mtmdt) . 

Entretanto, extensas pesquisas, nos Estados Unidos c na extinta U.R.S.S. acumularam uma abundant ~.:: quantidade de 
conhecimento ao lo ngo da metade de século scguinh.: . Com o aumento das exigências para ns s uprirncntos de água 
pot ável c com as mais rigorosas h:i s ambientais no que diz respeito à lkscarga de efluentes. as tecnologias 

cletroquímicas readyuiriram sua irnport;.incia mundial durante as últimas duas dét:;.u.Jas . 

Há empresas fornecendo equ ipamentos p~tra rcc upcraçüo mc t<í lica. para o tratamento Uc úgua potúvcl ou ãguas de 
processo, para o tratamento de vários tipos de efluentes resultantes das mais di versas atividades industriais . tais co mo 

curtumes. indústrias de processamento de alimentos. indústria s têx te is , alem do tratam ~o.· ntn lk ctnulsôcs úlco-úgua . 

Atualmcnte, as tecnologias c lctroq uímicas s~io n{io apenas compar:.t vci s a outras tct:nologias cm tt:rmos de çustos , rnas 

também são mais eficientes e mnis compactas. Para alguma s situaçôcs. as tecnologi as clctroquimicas podem ser um 
estág io fundamental no tr<ltamtnto de c tlucntcs contendo polue ntes . 

No caso das tcc nol oi! ias el ct roquímicas. os parümctros fundamentai s qw.: as norteiam s:Jo: potencial (E). ~:orrentc.: (I). 

densidade de corrcni~ (i) c elíci~ncia de corrent e (Ct :). 1\ densidade de corrcnk (A /n/) C a corn.:nte por úrca de 
elctrodo c determina a velocidade de um processo. A cliciência de corrcnte é a ran1n entre a corrente cons umida na 
proc..lu~tào de um determinado produto c a curTcniL' tn tal consumida. sendo um indi cador da cspc~:ilkidadc do processo. 

3. TÉCNICAS DE FLOTAÇÃO 

O uso de técnicas de !lotação para o tratamento de dlucntcs tem mostrado grande pokJH..:ial lÍl'Vido ú elevada 
capacidade de processamento dos equipamentos nwdnn os, ~·~ baixa geração de lamas c ú alta C'liciência dos processos de 
scpara,ào dispmívcís (R uhí o cl a i.. 200 I). 

De acordo com Zabcl ( 1992), as principais di !Crenças entre a llota~;io aplicada ao tratamento de dlucntcs c a fl o taçàu 
"convc nL·ional .. de minérios são as seguintes : 

Necessidade de micro- bo lhas (< I 00 mícrons) para a 11otaçüo de partículas c.xtn.:mamentc pequenas ou m~o.•smo 

coltlidai s; 
Impossi bilidade de empregar devadas vazôcs vo lumé tricas de bolhas. dcvidn ;"1 frag.ilidatk dos agregados coloidais 

ltlrmados: 
Micro-bolha s não tlotam partículas densas c grandes. especialmente cm ekvadtls teí.lres de só lidos~ 

Não é n\!ccss;lria a J(mn a\.·:1o d~o.! uma espuma cstú vd na apli ..:aç;i o ao tralamcnln de efluentes; 
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A~ ap licaç<lcs ao tratamcnlo amhicntal gera lmente rcsullam cm custos extras. 

4. ELETROFLOTAÇÃO 

/\. cktroflota\·üo (EF) !{li priml.'irarm.:nh: proposta por Flnwrc. c m 1904. para a flotaç~o de minerais valiosos. F. um 

processo s imples que llota poluentes para a s upcrlicic de um efluente líquido por meio t.lc micro-bolhas de hidrogCnio c 
ox igCnio. geradas pda dctrúlist..: da sü lli \ÜO aquosa . Portanto , as n:a\ÜCS cktroquimicas no catodo c no anodo 
{cletrodos) são, respectivamente, a lihcraçJü de li ~ c a li hcnu;Jo Lk O."!. 

O trabalho de Murugananthan ct ai. (2004). relata LJ.lll' as aplicaçôcs da tt.?cnica. cm escala industrial , até o momento. 

tCm-sc cmKcntrado na rcmoç::lo de úlco cm uls ificado, íons. pigmentos. tintas. suspcnsôcs sólidas de ~urtumcs. gordura c 
libras das úguas de processo. além do tratamento d...- dlw:ntcs de produçolo de coque. proccssaml-11lo de alimentos c tlc 
csgtltos urbam,s. 

De aco rdo com lhrahim ct ai. (:!001). a FF apresenta 4 caractaisticas principai s que a diferenciam de outras técnicas de 
flota\ào: (a) micrr~bolhas extremamente pequenas. de aproximadamente 20 mícrons; (b) formação uniforme das micro
holhas; (c) possihiliJadc de ClHlccntra,·<:io de micro-bolhas pela variação da densidade de corrente : (d) baixos custos de 
capitaL pequena Jl\.'ccssidadc de espaço c simples exig~ncias de equipamento, para obtenção da separação cm tempos 
bem infcrion:s úquclcs nccessúrios para a llota~y.·:Jo "con vcncional". 

4. 1. Fatores afetando a clctrotlotação 

O desempenho tk um sistema de clctrotlotaçào rcflctL~ sc pe la cficiência da remoção de poluentes c pelo consumo de 
cnergia e .. ·ou reagentes químicos. 

A rcmo\·~lu de poluentes é f(lrtemcniL' depemkntc do tamanho das bolhas geradas. enquanto o consumo de energia está 
rdacionado ao projeto da célula. m;.lt~riai s e disposiç;.lo dos clctrodos c condições operaciona is, tai s como densidade Uc 

corrente. conduti v id~(k da soluçào. dcntn: out ras. A variaç:lo do tamanho de hulhas depende dü pi I da solução. ass im 
como do material dos clctrndos. As holhas gasosas dep~..·micm tamhém da densidade de corrente. assim como da 

condição superficial dos eletrodos. 

O s experimentos típicos de elctrollotaçào. para o tratame nto de efluentes . envol vem o le vantamento de curvas 
rclacionnndo a rcmo~y.·ào percentual do poluente cm flnwüo do tempo. para di versas cond ições de dcns idatlc de corrente 

clétrica ( mA/cm ~ ). tcmpL·ratura. pi I c s istema détrico ( lbrahim L' I a i .. 200 I). 

Dens idade de corrente: Geralmente . a remoção percentual do poluente aumenta co m a elevação da densidade de 

corrente, devido ao aumento no núnh..:ro de micro-bolhas gasosas no interior da cé lula. aumentando assim a quantidade 
de poluente l·arrcgado pelas mesmas . l·:ntrctanto, acima de determinados valores de densidade de corrente. as bolhas 
geradas em eno rme quantidade coaksccm ao inv~s de ligan:m-se ao poluente, resultando, como conseqüênc ia. numa 

degradação do processo de scpani(,'ÜO. O cft: ilo da dens idade de corrente sobre a remoção p!!rce ntual de óleo. em função 
do tempo. pode ser vista nas Fig.s. l c 2 (lhrahim L'l ai.. 200 1 ).A remoção do poluente também aumenta, normahncnle. 
com o aumento Oa tt:mp~..·ratura da so\u~y.· ;.1o . i.h: vido ao aunH:nto das mobilidadt:s das bo lhas c das particulas de poluente c 

també m em rat.àl) do incremento na condutividade clétrica da emulsüo. O efeito da temperatura sobre a remoção 
percentual de óleo. para determinado tempo de separação, pode ser visto na Fig . ] (lbrahim ct ai., 2001). 

E feito do pll: No caso do pi I. vcrilica-sc que a remoçlio pen..:entual múxima do poluente é geralmente obtida cm meios 
neutros ou leve mente alcalin .. _,s, uma vez que sob tais condições obtêm-se os menores tamanhos de bolhas. 
Adic ionalmcnh:. quando se utiliza corren te délrica de l(mna intamitcnte, obtCm-se máxima utilização de poh~ncia c 

reduzem-se as perdas ciL•tricas. a km de lücilitar a gcraçüo de micro-bolhas . O cli:ito do pH sobre a remoção percentual 
de óleo c sobre o consumo tk ent:rgia . para determinado tempo de separação. pode ser visto na Fig. 4 (lbrahim et a i. , 
2001 ). 
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Dispos i(ào dos c l..::t rodos: Normalmcnh; um anodo ~ instalado no fundo da ~:C lula. enquanto um catodo de tela de aço 
i no.\ é li .x<.~do de I O a 50mm ac ima Jo a nodo. Tal arranjo nJo pode garantir rúpida di spersão das bolhas de 0

2 
, geradas 

no a nodo. para o se io da sohu,:ào. afi.•tando a diciem:ia c..h.• ll ota,·;;'j,) (Chen. 2004 ). 

Além disso. se a conduti vi dade da sn luç:io ror baixa. o consumo de energia ser<i inacc itavclml!ntc elevado. devido ao 
grande espaçamento L'ntrc eletJodos. 11 L'(cssúrio para evitar o curto-circuito entre o catodo de tela fk xívcl superior c n 

.modo de fundo . 
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Uma nova disposição dos detrodos. agora no mesmo plano. fi.li testada c moslrou-sc ma is clíócnh:' ti= v ido :1 rúpida 
dispersão das bolhas geradas para o s<: io da solu ~·:in. a qua l é tüo imporlantc quanto a g~..·raçüo lk- micro-holhas. para a 
eficiência do processo (lhrahim et ai., 200 1 c Chen ct ai. , 2002 ). 

Para um sistema <.:onvcnciona l , apenas o catodo superior en tra cm ..:onlaln <:um a solu\·;.)o. enquanto o anm.lo no fundo 
não interage dirctamcntc com o flu xo. Da í. as bolhas de O ~ geradas no a nodo nn fundo lli.lo podem ser imediatamente 

dispersas para a ãgua de pn)Ccsso cm t r<:~tamcnto. 

Ma teria l dos l')elrodos: Os cktrot.los utilit.ados para a geração das micro-ho lhas podem S\.' f so lú veis ou inso lll vc is. O 
trabalho de Murugananthan et ai. (2004). mostrou qu~ ~.:kt rodos sol úvei s, taís como AI e F~.:, rcvc\ar:nn-sc mui to 
efici entes cm compamçào aos elctrodos inso lúve is (ít:.inio reve stido c gralite). no caso da remoçào de súlidos cm 
suspensão de cilucntes de curtumes. devido ao f<.~to dos íons A I c Fc lihcrados dos ;modos fonnarcm complexos que 

auxiliam na coagu lação de part íc ulas co lo idais. 

No caso cspccí fi co da re moção de ó l ~os. uma nova gcra~ào de cktrodos de titü ni o rcvest idos com úxidos ( I rO~ Sh::O _,_ 

SnO:!l foi est udada por Chen e t ai. (2002). tendo :..~presentado di vt:rsas vantagens. ta is como elevada estabi lidade 
dimensional. alw v ida úti l (cerca de 170000 hs ou 20 anos). facilidade de fabricação c custos accitúvc is. A lém disso. 
novas configurações de clctrodos. com os catodos c anodos ni velados. têm permitido a rcdw;i\o da distüncia entre 

eletrodos e conseqüentemen te uma grande thminuiçào no consumo de e nerg ia nas cé lulas de EF . 

Proj eto típico de célula : O sis tema de c\ctroll otaçaô geralmente cons iste de do is clct nHios. uma fonte clétrka c uma 

unidade de manuseio de lama. Os clct rodos são normalmente colocados no fundo ou próximo ao fundo da célu la . 
Depende ndo da gcomct rÍ<:~ da célula de E F. os clctrodos podem se r colocados horizontal o u vcrlica lmcntc. A dispos ição 
horiLonta l é a mais popu lar. de acordo com Chen (2004). !\ cletrollot:uy;1o é nnrmalmenk combinad ~l com a 

elctrocoagu\açàn ou com fl oc ulaçào qu ímica. 

4.2. Vantagens e desvantagens da eletroflotação 

A vantagem alegada da técnica é a pureza das úguas de processo tratadas. ao passo qut: as desvantagens s<:lo a bai xa 

produti vidade , emissão de bo lhas de 11 ~ . altos custos de c letmdos c de manutcn~w·Jo c a volumosa la ma produz ida. 
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