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RESUMO 

 

Esse trabalho propôs um modelo de reator vertical de eletrocoagulação/flotação, sendo avaliada 

sua eficiência de operação através de testes hidrodinâmicos e através da remoção de 

alquibenzeno linear sulfonato (LAS), surfactante encontrado genericamente em aguas residuais. 

Realizou-se ensaios de distribuição do tempo de residência de modo a verificar o padrão de 

escoamento do fluído no reator comparando com os resultados obtidos pela dinâmica 

computacional de fluídos. A metodologia de superfície resposta (MRS) foi utilizada para 

apresentar as influências de três variáveis na remoção de LAS (pH, corrente elétrica e 

concentração de cloreto de sódio), sendo realizado testes de ecotoxicidade com Artemia Salina, 

buscando detectar algum subproduto mais tóxicos gerado pela ECF. As cinéticas e isotermas 

de adsorção foram aplicadas buscando verificar o comportamento da remoção de LAS em 

termos de velocidade, e a capacidade que de adsorção nos flocos de hidróxidos de alumínio. A 

MSR indicou que os valores dos parâmetros que apresentaram maior remoção foram com 

corrente elétrica de 1,5 A, pH 5,73, e concentração de NaCl de 4652,4 mg/L, sendo a corrente 

e o pH as variáveis de maior influência. O ensaio de ecotoxicidade indicou que não houve 

geração de subprodutos tóxicos mesmo utilizando elevadas concentrações de cloretos, sendo 

observado o aumento biodegrabilidade do LAS após o tratamento. A cinética de adsorção foi 

de pseudo-primeira ordem para concentração de 20 mg/L e pseudo-segunda ordem para de 240 

mg/L. A isoterma que melhor se ajustou foi de Freudlinch, indicando que o LAS e o floco de 

hidróxido de alumínio possuem elevada afinidade, justificando as remoções próximas a 90% 

em 30 minutos com gasto de 5,35 Wh. 

 

 

Palavras-Chave: Eletrocoagulação/flotação; Alquilbenzeno linear sulfonato; Reator vertical; 

Eletrodos cilíndricos



ABSTRACT 

 

This work proposes a vertical electrocoagulation / flotation reactor model, evaluating its 

efficiency of operation through hydraulic tests and removal of linear albibenzene sulfonate 

(LAS), a surfactant found in general wastewater. Residual time distribution assays were 

performed in order to verify the flow pattern of the fluid in the reactor compared to the results 

obtained by the computational fluid dynamics. The surface response methodology (MRS) was 

used to present the influences of three variables in the removal of LAS (pH, electric current and 

sodium chloride concentration), being tested ecotoxicity with Artemia Salina, seeking to detect 

some more toxic byproduct generated by the ECF. The adsorption kinetics and isotherms were 

applied in order to verify the behavior of the removal of LAS in terms of velocity and the 

adsorption capacity in the aluminum hydroxide flakes. The MSR indicated that the values of 

the parameters that presented the highest removal were with electric current of 1.5 A, pH 5.73, 

and NaCl concentration of 4652,4 mg / L, with current and pH being the most influential 

variables . The ecotoxicity assay indicated that there was no toxic byproduct generation even 

using high chloride concentrations, with increased biodegradability of LAS after treatment. The 

adsorption kinetics were of pseudo-first order for concentration of 20 mg / L and pseudo-second 

order for of 240 mg / L. The best adjusted isotherm was from Freudlinch, indicating that the 

LAS and the aluminum hydroxide flake have high affinity, justifying removals close to 90% in 

30 minutes at a cost of 5.25 Wh. 

 

 

 

Keywords: Electrocoagulation / flotation; Linear alkylbenzene sulfonate; Vertical reactor; 

Cylindrical electrodes. 
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1  INTRODUÇÃO 

Segundo dados atuais da Sociedade Química Americana (CAS), até maio de 2018 mais de 133 

milhões de substâncias químicas orgânicas e inorgânicas foram registradas (CAS, 2018). As 

produções de novos compostos caminham em ritmo mais acelerado do que os estudos acerca 

dos potenciais tóxicos e mecanismos de remoção em efluentes sendo necessário, portanto, 

maior quantidade de estudos que contemplem a avaliação do efeito das substâncias em seres 

vivos e formas de impedir que os mesmos atinjam os ecossistemas.  

Os estudos que contemplam essa abordagem passaram a ser realizados após a década de 90, 

onde foi observado o efeito deletério de uma série de compostos largamente utilizados. Um 

exemplo é o alquibenzeno linear sulfonato (LAS), surfactante aniônico que devido ao fato de 

ser utilizado em larga escala como matéria-prima para produtos de limpeza encontra-se presente 

na maioria dos efluentes seja de origem doméstica ou industrial. Sua produção ganhou força na 

década de 60 por ser biodegradável, não causando formação de espuma nas estações de 

tratamento de esgoto, ao contrário de seu antecessor o alquilbenzeno sulfonato (ABS) 

(PENTEADO; EL SEOUD; CARVALHO, 2006) 

Apesar de ser considerado biodegradável, sua degradação depende de fatores como 

concentração e presença de oxigênio. Diferentes autores têm encontrado LAS acumulado em 

sedimentos de rios e oceanos (HAMPEL et al., 2009; HARTMANN et al., 2004; TAKADA et 

al., 1997) demonstrando a importância de pesquisar tecnologias que sejam eficientes para a 

remoção desse composto dos meios aquosos. 

A Eletrocoagulação/flotação (ECF) é uma tecnologia físico-química de tratamento de águas 

residuais que vem ganhando destaque nas últimas décadas simplificar devido a elevada 

eficiência no tratamento de diferentes efluentes como: lixiviado de aterro sanitário 

(FERNANDES et al., 2014), efluentes domésticos (KURT et al., 2008), efluentes de 

galvanoplastia (AKBAL; CAMCIDOTLESS, 2011), efluentes têxteis (BAYRAMOGLU; 

EYVAZ; KOBYA, 2007), efluentes de indústrias alimentícias (TCHAMANGO et al., 2010) e 

efluente de lavanderia (RAMCHARAN; BISSESSUR, 2017). Além de estudos com compostos 
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específicos como metais pesados (KOBYA et al., 2011), corantes têxteis (KOBYA et al., 2006) 

e fármacos (OUAISSA et al., 2014). 

Associando a problemática do LAS, que em elevadas concentrações apresenta baixa eficiência 

de remoção pela maioria das tecnologias de tratamento usuais à prerrogativa dos bons 

resultados alcançados com a ECF para diferentes compostos de difícil degradação o presente 

trabalho tem por objetivo avaliar a eficiência do processo de eletrocoagulação/flotação na 

remoção de alquilbenzeno linear sulfonato em reator vertical. Para isto, foram avaliadas as 

características hidrodinâmicas básicas do reator comparando com a modelagem de fluídos 

computacionais de forma a verificar semelhanças entre o experimental e teórico. Verificou-se 

as influências dos parâmetros operacionais do reator tais como o pH inicial da solução, corrente 

elétrica e concentração de cloretos na redução da concentração de LAS. Testes de toxicidade 

foram realizados para observar se o tratamento causaria efeitos deletérios à organismos. Além 

disso, foram aplicados modelos de cinética e isotermas de modo indicar os mecanismos de 

remoção do LAS por ECF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18                        Concepção e avaliação de reator vertical de eletrocoagulação/flotação na remoção (...) 

 

 

 

E.H.S.CARVALHO 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 SURFACTANTES: ALQUILBENZENO LINEAR SULFONATO 

2.1.1 Aspecto ambientais 

Os surfactantes, ou tensoativos, são um grupo diversificado de produtos químicos que devido 

suas propriedades de limpeza ou solubilização são amplamente usados em detergentes para 

limpeza doméstica, produtos para cuidados pessoais, têxteis, tintas, polímeros, fábricas de 

pesticidas, produtos farmacêuticos, mineração, indústria de recuperação de petróleo e celulose 

e papel (YING, 2006). 

Os surfactantes são compostos orgânicos que possuem um comportamento anfifílico pois 

contêm em sua estrutura grupos hidrofóbicos e hidrofílicos, que permitem a interação da 

molécula com diferentes substâncias em termos de polaridade. Dois fenômenos resultam dessas 

forças opostas dentro da mesma molécula, adsorção e agregação. A adsorção ocorre quando as 

moléculas de surfactantes migram para as interfaces ar / água e sólido / água e se orientam de 

forma a diminuir a tensão superficial do líquido e a agregação condiz com a formação de 

micelas, que são agregados das moléculas de surfactante (FARN, 2007). 

Podem ser classificados segundo a fonte de hidrocarbonetos (cadeia hidrofóbica) como óleo-

químicos, quando provenientes de óleo vegetal ou gordura e petroquímicos quando o petróleo 

é usado como matéria-prima. Em termos do grupo hidrofílico, são classificados pela presença 

ou ausência de carga, em não iônicos, aniônicos, catiônicos ou anfóteros (COWAN-

ELLSBERRY et al., 2014).  

Desde que os detergentes sintéticos passaram a substituir o sabão o tipo mais utilizado de 

surfactante é o aniônico devido suas boas propriedades de limpeza, não formação de sais 

insolúveis em água dura e o fato de não precipitarem em água com pH ácido, o que ocorria com 

o sabão. O primeiro surfactante utilizado mundialmente foi o alquilbenzeno sulfonato 

ramificado (ABS) mas a sua não biodegrabilidade foi um fator complexo nas estações de 
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tratamento de esgoto com tratamento baseado em processos biológicos (ROSA, A. H.; 

FRACETO, L. F.; MOSCHINI-CARLOS, 2013).  

Em 1964, o alquibenzeno linear sulfonato (LAS) da sigla em inglês Linear Alkylbenzene 

Sulphonate) foi introduzido no mercado devido sua estrutura molecular com cadeias lineares, 

tornando-o biodegradável (HERA, 2013). O LAS é um tensoativo aniônico constituído de uma 

mistura de homólogos e isômeros de posição de cadeias alquiladas lineares variando de 10 a 13 

carbonos. A Figura 1 apresenta a estrutura da molécula de LAS. 

Figura 1: Molécula de alquilbenzeno sulfonato de sódio 

 

 Fonte: Adaptado de (HERA, 2013). 

Dentre o número de carbonos na cadeia alquílica, o dodecilbenzeno sulfonato de sódio é o mais 

utilizado como matéria-prima, e suas principais informações estão apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Informações básicas do Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio. 

Sigla  

Inglês 
Nome CMC Fórmula Estrutural  

Formula Molecular/ 

Massa(g/mol) 

SDBS 

Dodecilbenzeno 

Sulfonato de 

Sódio 

0,1g/L 

 

C18H29NaO3S /348.48 

                                                                                                                                                      Fonte: CAS (2018) 
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Desde a década de 60 o consumo do LAS aumentou significativamente, sendo consumido 4 

milhões de toneladas no mundo em 2008 (COWAN-ELLSBERRY et al., 2014). Tal tendência 

de consumo e produção é contínua inclusive no Brasil cujo mercado de surfactantes aniônicos 

apresenta crescimento anual estimado de 5,5% até 2018 (BNDS, 2014). 

A prerrogativa do alto consumo mundial do LAS é a sua biodegrabilidade, que mesmo sendo 

comprovada não significa que o composto não cause problemas ao ambiente. O maior potencial 

como substância poluidora é a sua elevada produção e utilização, tanto em processos industriais 

quanto em uso doméstico, estando presente em variados efluentes e em diferentes 

concentrações (ROSA, A. H.; FRACETO, L. F.; MOSCHINI-CARLOS, 2013). 

 

2.1.2 Aspectos ambientais do Alquilbenzeno Linear Sulfonato 

O LAS passou a ser objeto de estudo devido a sua presença genérica em diversas matrizes de 

águas residuais e pelo fato de ter sido considerado por muito tempo um poluente de atenção 

secundária devido a prerrogativa apontada anteriormente de ser considerado um composto 

biodegradável.  

As mesmas propriedades de adsorção e agregação inerentes aos surfactantes que os tornam 

industrialmente importantes, é um dos são os principais fatores que elevam a importância do 

estudo e monitoramento desse composto visto o potencial de transporte e solubilização de 

metais pesados e compostos orgânicos apolares, além de sua toxicidade elevada. 

A principal fonte de LAS no meio são os esgotos domésticos e efluentes industriais sem ou com 

inadequado tratamento. No ambiente, os problemas causados pelo LAS podem ser divididos 

basicamente em dois tipos, os efeitos físico-químicos e os biológicos.  

Os efeitos físico-químicos envolvem as propriedades anfifílicas da molécula relacionadas a 

adsorção e agregação, sendo eles. Pode-se citar dentre os efeitos físico-químicos (PENTEADO; 

EL SEOUD; CARVALHO, 2006): 

● Alteração nas trocas gasosas que ocorrem na interface ar/água devido à diminuição da 

tensão superficial da água, diminuindo a concentração de oxigênio dissolvido na água; 
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● O LAS possui a capacidade de manter estáveis partículas suspensas em uma solução, 

contribuindo com o aumento da turbidez e, consequentemente, a permeabilidade da luz nos 

corpos hídricos diminuí, afetando os seres fotossintetizantes; 

● Formação de espuma que causa problemas relacionados à troca gasosa, diminuição da 

permeabilidade da luz e estéticos; 

● Aumento da concentração e dispersão de compostos xenobióticos, como bifenilas 

policloradas (PCB) e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) devido a solubilidade 

micelar que é uma propriedade dos surfactantes, devido sua estrutura bipolar, caracterizada 

pela capacidade de solubilizar uma ampla faixa de solutos orgânicos com diferentes graus 

de polaridade e hidrofobicidade (RANGEL-YAGUI et al., 2005). 

Em estudo realizado no Lago Chini na Malásia buscou-se fazer a correlação entre a presença 

de LAS, dentre outros surfactantes, com metais pesados. Concluiu-se que houve correlação 

positiva em relação a concentração de surfactantes e os metais cádmio e chumbo em diferentes 

períodos de coleta, indicando o potencial de transporte de metais pelos surfactantes (RAZAK 

et al., 2013). 

O alquilbenzeno linear (LAB) composto que, após processo de sulfonação, dá origem ao LAS, 

é utilizado como indicador de contaminação de esgoto devido ao seu potencial de acumulação 

em sedimentos (TAKADA et al., 1997). Alguns estudos apontam que no metabolismo oxidativo 

do LAS pelos microorganismos, ocorre a dessulfonação microbiológica, explicando assim a 

grande quantidade de LAB encontrado em sedimentos. Em um levantamento na Baía de 

Narragansett, na Islândia, avaliaram a presença de PCB nos sedimentos, onde correlacionaram-

nos com o LAB obtendo 95% de correlação (HARTMANN et al., 2004).  

A biodegrabilidade desse surfactante do LAS é alta em ambientes aeróbios, alcançando cerca 

de 97 a 99 % nos sistemas de tratamento de efluentes com essas condições (PENTEADO; EL 

SEOUD; CARVALHO, 2006). Em corpos hídricos, o LAS este composto se degrada 

aerobiamente com tempo de meia vida de cerca de 3 horas. Na ausência ou em pouca 

concentração de oxigênio, ambientes anaeróbios ou anóxicos respectivamente, possui baixa 
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biodegrabilidade, acumulando-se nos sedimentos de rios, lagos e oceanos, que normalmente 

possuem essas características (HERA, 2013).   

No Estuário do Tejo, em Portugal, Hampel et al (2009) realizaram análise dos sedimentos em 

um período de 6 meses no ano de 2004 e encontraram concentrações de LAS entre 0.03 e 17.76 

mg/kg de sedimento seco, onde os maiores valores foram obtidos próximo de uma importante 

estação de tratamento de esgoto, indicando a ineficiência da mesma.  

Em janeiro de 2018, foram observados problemas causados pelo lançamento inadequado de 

esgoto nessa mesma região, onde espumas cobriram o rio, sendo essa uma das características 

visíveis da poluição por surfactantes (NOTÍCIAS, 2018).   

Os impactos ambientais causados pela poluição estão sendo estudados com abordagens 

modernas relacionadas a modelagem matemática que busca entender a dispersão e o alcance de 

uma série de poluentes majoritariamente utilizados. Nesse contexto, o LAS recebe destaque 

como produto químico escolhido para os modelos pois, em um estudo realizado na Ásia, em 

cerca de 14 países, os valores previstos e os encontrados em termos de concentração de LAS 

foi de cerca de duas a três vezes maiores comparados às outras substâncias químicas avaliadas 

presentes em produtos de higiene pessoal (WANNAZ et al., 2018).    

Os efeitos biológicos estão relacionados à toxicidade e à bioacumulação que o LAS pode causar 

aos seres vivos. Os efeitos adversos são avaliados em ensaios de ecotoxicidade que 

basicamente, todos os ensaios baseiam-se na exposição de uma população de organismos 

aquáticos para a substância a ser avaliada. Esses testes, normalmente, fornecem uma estimativa 

da dosagem que afeta 50% da população exposta (mortalidade, inibição de mobilidade, 

interferência na reprodução, redução da respiração), sendo a toxicidade aquática expressa por 

EC50 ou LC50 (concentração letal para 50% dos indivíduos expostos) (LECHUGA et al., 

2016). 

O LAS possui elevada taxa de toxicidade dentre os 39 componentes que são utilizados na 

formulação dos detergentes domésticos. Verificou-se que esse surfactante é o principal 

causador de toxidade aguda em Ceriodaphia dúbia com EC 50 - 48h (concentração efetiva 

média em 48 horas de ensaio) de 7,81 mg/L (WARNE; SCHIFKO, 1999).  
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Estudos ecotoxicológicos com bioindicador Daphnia magna indicaram que os homólogos de 

cadeias maiores têm o maior potencial toxicológico. Foram encontrados valores de EC50 iguais 

a 13,9 mg/L para o homólogo com dez átomos de carbono e 1,22 mg/L para o homólogo com 

quatorze átomos de carbono (PENTEADO; EL SEOUD; CARVALHO, 2006). 

Realizou-se a comparação de toxicidade aguda em relação a dois surfactantes aniônicos 

amplamente utilizados, o dodecilbenzeno sulfonato de sódio e dodecil sulfato de sódio em 

relação a fertilização de ovos da espécie de peixe Sparus aurata. Concluiu-se que o 

dodecilbenzeno sulfonato de sódio (LAS-C12) (EC50-1h: 2,6 mg/L) apresentou toxidade com 

efeito inibitório superior em comparação com o dodecil sulfato de sódio (SDS) (EC50-1h: 2,8 

mg/L) (ROSETY et al., 2001). Com Artemia salina, o SDBS apresentou EC50-48h de 41,04 

mg/L, variando entre 35,9 a 49,6 mg/L (LIWARSKA-BIZUKOJC et al., 2005). 

No Brasil não é estabelecido um limite na legislação para a concentração de LAS em efluentes 

e águas superficiais, sendo considerado como padrão a concentração total de surfactantes 

aniônicos, determinados pelo método das substâncias ativas ao azul de metileno (MBAS) 

(APHA, 2012).  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) determinou que a concentração de 

espécies MBAS, em águas superficiais de classe 1 a 3, salinas ou salobras e doces, não deve 

ultrapassar 0,2 e 0,5 mg/L, respectivamente (BRASIL,2011). Para efluentes tratados, não foi 

definido um limite para a concentração dessas substâncias. 

2.1.3 Métodos de remoção de Alquibenzeno Linear Sulfonato em 

efluentes 

Nos processos de tratamento de efluentes a capacidade de remoção desse surfactante depende 

do método utilizado podendo ser biológico, quando a degradação é feita por microrganismos, 

ou com o uso de técnicas como adsorção, filtração, precipitação ou oxidação. Também é usual 

considerar a combinação de mais de uma técnica. Os tratamentos físico-químicos de efluentes 

podem ser utilizados como pré-tratamento, polindo o efluente para alcançar características mais 

adequadas ao tratamento biológico, ou como tratamento completo que varia em função dos 
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constituintes de cada água residual. Os processos físico-químicos mais comuns são a adsorção 

(PARHIZGAR et al., 2016; ZOR, 2004) e processos oxidativos avançados (MIRANZADEH et 

al., 2016; TRI WAHYUNI, 2016)). 

A escolha da tecnologia ou combinação destas deve levar em conta a concentração de LAS 

presente no efluente, que pode variar em função da sua origem, como apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2: Relação entre a origem do efluente e a faixa de concentração encontrada com base na literatura. 

Origem do Efluente 

Concentração máxima de 

surfactante aniônico 

encontrada (mg/L) 

Referência 

Doméstico 11,5 (GRANATTO, 2017) 

Industria Têxtil 832 (COSTA JUNIOR et al.,2013) 

Lavanderia 1025 (BRAGA; VARESCHE, 2014) 

Industria de Detergentes 982 (PAPHANE; RAMIREZ, 2013) 

Industria Eletrônica 956 (ABOULHASSAN et al., 2006) 

 

Dentre as tecnologias que podem ser aplicadas ao tratamento de alquilbenzeno linear sulfonato 

destaca-se o lodo ativado porém com limitações para concentrações elevadas.  Dereszewska e 

Cytawa (2016) verificaram que a técnica apresentou elevada taxa de remoção, de acima de 90%, 

em baixas concentrações (15 mg/L), mas em concentrações superiores a 70 mg/L, uma 

significativa quantidade do surfactante não foi removida (cerca de 23 mg/L), mesmo com 

longos tempos de aeração. 

A eletrooxidação faz uso eletrodos inertes como platina, dióxido de titânio, dióxido de chumbo, 

dentre outros, materiais esses com elevadas áreas superficiais formando espécies fortemente 

oxidantes como radicais hidroxilas, peróxidos e cloro ativo (FENG et al., 2016) que permitem 

elevada remoção do poluente. Um exemplo, é o estudo realizado por Koparal et al. (2006) que 

estudaram a remoção de LAS por eletrooxidação com eletrodos de óxido de rutênio operando 
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em fluxo contínuo e obtiveram remoção de 90% em densidade de corrente de 15,4 mA/cm2 e 

vazão de 0,336 L/h. 

Já, a eletrocoagulação/flotação (ECF), tecnologia avaliada nesse trabalho, é um método que faz 

uso de eletrodos ativos cujas principais características se encontram detalhadas a seguir. 

Na remoção de LAS, poucos estudos envolvendo a ECF foram realizados. Riyanto e 

Hidayatillah (2014) utilizando eletrodo de tela alumínio, obtiveram remoção de 1683 mg/L de 

surfactante em 60 minutos de tratamento de efluente de indústria de detergentes, com 

concentração inicial de 2270 mg/L e volume de reator de 100 mL.  

Janpoor et al. (2011) avaliaram o tratamento por ECF com eletrodos de alumínio tratamento 

um efluente de lavanderia. Obtiveram remoção de 95,5% de LAS em 90 min com concentração 

inicial de 430 mg/L. 

Ramcharan e Bissessur (2017) realizaram uma análise comparativa no tratamento de efluente 

de lavanderia utilizando a eletrocoagulação/flotação e tratamento biológico aeróbio. Em 30 

minutos a ECF removeu cerca de 80% de LAS enquanto o processo biológico em 12 horas 

removeu 40%, sendo o tratamento realizado no mesmo volume de 2 litros. 

 

2.2  ELETROCOAGULAÇÃO/FLOTAÇÃO 

2.2.1  Aspectos gerais  

A eletrocoagulação/flotação (ECF) é uma tecnologia eletroquímica que faz uso de eletrodos 

ativos, normalmente alumínio ou ferro, em que através da passagem de corrente elétrica ocorre 

a formação de hidróxidos metálicos e microbolhas de oxigênio e hidrogênio, promovendo a 

remoção de poluentes suspensos e dissolvidos. Quando a água residual possui cloretos, um 

processo eletrooxidativo pode ser desencadeado. A Figura 2 apresenta um esquema geral do 

processo. 
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Figura 2: Esquema dos principais processos que envolvem a eletrocoagulação/flotação. 

 

Durante a ECF uma série de reações complexas ocorrem simultaneamente, consistindo na 

geração de espécies coagulantes in situ por oxidação eletrolítica do ânodo desencadeada pela 

corrente elétrica aplicada; formação de várias espécies coagulantes incluindo precipitados de 

hidróxido capazes de remover poluentes por adsorção, e outras espécies metálicas de íons; a 

reação catódica simultânea permite a remoção de poluentes por deposição no eletrodo de cátodo 

ou por flotação (evolução do hidrogênio no cátodo) (HAKIZIMANA et al., 2017) 

2.2.2 Materiais dos eletrodos 

 O alumínio e o ferro são os metais comumente utilizados como materiais de eletrodos devido 

a vantagens como disponibilidade, em termos de abundância e baixo custo, formação de 

hidróxidos com baixa toxicidade e eficiência na remoção de poluentes. O ânodo e o cátodo são 

usualmente feitos do mesmo metal, mas podem ocorrer combinações com cátodo inertes como 

a platina. 

Hakizimana et al. (2017) em sua revisão fazem uma comparação entre os dois metais mais 

utilizados na EFC. Basicamente, as principais diferenças podem ser apontadas pelo: 

● Estado oxidativo: O ferro possuí dois estados oxidativos, cátions ferrosos e férricos. Em 

pH alcalino ocorre a mudança dos estados oxidativos de Fe 2+ para Fe 3+, diminuindo a 
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quantidade de Fe2+ disponível, diminuindo a eficiência, situação está que não ocorre com 

eletrodos de alumínio, visto que possui apenas um estado oxidativo (Al 3+). 

● Eficiência Farádica: é uma comparação entre a eletrodissolução teórica do ânodo obtida 

pela formula de Faraday e a experimental, sendo apresentada em porcentagem. O ferro 

apresenta de 80 a 100%, e o alumínio de 100 a 200% devido a corrosão química em pH ácido 

e alcalino e o ataque de íons cloreto (MOUEDHEN et al., 2008). Como eficiência farádica do 

alumínio é superior à teórica, seria possível consumir menos energia liberando mais coagulante.  

● Interação com ânions: o alumínio apresenta afinidade com sulfato podendo formar 

complexos passivando a superfície do eletrodo. Por outro lado, o sulfato não apresenta afinidade 

de complexação com o ferro. O nitrato apresenta potencial de inibição para ambos metais 

(HUANG; CHEN; YANG, 2009). 

● Efeito tampão: A acidez de Lewis do alumínio contrabalanceia a formação de aníons 

OH- no cátodo, o que induz um efeito tampão e conduz a um pH final entre 7 e 8. O ferro por 

não possuir essa característica, o pH final da solução pode chegar entre 9 e 10. 

● Solubilidade: o íon ferroso possuí elevada solubilidade o que pode ocasionar em baixa 

produção de flocos insolúveis responsáveis pela desestabilização dos colóides (BAGGA; 

CHELLAM; CLIFFORD, 2008). 

Zor et al.(2006) comparam a performance eletroquímica entre eletrodos de alumínio e ferro na 

remoção de LAS.O processo com o ferro apresentou baixa produção de Fe 2+, demonstrando 

que o alumínio foi o mais adequado para o uso na remoção de LAS por ECF. 

2.2.3 Mecanismos da Eletrocoagulação/flotação 

A eletrocoagulação/flotação é descrita na literatura como uma série de estágios citados a seguir 

(GARCIA-SEGURA et al., 2017; HAKIZIMANA et al., 2017; MOLLAH et al., 2004):  

● Oxidação eletrolítica do anodo (dissolução eletrolítica); 
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● Formação de coagulantes e desestabilização dos contaminantes e partículas em 

suspensão (coagulação eletrolítica); 

● Agregação das fases desestabilizadas formando flocos (floculação eletrolítica); 

● Adsorção de poluentes nos flocos formados; 

● Flotação dos flocos pelo varrimento proporcionado pelas bolhas de gás formadas 

(flotação eletrolítica); 

A seguir são descritos cada estágio. 

2.2.3.1  Dissolução eletrolítica utilizando eletrodos de alumínio 

Devido ao fluxo de elétrons que saem do ânodo em direção ao cátodo o alumínio em estado 

metálico libera elétrons formando cátions trivalentes que vão para a solução, de acordo com a 

Equação 1. 

𝐴𝑙 → 𝐴𝑙3+ + 3𝑒−                                                                                                                     (1) 

2.2.3.2  Coagulação eletrolítica utilizando eletrodos de alumínio  

Após a eletrodissolução, o cátion trivalente Al+3 sofre hidrólise, formando uma série de 

hidróxidos de alumínio como apresentado pelas equações 2, 3, 4 e 5, que são os agentes 

responsáveis pela coagulação. 

𝐴𝑙3+ + 𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)2+ + 𝐻+                                                                                                       (2) 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)2+ + 𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)2
+ +  𝐻+                                                                                               (3) 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)2
+ + 𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 +  𝐻+                                                                                                (4) 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)4
− +  𝐻+                                                                                                (5) 

 

Geradas as espécies de hidróxido, inicia-se a coagulação. A coagulação possui uma descrição 

ampla na literatura, sendo os mecanismos explicados em detalhes por Metcalf e Eddy (2016) 
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em termos de coagulação. Mollah et al. (2004) com foco na coagulação eletroquímica, resume 

seus mecanismos da seguinte forma: 

 

 Ocorre a compressão da dupla camada difusa (Figura 3) em torno das espécies carregadas 

pelas interações dos íons gerados pela oxidação do ânodo. As partículas negativas são 

transportadas por movimento eletroforético para o ânodo.  

 

Figura 3: Representação da sobreposição de cátions e ânions na superfície de uma partícula formando a dupla 

camada difusa responsável pela estabilidade coloidal. 

 Fonte: Adaptado de Moussa et al. (2017) 

 No ânodo, ocorre a neutralização das espécies iónicas presentes na água pelos íons 

metálicos produzidos pela dissolução eletroquímica do ânodo sacrificial. Esses contra-ions 

ou cátions metálicos, reduzem a repulsão eletrostática intrapartícula na medida em que 

predominam a atração van der Waals, formando os coágulos. 

 

 Após a neutralização, as partículas vão agregando e formando pontes com outras 

aumentando seu tamanho, dando origem aos flocos aumentando seu tamanho.  

 

 Na coagulação química tradicional com hidróxidos metálicos a formação das espécies 

depende do pH da solução e da concentração de coagulante enquanto que na 

eletrocoagulação/flotação a relação se estabelece entre o pH da solução e do potencial (V) 

aplicado ocorrendo a formação majoritária de uma determinada espécies (Figura 4). 
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Figura 4: Diagrama Eh-pH do alumínio. 
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Fonte: Adaptado de Moussa et al.(2017) 

Na prática, os cátions Al3+ solúveis prevalecem quando o pH é inferior a 4, os ânions de 

aluminato (Al(OH)4) prevalecem quando o pH é superior a 10, enquanto que a forma de 

Al(OH)3 insolúvel predomina nesse intervalo. A formação de espécies poliméricas também foi 

relatada na literatura por Hakizimana et al. (2017), na faixa intermearia de pH, mas o diagrama 

só considera as monoméricas. Sendo assim, o diagrama somente pode ser utilizado a título de 

indicação, visto que não representa as reações intermediárias de hidrólise do Al 3+ (METCALF 

E EDDY, 2016). 

A massa liberada de pelo eletrodo pode ser calculada pela Equação 6 (KOBYA et al., 2017): 

                                                                  𝑀 =
𝑖∗𝑡∗𝑀𝑀

𝑧∗𝐹
                                                          (6) 

Onde: M: massa do ânodo liberada pelo metal na eletrólise (g); t: Tempo de eletrólise (s); MM: 

Massa molar do elemento (g/mol); z: Número de elétrons envolvidos na reação; F: Constante 

de Faraday (F = 96485 C/mol). 
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A eficiência de corrente ou rendimento farádico (φ) (Equação 7) considerado um coeficiente de 

correção que relaciona a massa teórica e experimental possuindo o valor de 1 quando ambas 

são iguais, e multiplicado por 100 apresenta o valor percentual. Esse coeficiente é multiplicado 

resultado da equação para obter a massa real liberada pelo eletrodo. 

                                                            φ =  
𝑀𝐸𝑥𝑝

𝑀𝑇𝑒𝑜
                                                                   (7) 

Onde: φ: Eficiência de corrente ou rendimento farádico; MExp: Massa experimental de 

alumínio; MTeo: Massa teórica calculada pela equação. 

2.2.3.3  Floculação eletrolítica 

A floculação é o segundo estágio do processo e consiste na agregação de partículas coaguladas 

e/ou os precursores dos flocos, os hidróxidos metálicos. A agregação eficiente depende do grau 

de desestabilização alcançado na fase de coagulação e da taxa de colisão entre as partículas que 

é promovida pela agitação do fluido (HARIF; KHAI; ADIN, 2012). As bolhas eletrolíticas 

produzidas in situ ajudam na mistura do fluido criando perturbações que resultam na formação 

de turbilhões, favorecendo a floculação (HOLT et al., 2002).  

2.2.3.4  Adsorção 

Os conceitos ligados à coagulação, de forma geral, estão pautados na remoção de compostos 

coloidais e suspensos, nos quais a coagulação química apresenta maior eficiência. Entretanto, 

a geração dos hidróxidos metálicos pela forma eletrolítica, atribuí à coagulação eletroquímica, 

ou eletrocoagulação, eficiência na remoção de compostos dissolvidos, sendo relatada 

capacidade 100 vezes maior por adsorção quando comparado a hidróxidos pré-precipitados com 

sais metálicos (MOLLAH et al., 2004). 

A adsorção trata-se de um processo físico-químico em que componentes de uma fase fluida 

(adsorvato) se concentram na superfície de um sólido (adsorvente). O processo de adsorção 

inclui uma combinação de vários mecanismos, incluindo atração eletrostática, complexação, 

troca iônica, ligação covalente, interações de van der Waals e micro-precipitação.  
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De acordo com os mecanismos envolvidos a adsorção pode ser definida como fisiossorção 

(adsorção física) ou quimiossorção (adsorção química). A adsorção física ocorre devido 

interações adsorvente-adsorvato, geralmente fracas, do tipo van der Waals, enquanto que a 

chamada quimiossorção é um resultado de ligações químicas relativamente fortes entre 

adsorvatos e os grupos funcionais da superfície do adsorvente (MODIRSHAHLA et al., 2013). 

O adsorvente na ECF é composto, basicamente, pela espécie Al (OH)3, apontada pela literatura 

como a formadora de "flocos de varredura" que devido a sua estrutura amorfa, possui uma 

grande área superficial que proporciona uma adsorção rápida de compostos orgânicos solúveis 

e captura de partículas coloidais (BAZRAFSHAN et al., 2015). Os modelos de cinética e 

isotermas de adsorção têm sido amplamente utilizados para entender melhor os mecanismos 

envolvidos na ECF e para fins de modelagem (BALASUBRAMANIAN; KOJIMA; 

SRINIVASAKANNAN, 2009). 

2.2.3.5  Oxidação eletrolítica  

A oxidação eletroquímica de compostos orgânicos pode ser realizada por oxidação direta e 

indireta, onde na direta, os compostos trocam elétrons diretamente com a superfície do anodo, 

não sendo muito eficaz na degradação de orgânicos, principalmente por causa da desativação 

do eletrodo devido à formação de uma camada polimérica na superfície do anodo. No entanto, 

a oxidação direta pode promover a formação de fortes agentes de oxidação usados em processos 

de oxidação indireta. A oxidação indireta pode ocorrer na superfície do eletrodo por mediação 

de radicais hidroxila formados continuamente durante hidrólise da água, e na solução por outros 

potentes oxidantes eletrogerados, como cloro ativo, persulfato (FERNANDES et al., 2015). 

Na presença de cloretos (Cl-) ocorre a formação de gás cloro (Cl2) (Equação 6). O gás cloro em 

meio aquoso sofre hidrólise formando hipoclorito (ClOH) considerado um forte oxidante. 

(Equação 9) (XUEMING CHEN, GUOHUA CHEN, 2000).                                                                                                                 

2𝐶𝑙− → 𝐶𝑙2 + 2𝑒−                                                                                                                   (8) 

𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑙𝑂𝐻 +  𝐶𝑙− + 𝐻+                                                                                          (9) 
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No entanto, a possível formação de compostos organoclorados é um fator importante quando o 

processo envolve a oxidação por compostos clorados. Gong et al. (2016) investigaram essa 

hipótese clorando uma amostra contendo LAS e analisando com cromatografia líquida de alta 

performance com varredura de íons precursores (UPLC/ESI-tqMS) e constataram que o cloro 

se ligou à molécula de surfactante aumentando a sua toxicidade, observada em ensaio com 

Platynereis dumerilii. 

2.2.3.6  Flotação eletrolítica  

A flotação eletrolítica ocorre em detrimento da decomposição eletroquímica da água formando 

gás hidrogênio e oxigênio, que se desprendem da superfície do eletrodo formando microbolhas 

que ascendem no fluido. As microbolhas geradas eletroquimicamente apresentam tamanho 

inferior a outros métodos utilizados na flotação como o de flotação por ar dissolvido, 

apresentando maior eficiência no arraste (KOLESNIKOV et al., 2017). A Equação 9 apresenta 

a evolução do gás hidrogênio. 

 

 3𝐻2𝑂 + 3𝑒− →  
3

2
𝐻2 +  3𝑂𝐻−                                                           (9) 

 

 

2.2.3.7  Fatores que afetam a eletrocoagulação/flotação 

A literatura aponta uma série de parâmetros que influenciam a eficiência operacional e 

energética da eletrocoagulação e a capacidade de remover poluentes das águas residuais. A 

Tabela 3 apresenta os principais fatores que influenciam a ECF seguida das recomendações 

presentes pelos autores. 
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Tabela 3: Fatores que afetam a Eletrocoagulação/flotação e recomendações presentes na literatura. 

Fatores Recomendação Referência 

pH 

O pH ideal da ECF no caso do alumínio situa-se 

entre 4 e 10 faixa onde ocorre a formação dos 

flocos de varredura. 

(YILMAZ; 

BONCUKCUOǦLU; 

KOCAKERIM, 2007) 

Condutividade elétrica  

Quanto mais elevada a condutividade elétrica da 

água residual menor a resistência à passagem da 

corrente elétrica resultando em uma maior 

eficiência e menor gasto de energia. 

(MOUSSA et al., 2017) 

Densidade de corrente 

A densidade de corrente é um dos principais 

parâmetros da eletrocoagulação/flotação pois a 

mesma determina a dosagem de coagulante que 

será produzida, a quantidade de bolhas que serão 

formadas, a migração eletroestática dos íons e a 

formação dos flocos. Sendo indicado de 20 e 25 

A/m2. 

(COMNINELLIS; CHEN, 

2010) 

Espaçamento dos 

eletrodos 

O espaçamento dos eletrodos é um importante 

fator pois influencia diretamente na eficiência 

energética do tratamento. Recomenda-se que esse 

espaçamento não deve ultrapassar 0,5 cm. 

(NAJE et al., 2015) 

Geometria do reator 

A geometria do reator é um fator importante no 

projeto pois pode apresentar zonas mortas que 

influencia na eficiência e tempo de tratamento  

(MOLLAH et al., 2004) 

Transferência de massa 

O fluxo do fluído é um importante fator 

relacionado à eficiência do tratamento. O 

acumulo de bolhas de gás e de coagulante nos 

eletrodos aumenta a resistência elétrica, diminui 

a quantidade de coagulante no seio da solução e 

promove a passivação dos eletrodos por 

deposição de óxido de alumínio.  

(HAKIZIMANA et al., 2017) 

Área dos eletrodos 

A área do eletrodo influencia a densidade de 

corrente, consequentemente a quantidade de 

coagulante gerado, a produção de bolhas e a 

eficiência energética. 

(KABDAŞLI et al., 2012) 
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2.2.4 DESIGN DE REATORES DE ECF 

2.2.4.1  Modelos e modos de operação 

Os modelos de reatores utilizados nos tratamentos de água e efluentes podem ser divididos 

basicamente em dois tipos, em batelada e em fluxo contínuo. No modo em batelada, não ocorre 

entrada ou saída, um volume fixo do fluído fica no reator do início ao fim do tratamento, e no 

modo em fluxo contínuo ocorre renovação do volume do reator com a entrada e saída do fluido 

de forma constantemente. Cerca de 91% dos reatores ECF presentes na literatura, sendo a maior 

parte em escala de bancada, são operados em regime de batelada com eletrodos de placa, 

conhecidos comercialmente como eletrodo tipo coméia (Figura 5) (GARCIA-SEGURA et al., 

2017). 

Figura 5: Eletrodo tipo coméia. 

 

Fonte: (COMETTI, et al. 2014) 

Os reatores comerciais mais comuns são tanques horizontais em fluxo contínuo, em que os 

eletrodos são dispostos longitudinalmente por todo o reator (Figura 6 (a)). Outro formato 

encontrado é semelhante aos tanques de contato utilizados no processo de cloração (Figura 6 

(b)).  
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Figura 6: Tipos comuns de reatores comerciais (a) tanque com eletrodos longitudinais (b) tanque em chicanas. 

              

Fonte: Adaptado de Mollah et al.(2004). 

As outras variações de reatores ECF (9%) estão apresentadas na Figura 7.  

Figura 7: Outros modelos de reator encontrados na literatura. 

 

Fonte: Adaptado de GARCIA-SEGURA et al. (2017) 
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Dentre essa menor porcentagem estão presentes os reatores cilíndricos que possuem como 

vantagem a possibilidade de serem construídos verticalmente com tubos cilíndricos, que 

ocupam menor área construída. Outro fator está relacionado com o contato dos flocos com o 

volume do efluente em tratamento, como a vazão é no sentido vertical e a tendência dos flocos 

é flotar, pela ascensão das bolhas, o tempo de contato tende a ser elevado sem a necessidade de 

ter eletrodos por todo corpo do reator vertical, como é no caso dos horizontais (Figura 8).  

Figura 8: Reatores horizontais com os eletrodos ocupando todo comprimento do reator. 

 

Fonte: Adaptado de Pollucon (2018). 

Mollah et al.(2004) apontam que um problema dos reatores cilíndricos está relacionado com a 

vedação que é mais complexa, principalmente se a ligação elétrica for submersa, e no uso de 

eletrodos cilíndricos, como a massa dos tubos são diferentes, a duração de cada tubo também 

diferencia. 

Em termos de arranjo elétrico, basicamente pode ser feito em série, quando apenas os eletrodos 

das extremidades são ligados diretamente à fonte e em paralelo onde a ligação é feita 

diretamente em cada eletrodo (Figura 9).  



38                        Concepção e avaliação de reator vertical de eletrocoagulação/flotação na remoção (...) 

 

 

 

E.H.S.CARVALHO 

 

Figura 9: Tipos de arranjos elétricos presentes nos reatores de eletrocoagulação/flotação 

 

Fonte: Adaptado de GARCIA-SEGURA et al. (2017). 

Quando o arranjo em série é utilizado, a mesma corrente é distribuída entre todos os eletrodos, 

mas um potencial mais elevado é requerido devido à resistência do eletrólito. No modo em 

paralelo, a corrente elétrica é dividida entre os eletrodos interligados. Em termos de consumo 

de energia, o arranjo em paralelo apresenta-se mais econômico (MOUSSA et al., 2017). 

Em questão de manutenção e construção, o arranjo em série apresenta maiores vantagens. 

Garcia-Segura et al. (2017) com base nos estudos presentes na literatura concluiu que o arranjo 

em paralelo apresenta custos operacionais geralmente mais baixos, enquanto o arranjo bipolar 

com conexão em série exige menor manutenção e em alguns casos apresenta maior eficiência 

de remoção de poluentes. 

 

2.2.4.2  Modelos de escoamentos hidrodinâmico em reatores de 

Eletrocoagulação/flotação 

Em termos de escoamento, os reatores podem ser classificados de forma ideal em reatores de 

mistura completa e em pistão. No tipo pistão todas as moléculas permanecem no sistema o 

mesmo intervalo de tempo desde o instante em que entram até o momento em que deixam o 

reator, tendo assim todas as moléculas o mesmo tempo de residência ou tempo de passagem. 

No reator em mistura completa o tempo de residência das moléculas é variado, devido a mistura 

do fluido. Os reatores reais trabalham com desvios desses dois modos de escoamento ideias 
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causados por regiões de estagnação, curto-circuitos, ou caminhos preferenciais (METCALF E 

EDDY, 2016).  

A eficiência do processo de eletrocoagulação depende da agregação efetiva dos flocos, o que 

requer um contato adequado entre o coagulante e o poluente, portanto, o mecanismo de 

transporte e o regime de fluidos são importantes (EMAMJOMEH, 2006).   

Alguns modelos de reator ECF contam com agitadores mecânicos que objetivam, a 

transferência de massa do eletrodo para o seio da solução e o aumento do contato do coagulante 

com o poluente. No caso de tratamentos em batelada com recirculação do fluído ou em sistemas 

de fluxo contínuo, a transferência de massa ocorre pela vazão do fluído, o contato coagulante-

poluente pela turbulência gerada pelas bolhas e o formado do reator e dos eletrodos. 

Em reatores horizontais ou tubulares, a tendência do escoamento é ser pistonado, devendo então 

serem considerados estudos em tornos do grau de dispersão do modelo desse reator, avaliar a 

viabilidade da geometria do reator e dos eletrodos, buscando diminuir os custos do projeto e 

melhorar a qualidade do tratamento.   

 

2.2.4.3  Métodos de modelagem hidrodinâmica de reatores de 

eletrocoagulação/flotação     

A modelagem de reatores, muito utilizada na engenharia química para caracterizar e prever o 

funcionamento de reatores, é uma importante ferramenta de controle e expansão de projetos. 

Hakizimana et al. (2017) expõe que através da modelagem é possível compreender os 

mecanismos que regem a remoção de um poluente, promover otimizações técnico-financeiras 

e obter perspectivas futuras de desenvolvimento para a tecnologia.    
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2.2.4.3.1 Distribuição do Tempo de Residência (RTD): Método Estímulo-

Resposta     

Uma das técnicas utilizadas para se obter as características hidrodinâmicas de um reator de 

forma direta e fácil é com o método de estimulo-reposta com traçador inerte. Em reatores não 

ideais é considerado apenas o escoamento estacionário, sem reação e sem variação da densidade 

de um único fluido através do reator (LEVENSPIEL, 2012).  

O traçador que pode ser um corante ou um sal, como o cloreto de sódio, é injetado e monitorado 

na saída, analisando o tempo e a concentração. Esse experimento é denominado Função Pulso 

onde é construída uma curva C em função do tempo, e obtém-se o perfil de escoamento.  

A Figura 10 apresenta os padrões das curvas C versus tempo, indicando o comportamento da 

injeção em pulso em cada tipo de escoamento, o fluxo arbitrário é quando ocorre dispersão axial 

no reator e a curva real é o formato geralmente encontrado nas curvas em reatores tubulares. 

Figura 10: Padrões das curvas C versus tempo. 

 

Fonte: Adaptado de Levenspiel (2012)  

Por meio dessa curva da curva construída são obtidas várias informações como o tempo médio 

de residência experimental (ṫ), que quando comparado com o tempo médio teórico (τ) oferece 

informações sobre a eficiência da geometria do reator. A variância ou medida de espalhamento 

do traçador tem relação direta com a dispersão axial que indica o grau dispersão (d) ao longo 

do reator, sendo classificados segundo MetCalf e Eddy (2016) em: 
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 Sem dispersão  d = 0 (pistonado ideal) 

 Dispersão baixa  d = < 0,05 

 Dispersão moderada  d = 0,05 a 0,25 

 Dispersão alta              d = >0,25 

                          d = ∞ (mistura completa) 

A Tabela 4 indica as equações para os cálculos do tempo teórico, experimental, variância e a 

dispersão axial com as suas respectivas variáveis (LEVENSPIEL, 2012). 

Tabela 4: Equações relacionadas ao tempo teórico, experimental, variância e a dispersão axial. 

Parâmetros Equações Variáveis  

 
 

  
 

τ = Tempo de residência teórico 

Tempo de Residência Vol = Volume (L) 

Teórico Q =  Vazão (L/s) 

  
 

 

Tempo médio de Residência  ṫ = Tempo médio de residência experimental 

Experimental ti = Tempo em um dado instante 

  Ci = Concentração em um dado instante 

Variância ou medida   

 
 

∆ti = Variação do tempo em um dado instante 

de espalhamento σ2 = Variância ou medida de espalhamento 

   

Dispersão Axial 
 

 
 

d = Dispersão axial ou dispersão longitudinal 

    σθ2 = Variância normalizada  

 

2.2.4.3.2 Dinâmica Computacional de Fluidos 

A Dinâmica Computacional de Fluidos (CFD) é um conjunto de técnicas computacionais e 

matemáticas, usualmente aplicada na engenharia química objetivando a solução de equações de 

conservação de grandezas físicas, como massa, energia e momento, afim de estudar um dado 

escoamento. A CFD é uma ponte entre a teoria e a realidade simulando o comportamento de 

um fluído em um reator (RANADE, 2002). 

As equações que governam os fluidos são a equação de continuidade Navier-Stokes e a equação 

da energia, formando um sistema de equações diferenciais parciais não-lineares acopladas que 

τ = 
𝑉𝑜𝑙

𝑄
 

ṫ = 
𝛴 𝑡𝑖𝐶𝑖∆𝑡𝑖

∑𝐶𝑖∆𝑡𝑖
 

𝜎2 =  
𝛴 𝑡𝑖𝐶𝑖∆𝑡𝑖

∑𝐶𝑖∆𝑡𝑖
− 𝑡2  − ṫ2   

𝑑 =  
𝜎𝜃2

2
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regem a conservação de massa, de momento e de energia, que fazem parte da biblioteca de 

dados dos softwares específicos.  

As simulações CFD resolvem essas equações pelo método numérico de volumes finitos que 

decompõem o domínio das equações conservativas em volumes de controle de modo a formular 

integrais para cada volume as aproximando de cada face, assim, montando e solucionando o 

sistema algébrico (MALISKA, 2004). 

Dentre os desvios que podem ocorrer no escoamento de um fluido, pode-se destacar a 

turbulência. A mesma consiste em flutuações de velocidade no campo de fluxo ao longo do 

tempo e do espaço e em todas as direções, sendo um processo complexo uma vez que é 

tridimensional, instável e grande influência nas características do escoamento (DE SOUZA et 

al., 2011). 

A viscosidade é uma propriedade que pode ser classificada em dois tipos, a molecular que está 

relacionada à temperatura e pressão, e é diferente para cada fluido, e a viscosidade turbulenta, 

que não é uma propriedade física, mas sim uma medida do nível de turbulência que varia de 

ponto a ponto e de escoamento para escoamento (DESCHAMPS; TRAMPERT; SNIEDER, 

2002). 

Dentre os modelos para avaliar as zonas de turbulência em um reator que derivam do modelo 

RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes), e um dos mais utilizados com resultados 

confiáveis e próximos da realidade é o modelo k-epsilon (k− ɛ). Esse modelo faz uso da teoria 

da viscosidade turbulenta, e na CFD por meio da Equação 11, onde Pk é a produção de 

turbulência decorrente das forças viscosas. A variável μ é a viscosidade turbulenta, U a 

velocidade do fluído diretamente relacionada com sua posição (x) e ρ a massa específica do 

fluído (STEPHENS; MOHANARANGAM, 2009). 

                              𝑃𝑘 = 𝜇 (
𝛿𝑈𝑖

𝛿𝑋𝑗
+

𝛿𝑈𝑗

𝛿𝑋𝑖
)

𝛿𝑈𝑖

𝛿𝑋𝑗
−

2𝛿𝑈𝑘

3𝛿𝑋𝑘
(3𝜇

𝛿𝑈𝑘

𝛿𝑋𝑘
+  𝜌𝑘)                                       (11) 
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2.2.4.3.3 Adsorção: cinética e isotermas 

A modelagem feita através dos fenômenos de adsorção são as isotermas de adsorção com o 

pressuposto do controle termodinâmico de Langmuir e Freundlich. A isoterma de Langmuir 

assume uma deposição monocamada do adsorvato de forma homogênea na superfície do 

adsorvente (Equação 12).  

𝑞𝑡 = 𝑞𝑚𝑎𝑥.
𝐾𝑙.𝐶𝑒

1+𝐾𝑙.𝐶𝑒
                                                     (12) 

A isoterma de Freundlich descreve a adsorção de forma reversível que pode ser acompanhada 

por formação de camadas múltiplas (Equação 13) (CHOU et al., 2010). 

                                                                    𝑞𝑡 = 𝐾𝑓. 𝐶𝑒1/𝑝                                                   (13) 

Onde qe é a quantidade de massa adsorvidas por quantidade de adsorvente em equilíbrio, Ce é 

a concentração de adsorvente de equilíbrio, qmax é a capacidade de adsorção de moléculas 

adsorvidas por quantidade de hidróxidos metálicos, KL é a constante de Langmuir, KF e p são 

os parâmetros de Freundlich obtidos pelos cálculos. A quantidade de adsorbato removido por 

adsorvente em equilíbrio é estimada pela equação 14 (HAKIZIMANA et al., 2017). 

                                                          𝑞𝑒 = 𝑉
𝐶0−𝐶𝑒

𝑚𝐴𝑙
                                                                 (14) 

Onde mAl é a massa liberada durante o tempo de eletrocoagulação. 

A cinética de adsorção é um método relacionado a velocidade de remoção do poluente, sendo 

os mais utilizados os modelos de pseudo-primeira ordem (equação 15) e pseudo-segunda ordem 

(equação 16). O modelo de pseudo-primeira ordem assume que a taxa de ocupação dos sítios 

de adsorção é proporcional ao número de locais desocupados, enquanto o modelo cinético de 

pseudo-segunda ordem descreve o equilíbrio de adsorção (CHOU et al., 2010).  

                                                                  𝑞𝑡 = 𝑞𝑒(1 − 𝑒−𝑘1𝑡)                                              (15) 

                                                                   𝑞𝑡 =
𝑞

𝑒2  𝑘2𝑡

(𝑞𝑒 𝑘2 𝑡+1)
                                                     (16) 
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2.2.4.3.4 Metodologia de Superfície Resposta (MSR) 

A metodologia de superfície resposta (MSR) é uma ferramenta estatística que permite fazer a 

interação de variáveis independentes em relação a uma dependente, a variável resposta, de 

modo a obter um panorama geral das múltiplas interações e melhores condições de operação 

em um reator (MYERS, R.H; MONTGORY, D.C; ANDERSON-COOK, 2009).   

 

A primeira etapa é realizada por meio de um delineamento experimental fatorial completo ou 

parcial, planejamento de composto central ou Box-Behnken (HAKIZIMANA et al., 2017). A 

interações propostas no delineamento da origem ao modelo empírico de regressão polinomial 

de segunda ordem apresentada na Equação 17. 

 

                            𝑌 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑖𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑋𝑖2𝑘

𝑖=1 + ∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗𝑘
𝑖=1

𝑘
𝑗=1                          (17) 

 

Onde os termos Xi e Xj são os fatores que influenciam a resposta Y, b0 é a média da resposta 

experimental, bi, bii e bij são os coeficientes de regressão para os termos linear, quadrático e 

de interação, respectivamente. A Figura 11 apresenta exemplos de curvas de superfície obtidas 

pelo MSR, onde as regiões mais escuras apresentam os pontos ótimos do processo (BEZERRA 

et al., 2008). 

 

Figura 11: Exemplos de gráficos de superfície resposta. 

 

Fonte: Adaptado de Bezerra et al. (2008) 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola de Engenharia Civil e Ambiental no Programa de Pós-

graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Goiás (UFG). A 

metodologia é composta pela descrição da estrutura do reator e eletrodo, avaliação 

hidrodinâmica, verificação dos pontos ótimos de operação e mecanismos de remoção. 

 

3.1 ESTRUTURA DO REATOR 

A Figura 12 apresenta a estrutura do reator de eletrocoagulação construído na pesquisa e o 

desenho de sua estrutura interna. 

Figura 12: Reator vertical de Eletrocoagulação/flotação concebido no trabalho 
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O reator de eletrocoagulação/flotação foi construído em tubo de acrílico de 80 mm de diâmetro 

com 60 cm de altura e 3 mm de espessura, com flanges em suas extremidades, sendo fixado por 

parafusos em uma mesa metálica de base quadrada de 30 cm de aresta, com 50 cm de altura, 

sendo que no entremeio foram utilizados anéis de borracha para promover a vedação.  

A Figura 13 apresenta a parte inferior do reator onde foram acomodados os eletrodos. 

Figura 13: Porção inferior do reator. (1) Entrada do fluxo no reator; (2) Base rosqueável; (3) Estrutura externa do 

eletrodo. 

 

Observando a Figura 13, na parte inferior utilizou-se materiais a base de Policloreto de vinila 

(PVC), sendo um flange de 50 mm, com um adaptador rosqueável em uma extremidade e 

soldável na outra (2). Esse flange foi fixado em uma abertura feita no centro da base metálica 

com a parte rosqueável voltada para baixo, onde é rosqueada a estrutura do eletrodo (3). 

A Figura 14 apresenta uma ilustração da porção inferior do reator. 
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Figura 14: (a) Parte inferior do reator;(b) Imagem superior da estrutura dos eletrodos. 

 

Como observado na Figura 14, o fluxo do líquido entra por um tubo de 3 mm de diâmetro 

interno, indo em direção a câmara interna que é a porção inicial da estrutura. Posteriormente, 

segue para base dos eletrodos constituída de um disco de pvc com aberturas de 1,5 mm, onde 

vai em direção aos tubos de alumínio que constituem os eletrodos. Foi adotado o mesmo 

tamanho de abertura na base de modo a não formar caminho preferencial entre os espaçamentos 

dos eletrodos adotados nesse trabalho. Na saída dos eletrodos ocorre o aumento progressivo do 

diâmetro interno, indo de 3,5 cm para 7,4 cm, em 4 cm de comprimento, distância entre o final 

dos eletrodos e a base da porção superior do reator onde é fixado o tubo acrílico. 

O fluxo de funcionamento do reator pode ser descrito pela saída do efluente pela parte superior 

do reator alocada cerca de 8 cm abaixo do nível de água. A água é guiada para bomba centrifuga 

da marca GM 12 V que a injeta na parte inferior do reator, entre os eletrodos sustentados pela 

estrutura de PVC. Os eletrodos são ligados por conexões de alumínio a uma fonte de corrente 

contínua modelo PS-1502DD+ da marca YADGONG de 15 V e 2 A operada em modo 

galvanostático. 
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3.2 VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ÓTIMAS DE OPERAÇÃO EM 

TERMOS DE CORRENTE ELÉTRICA 

Para obter as condições operacionais ótimas que propiciavam a máxima corrente elétrica 

fornecida pela fonte e sua respectiva tensão elétrica, foram realizados experimentos variando a 

área superficial, espaçamento dos eletrodos, assim como a condutividade elétrica do eletrólito, 

conforme valores apresentados na Tabela 5, sendo os eletrodos conformados por chapas de 

alumínio de mesma espessura dos tubos (1,5 mm). 

Tabela 5: Variáveis analisadas na verificação das melhores condições em que se obtinham a corrente elétrica 

máxima.   

Área do eletrodo 

(cm2) 

Condutividade elétrica 

(µS/cm) 
Espaçamento (cm) 

4   

25 100 0,5 

49 500 1,0 

64 1000  

100     

 

Por meio de regressão linear, a área do eletrodo foi correlacionada com a corrente elétrica 

fornecida pela fonte, de modo a estimar a condicional dessas variáveis pelo valor do coeficiente 

de determinação (R2). Será observado em quais combinações de variáveis foi alcançada a 

corrente máxima da fonte, que é de 1,52 A. A potência elétrica foi calculada pela Equação 18, 

e foi utilizada para avaliar a potência demandada para o fornecimento da corrente máxima 

obtida. 

                                                               𝑃𝑜𝑡 = 𝑖. 𝑉                                                                (18) 

Onde Pot é a potência elétrica em Watt, i a corrente em ampere e V a tensão. 
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3.3 CONSTRUÇÃO E DISPOSIÇÃO DOS ELETRODOS 

3.3.1 Construção dos eletrodos 

Os eletrodos foram construídos em tubos concêntricos de alumínio com altura de 7 cm, 1,5 mm 

de espessura e diâmetro externo de 3,1; 2,5; 1,6 e 0,4 cm. O espaçamento variou de 0,15 mm 

entre os tubos com maiores diâmetros, até 0,45 mm entre os com menores diâmetros.  A Figura 

15 apresenta um corte transversal nos eletrodos com a relação dos 3 espaçamentos.   

Figura 15: Disposição do tubos de alumínio.  

 

As áreas superficiais dos eletrodos foram de aproximadamente 112,15 cm 2 (Tubo 2 e 4) e 131,9 

cm 2 (Tubos 1 e 3).  
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3.3.2 Determinação do arranjo dos eletrodos 

No arranjo em paralelo a corrente elétrica fornecida ao sistema é dividida pelo número de 

eletrodos. Como um eletrodo é constituído por um par de tubos, sendo um ânodo e um cátodo, 

o conjunto proposto é formado por 3 eletrodos, onde as resistências dos tubos somada a do 

eletrólito dão origem à três resistores. Como as massas de cada tubo são diferentes, buscou-se 

aumentar o espaçamento entre os mesmos diminuindo o desgaste nos tubos menores com o 

aumento da resistência do eletrólito, aproximando a durabilidade dos tubos. Sendo assim, o 

arranjo elétrico do sistema foi feito em paralelo, dando origem à três conjutos de eletrodos pela 

ligação dos 4 tubos, que quando usado como ânodo, a corrente fornecida pela fonte é dividida 

entre os tubos sendo o tubo 1 com o 3 e o 2 com o 4, como apresentado na Figura 16. 

Figura 16: Representação do circuito formado pelos três eletrodos dando origem a três resistores (a,b c), com as 

representação de cada eletrodo diferenciado por cor e numeração designada para cada tubo. 

       

Por meio da Equação 19, que relaciona o espaçamento com a condutividade elétrica da solução 

e a área do eletrólito, obtêm-se a resistência elétrica do eletrólito. 

                                                            𝑅 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑖𝑡𝑜 =  
𝐿

𝑘∗𝐴
                                                      (19) 

Onde o L é o espaçamento entre os tubos (cm); o k condutividade elétrica do eletrólito (S/cm); 

e A é a área do eletrólito calculado pelo perímetro médio do eletrólito vezes a altura dos tubos 

(cm2). Utilizou-se a mesma equação para o cálculo da resistência dos tubos, sendo o k para o 

alumínio de 342000 S/cm. A resistência total é a soma das resistências dos tubos com a do 

eletrólito. 
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A Equação 20 apresenta o cálculo da resistência equivalente total para associação de resistores 

em paralelo. 

                                                          
1

  𝑅𝑒𝑞
=

1

𝑅𝑎
+

1

𝑅𝑏
+

1

𝑅𝑐
                                                    (20) 

Onde Req é a resistência equivalente total do circuito (tubos e eletrólito), e Ra, Rb e Rc são as 

resistências em cada eletrodo. 

A corrente total fornecida pela fonte é a soma das correntes que passam em cada eletrodo, sendo 

em arranjo paralelo calculada pela Equação 21. 

                                                     𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑖𝑎 + 𝑖𝑏 + 𝑖𝑐                                                   (21) 

Onde o i total é a corrente fornecida pela fonte, e ia, ib e ic são as correntes que passam pelos 

eletrodos. 

Realizando a divisão de todos os termos pela corrente total, obtêm-se as taxas percentuais da 

corrente total que passam em cada eletrodo (Equação 22). 

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

𝑖𝑎

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
+

𝑖𝑏

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
+

𝑖𝑐

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                               (22) 

A Equação 23 apresenta os coeficientes de proporcionalidade das correntes obtidos. 

1 =  𝛼 + 𝛽 + 𝛾                                                     (23) 

Sendo calculado assim as correntes em cada eletrodo (Equações 23, 24 e 25): 

 𝑖𝑎 =  𝛼 ∗ 𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙                                                       (24) 

𝑖𝑏 = 𝛽 ∗ 𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙                                                      (25) 

𝑖𝑐 = 𝛾 ∗ 𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙                                                      (26) 

Onde α é o coeficiente percentual da corrente total que passa no eletrodo a; β e γ, para os 

eletrodos b e c, respectivamente. Como a corrente é diretamente proporcional a massa liberada 

durante a eletrólise as taxas percentuais são as mesmas da corrente.  
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Os tubos 2 e 3 sofrem taxas de desgaste diferentes em cada lado, pois como fazem parte de dois 

eletrodos (vide Figura 16), cada lado é submetido a uma corrente. Para determinar o desgaste 

desses tubos, determinou-se a corrente total nos tubos subtraindo o valor da corrente total 

fornecida pela fonte pela corrente do tubo onde passa apenas uma corrente, sendo os pares: tubo 

1 (corrente única) para o tubo 3 e o tubo 4 (corrente única) para o tubo 2.  

3.3.3 Cálculo da massa de alumínio liberada  

A massa teórica liberada pela ECF foi obtida pelo cálculo da Equação 6 (seção 2.2.3.2), e a 

massa experimental pela diferença no peso dos tubos antes e após os experimentos de superfície 

resposta. Fazendo uso da Equação 7 (seção 2.2.3.2) obteve-se o coeficiente farádico.  

3.4 DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE RESIDÊNCIA (RTD) 

3.4.1 Determinação experimental da velocidade do fluído 

A Figura 17 apresenta os pontos marcados no reator pra obtenção da velocidade de ascensão 

do fluído. A bomba foi operada em vazão de 22,97 L/h.  

Figura 17: Pontos selecionados no reator para obtenção da velocidade do fluído. 

 

O procedimento para quantificação da velocidade de ascensão do fluído consistiu inicialmente 

na injeção do fluído pela entrada (a), um tubo de 3 mm de diâmetro, onde foi cronometrado o 
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tempo de subida do ponto (a) para (b), (b) para (c) e (c) para (d). As velocidades foram obtidas 

dividindo o comprimento percorrido pelo tempo que levou para chegar ao ponto, e a velocidade 

em (a) foi calculada dividindo a vazão da bomba pela área da sessão do tubo de 3 mm de 

diâmetro. 

Com as velocidades calculou-se o número de Reynolds (Equação 27) para os pontos (a), (b), 

(c) e (d) 

                                                              𝑅𝑒 =  
𝜌𝑣𝐷

µ
                                                                 (27) 

Onde Re é o número adimensional de Reynolds, ρ é a massa específica do fluido, v a velocidade 

média do fluído, o D é o diâmetro médio do tudo e µ é a viscosidade dinâmica do fluído.  

3.4.2 Marcador: Cloreto de sódio 

O experimento de distribuição do tempo de residência descrito por Levenspiel (2012) foi 

realizado utilizando como marcador uma solução de NaCl de 1000 mg/L. A vazão operada foi 

de 22,97 L/h, em fluxo ascendente onde na saída foi realizada a medida da condutividade 

elétrica da solução. Para relacionar a concentração com a condutividade foi construída uma 

curva por regressão linear cuja equação obtida foi y = 14,078x + 129,17, com coeficiente de 

determinação de 0,999. 

O marcador foi introduzido no sistema na tubulação de entrada da bomba através de uma 

seringa, injetando cerca de 10 mL da solução. As medidas foram realizadas a cada 2,5 minutos 

sendo assim traçado o perfil de escoamento. 

As condições analisadas foram do fluxo da água pelo reator sem a eletrocoagulação/flotação; o 

fluxo do reator operando ECF com 0,5 A e o fluxo do reator operando ECF a 1,5 A de corrente. 

Os cálculos realizados para a construção da curva de distribuição do tempo de residência estão 

presentes na Tabela 4 (seção 2.2.4.3.1).  
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3.4.3 Marcador: Permanganato de potássio 

Foi injetada uma solução de 10 mg/L de permanganato de potássio nas mesmas condições do 

marcador cloreto de sódio com o intuito de verificar visualmente o comportamento do 

escoamento pelo reator, sendo obtidas imagens do processo. 

3.5 DINÂMICA COMPUTACIONAL DE FLUIDOS 

Para a modelagem do escoamento do fluido, foram utilizadas as seguintes considerações 

(BATES, 2005): 

1. Escoamento incompressível; 

2. Regime de escoamento permanente e laminar;  

3. Fluido newtoniano;  

4. Densidade e viscosidade do fluido constantes;  

5. Temperatura constante (25 °C). 

A simulação computacional do escoamento do reator foi realizada com o software Ansys ® 

Student, com o programa CFX que consiste em um número de módulos: geometria (Ansys 

Design Modeler), geração da malha (Ansys Meshing), setup do modelo (Ansys CFX-Pré), 

solução (Ansys CFX Solver) e Pós-Processamento ou gráfico (Ansys CFX-Pós) (ANSYS, 

2009). 

De forma genérica, as etapas de execução de uma simulação CDF é a produção da estrutura 

dimensional do reator, seguido pela confecção da malha que é a divisão da estrutura em 

elementos menores (triângulos, quadriláteros, polígonos, tetraedros ou paralelepípedos) 

denominadas células, sendo requisito para solução pelo método de elementos finitos. Em 

seguida as variáveis relacionadas ao fluído como massa específica, viscosidade dinâmica, 

velocidade na entrada e saída do reator, são inseridas, de acordo com o objetivo da análise, 

sendo selecionado o modelo matemático.  O software resolve a equações de acordo com um 
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número de interações mínima de 100, sendo posteriormente produzidas imagens com as escalas 

obtidas pelos cálculos.   

A modelagem foi realizada apenas para o fluxo do reator sem a operação de ECF, sendo 

utilizado como dados de entrada para modelagem os seguintes valores: 

Densidade (kg/m3): 997 

Temperatura (°C): 25 

Viscosidade dinâmica [kg/(m.s)]: 8,899 x 10-4 

Velocidade de entrada e saída (m/s) pelos tubos de 3 mm: 90,26 

Modelo de Turbulência:      K – ε 

 

3.6 CURVA ANALÍTICA DO ALQUILBENZENO LINEAR 

SULFONADO 

A curva analítica do alquilbenzeno linear sulfonato foi produzida com dodecilbenzeno 

sulfonato de sódio da marca Neon pureza 50%. Realizou-se a varredura na região do ultravioleta 

(190 a 300 nm) em pH 4, 7 e 10 verificando se ocorria alguma interferência no espectro nos 

valores diferentes valores de pH e qual o pico de maior absorbância. A concentrações utilizadas 

para confecção da curva foram de 1, 10, 25, 50, 75 mg/L. 

 

3.7 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL APLICADO À REMOÇÃO 

DE LAS 

O procedimento experimental foi realizado em duas etapas, sendo a primeira para confecção da 

curva de superfície resposta onde foram observadas as condições de melhor operação e a 

segunda consistiu na modelagem por cinética e isotermas de adsorção buscando explicar os 

mecanismos de remoção do LAS pela ECF. Ambos experimentos tiveram duração de 30 
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minutos em cada ensaio, sendo realizada a inversão de polaridade a cada 2,5 minutos e coletas 

a cada 5 minutos. 

3.7.1 Metodologia de superfície resposta para tratamento do LAS 

O procedimento experimental foi montando com três parâmetros, pH, corrente elétrica e 

concentração de NaCl, variando em três níveis (-1, 0, 1). As combinações das variáveis 

estudadas foram realizadas mediante experimento fatorial 3k-p, com três fatores e três níveis e 

nove corridas, conforme apresentado na Tabela 6.  

Tabela 6: Combinação dos níveis no planejamento experimental 3k-p. 

Ensaios pH NaCl (mg/L) Corrente (A) 

1 4 2500 0,5 

2 4 5000 1,5 

3 4 10000 1 

4 7 2500 1,5 

5 7 5000 1 

6 7 10000 0,5 

7 10 2500 1 

8 10 5000 0,5 

9 10 10000 1,5 

A amostra bruta foi produzida com água destilada sendo adicionado dodecilbenzeno sulfonato 

de sódio na concentração de 500 mg/L, o pH foi ajustado com NaOH a 0,1 mol/L e H2SO4 a 

0,1 mol/L. Os experimentos foram realizados em regime de batelada utilizando bomba 

centrífuga para as vazões planejadas e volume de 3,5 L. Foram feitas 6 coletas nos tempos de 

5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos de tratamento. As análises de pH, cloretos e alumínio realizadas 

foram baseadas nas metodologias presentes em APHA (2012). Os resultados foram analisados 

mediante a metodologia de superfície resposta descrita por Montgomery (2008) de modo a ter 

uma melhor estimativa de operação do reator ECF. As densidade de corrente média para cada 

corrente foram de 122,95 (1,5 A), 81,96 (1,0 A) e 40,98 A/m2 (0,5 A), valores entre 0,01 e 880 

A/m2, faixa encontrada na literatura  (LARUE et al., 2003).  



57                        Concepção e avaliação de reator vertical de eletrocoagulação/flotação na remoção (...) 

 

 

 

E.H.S.CARVALHO 

 

3.7.1.1  Ensaio ecotoxicológico  

Com as amostras tratadas em 30 minutos, foi realizado o ensaio de toxicidade aguda frente 

Artemia salina. A metodologia foi baseada em Meyer et al. (1982) e ABNT 16530, com 

algumas adaptações. Os cistos de A. salina foram incubados em água salina composta por 35 g 

de sal marinho dissolvidos em 1 L de água destilada, sendo o pH ajustado para faixa entre 8 e 

9 com solução de 0,1 mol/L de NaOH. A água foi aerada por 10 minutos, e posteriormente foi 

adicionada uma porção de cistos, sendo condicionados em bécker de vidro, com aeração e 

iluminação constantes em temperatura entre 26 a 30 ºC por 48 horas, para que ocorra a eclosão. 

Após a eclosão dos cistos, 10 larvas de Artemia salina foram transferidas para cada tubos 

contendo 10 mL de efluente com cinco concentrações diferentes. Foi utilizado dicromato de 

potássio a 0,1% como controle positivo de toxicidade e água salina como controle negativo. 

Após 48 h foram realizadas as contagens de organismos mortos e vivos. A EC 50 (concentração 

letal média) foi calculada utilizando o PROBIT ANALYSIS SOFTWARE, desenvolvido por 

Mekapogu (2017). 

3.7.2 Cinética e isotermas de adsorção 

3.7.2.1  Potencial de carga zero 

O potencial de carga zero (pHPCZ) foi determinado pelo o “experimento dos 11 pontos” 

adaptado de Tangsir et al. (2016). O procedimento consistiu em colocar 0,5 g dos flocos 

decantado pela ECF em contato com 100 mL de solução aquosa de NaCl (0,1 mol/L) ajustando 

12 condições de pH inicial (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12). Para ajuste dos valores de pH, foi 

utilizado HCl e NaOH na concentração de 0,1 mol/L. As soluções foram submetidas a agitação 

por 24 h, sendo determinado o pH antes e após as 24 h. O pHpzc foi determinado plotando-se 

um gráfico de ∆pH (∆pH = pHinicial − pHfinal) versus pH inicial, que corresponde à faixa em 

que o pH final se mantém constante independentemente do pH inicial, indicando que em valores 

abaixo a carga do material é positiva, e acima, negativa. 
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3.7.2.2  Experimento cinético 

Os dados cinéticos de adsorção e o tempo de equilíbrio foram obtidos para duas concentrações 

de 20 e 230 mg/L. O experimento foi rodado nas melhores condições apresentadas na curva de 

superfície resposta, sendo a corrente de 1,5 A, pH 5,73 e concentração de NaCl de 4652,4 mg/L. 

Foi rodado por 30 minutos sendo retiradas alíquotas a cada 5 minutos. Os dados cinéticos 

obtidos foram ajustados aos modelos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem, 

conforme as Equações 12 e 13 da seção 2.3.4.1. O ajuste aos modelos foi avaliado por 

determinação do coeficiente de correlação (R2), que quanto mais próximo de 1, maior o ajuste, 

e o valor de Δqeq que indica a diferença entre o valor de qeq calculado e o experimental, que 

quanto menor maior o ajuste. A massa de alumínio utilizada para os cálculos foi de 0,522 g 

valor obtido pelo desgaste experimental do eletrodo nas condições avaliadas.  

3.7.2.3  Experimento de equilíbrio 

Os ensaios de equilíbrio foram realizados nas mesmas condições que o cinético nas 

concentrações de 20, 40, 86, 230, 500 e 1400 mg/L de LAS, com três valores abaixo e três 

acima do concentração micelar critica do LAS de 100 mg/L. A quantidade de adsorvida de LAS 

foi determinada pela Equação 14 (seção 2.3.4.1). Com os resultados obtidos foram plotados os 

gráficos segundo as Equações 15 e 16 verificando o ajuste aos modelos de Langmuir e 

Freundlich. 
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4  RESULTADOS 

4.1 VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ÓTIMAS DE OPERAÇÃO EM 

TERMOS DE CORRENTE ELÉTRICA 

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos com a avaliação da corrente elétrica obtida e a tensão 

demandada mediante a variação nas áreas do eletrodo, espaçamento entre os eletrodos e 

condutividade elétrica do eletrólito. 

Tabela 7: Resultados em termos de corrente máxima e tensão requerida. 

Espaçamento 

(cm) 

Área 

(cm2) 

100 µS/cm 500 µS/cm 1000 µS/cm 

Corrente 

(A) 

Tensão 

(V) 

Corrente 

(A) 

Tensão 

(V) 

Corrente 

(A) 

Tensão 

(V) 

0,5 

4 0,08 15,7 0,32 15,7 0,54 15,7 

25 0,22 15,7 0,73 15,7 1,08 12,5 

49 0,46 15,7 1,16 11,8 1,43 8,8 

64 0,92 14,3 1,45 9,3 1,52 6 

100 1,09 12,6 1,52 7,1 1,52 4,9 

R2 0,9297   0,8907   0,7543   

1 

4 0,03 15,7 0,12 15,7 0,11 15,7 

49 0,27 15,7 0,81 15,7 1,08 11,8 

100 0,79 15,5 1,41 9,9 1,52 7,1 

R2 0,9565   0,9688   0,8798   

        

        

 

Com os valores do coeficiente de determinação (R2), observa-se que a relação entre a área 

superficial e a corrente elétrica apresentam linearidade, porém, conforme a condutividade 

elétrica aumenta o valor de R2 diminuí. Este comportamento pode ser explicado se for levado 

em consideração que com o aumento da condutividade elétrica a corrente elétrica fornecida se 

aproxima da capacidade de fornecimento máxima da fonte de 1,52 A, e, consequentemente, a 

tensão demandada diminuiu. 
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Em termos de potência elétrica, comparando os valores de corrente máxima obtidos, com a 

condutividade de 500 µS/cm e 1000 µS/cm a potência gasta foi de 10,8 W e 7,4 W, 

respectivamente, configurando em economia de energia elétrica.  

O espaçamento de 0,5 cm apresentou valores, aproximadamente, de 30 a 50% maiores em 

termos de corrente elétrica quando comparado com o de 1 cm. Dessa forma, a área superficial 

escolhida para construção do eletrodo utilizado nesse trabalho foi acima de 100 cm2 e 

espaçamento máximo de 0,5 cm.  

A condutividade demonstrou ser um importante fator na economia de energia elétrica, 

demonstrando que para valores acima de 1000 µS/cm (500 mg/L de NaCl) a corrente elétrica 

adquire o valor da corrente máxima. Dessa forma utilizou-se concentrações acima de 2500 

mg/L de NaCl, buscando o mínimo de gasto energético e o aumento do coeficiente farádico de 

forma a liberar mais alumínio com gasto energético menor. 

 

4.2 VELOCIDADE EXPERIMENTAL E NÚMERO DE REYNOLDS 

A Tabela 8 apresenta os valores das velocidades experimentais obtidas, e o respectivo número 

de Reynolds (Re) em cada região. 

Tabela 8: Velocidades experimentais e número de Reynolds em cada porção do reator.  

Intervalo dos 

pontos 
Altura (m) Tempo (s) 

Velocidade 

(m/s) 
Re 

(a) - - 9,027 - 

De (a) à (b) 0,12 7 0,0171 9165,34 

De (b) à (c) 0,04 9 0,0044 1848,64 

De (c) à (d) 0,6 421 0,0014 1034,59 

O reator apresenta um aumento progressivo na área de sessão transversal, iniciando em 3 mm 

de diâmetro pelo tubo de entrada (a) (vide Figura 15, seção 3.4.2), seguido pela câmara de 

entrada de 3,5 cm, onde encontra-se o disco base dos eletrodos que por apresentarem uma 

redução acentuada da área da sessão, cria uma zona de mistura inicial observada pelo número 
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de Reynolds (Re) de 9165,34 caracterizado como regime turbulento de escoamento e 

posteriormente detectada pela simulação computacional. Na zona de transição de áreas de 

sessão (b à c) a velocidade decaí, consequentemente o Re também, tornando-se um regime 

laminar de escoamento. 

4.3 DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE RESIDÊNCIA (RTD) 

A Figura 18 apresenta os resultados através da distribuição do tempo de residência, dos ensaios 

de estímulo resposta realizados com cloreto de sódio, nas três condições experimentais 

avaliadas. 

Figura 18: Distribuição do tempo de residência. 
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Analisando a Figura 18, a curva referente ao fluxo do reator sem a operação da ECF apresentou 

um tempo morto de 6,5 minutos, o que configura como um escoamento pistonado e após esse 

tempo ocorre o pico de concentração em 7 minutos e o decaimento da concentração seguindo 

o fenômeno de cauda prolongada descrito por Levenspiel (2012) indicando dispersão do 

traçador.  
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As curvas ECF 0,5 A e ECF 1,5 A apresentaram comportamento semelhante, com ausência de 

tempo morto devido ao arraste das bolhas geradas, sendo o fenômeno de cauda observada antes 

e após o pico da curva que foi de 2,5 minutos para ambos. 

A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos através das curvas experimentais e variáveis do 

processo. 

Tabela 9: Resultados do tempo teórico, experimental, variância e a dispersão axial. 

Parâmetros Fluxo do Reator ECF 0,5 A ECF 1,5 A 

Tempo de Residência Teórico (min) 9,1432 9,1432 9,1432 

Tempo médio de Residência 

Experimental  (min) 
8,9407 4,7478 6,3855 

Variância ou medida de espalhamento (min2) 3,0362 4,9619 8,2967 

Dispersão Axial (d) 0,019 0,11 0,1792 

O tempo de residência experimental do fluxo do reator foi próximo do tempo teórico 

apresentando uma diferença de apenas 12,15 segundos. Para ECF 0,5 A o tempo de residência 

foi o menor, cerca de 4,39 minutos a menos que o teórico, seguido pelo ECF 1,5 A com 2,75 

minutos. Como a eletrocoagulação/flotação produz gás hidrogênio e oxigênio, a ascensão das 

bolhas induzem o arraste e mistura do traçador. A velocidade de ascensão segundo a equação 

de Stokes varia de acordo com o diâmetro da bolha. Na prática, as bolhas produzidas por 

eletrólise variam de 40 a 200 µm, sendo as velocidades ascensionais de 0,105 cm/s e 2,63 cm/s 

a 30°C, respectivamente (WIENDL, 1997). A corrente elétrica aplicada influência diretamente 

no tamanho das bolhas, quanto maior a corrente menor o tamanho (BURNS; YIACOUMI; 

TSOURIS, 1997). Esses dados explicam o motivo pelo qual o tempo de residência experimental 
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ECF 0,5 A foi menor, pois como a corrente foi 3 vezes inferior ao ECF 1,5 A, então as bolhas 

possuíam maiores diâmetro, concomitantemente velocidade maiores de ascensão e arraste do 

traçador. 

As variâncias indicam a medida de espalhamento do traçador e permitem o cálculo do grau de 

dispersão longitudinal ou axial. Segundo classificação de MetCalf e Eddy (2016), o fluxo do 

reator apresentou baixa dispersão (d<0,05), e os ensaios com a ECF operando apresentaram 

aumento no grau de dispersão, sendo classificados como moderado (d = 0,05 a 0,25). A corrente 

elétrica dita o volume de gás produzido, sendo que para maiores valores de corrente prevê-se 

maior quantidade de bolhas produzidas, logo a dispersão aumenta. Essa situação foi confirmada 

no experimento, visto que para valores de corrente de 1,5A o valor de dispersão (d) foi de 28,6% 

maior, como observado na Tabela 9. 

Com o experimento realizado com permanganato de potássio foi possível observar o 

comportamento do escoamento em termos de produção das bolhas. Karamanev (2001)realizou 

um estudo sobre o comportamento ascensional de bolhas em relação ao regime de escoamento 

e observou que em escoamentos em regime laminar com número de Reynolds maior que 135, 

a ascensão das bolhas adquirem um formado em espiral com ângulo de 60°C. O mesmo 

comportamento foi observado no presente trabalho, como observado na Figura 19 em que é 

possível observar o formato espiralado. Esse comportamento de movimentação das bolhas 

promove a mistura do fluído, aumentando a dispersão. 

Figura 19: Formato espiralado formado pelo movimento ascensional das bolhas produzidas durante a 

eletrocoagulação/flotação. 
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Tais resultados atribuem ao modelo de reator ECF proposto nesse trabalho características 

hidráulicas adequadas em termos de escoamento para o tratamento por 

eletrocoagulação/flotação por existirem zonas de mistura que propiciam o contato entre o 

coagulante e o poluente, um dos requisitos técnicos de eficiência desse processo 

(EMAMJOMEH, 2006). 

Satiro et al (2016) realizaram uma avaliação hidrodinâmica em três modelos de reator ECF, 

sendo um retangular (RR), um cilíndrico (RC) e um em chicanas (RRC). Os autores constataram 

que o reator RC foi o que apresentou melhores características hidráulicas onde seu desempenho 

não foi alterado com o aumento da vazão. No RR ocorreu uma ligeira dificuldade da 

concentração se aproximar do zero no fim do experimento indicando a presença de zonas 

estagnadas onde o fluído fica parado, possivelmente nas laterais do reator.   

4.4 DINÂMICA COMPUTACIONAL DE FLUÍDOS 

Como forma de complementar e comparar a parte experimental da análise de escoamento, 

recorreu-se a dinâmica computacional de fluídos para realizar o contraponto entre o teórico e o 

experimental. A Figura 20 apresenta a malha obtida pelo programa CFX MESH com os 

respectivos números de nós e elementos. 

Figura 20: Malha do reator
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A malha apresentou 119691 elementos que são o número de figuras geométricas, sendo a 

maioria triângulos, em que a estrutura foi dividida, e os nós relacionados aos pontos em que os 

vértices do triângulo se conectam, sendo um total de 329420. Como observado na Figura 16, as 

regiões onde ocorria mudança no formato do reator ou a presença de algum tubo extrapolando 

o plano, o tamanho do elementos diminuía, o que atribuí maior precisão espacial à malha. A 

malha demonstrou ser robusta e adequada aos testes CFD pelo diagnóstico do CFX MESH, 

podendo ser utilizada na solução pelo método de elementos finitos. 

Após as interações realizadas pelo software CFX Solver com as variáveis de entrada do 

processo (sessão 3.5), obteve-se a Figura 21 que apresenta os resultado do regime de fluxo no 

reator em função da viscosidade turbulenta. 

Figura 21: Regiões de contorno onde ocorrem maior viscosidade turbulenta no reator. (a) Visão superior das 

regiões de contorno nos eletrodos. 
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A porção inicial da estrutura do eletrodo, localizada na entrada do afluente, foi a região que 

apresentou maior presença de viscosidade turbulenta, provavelmente, devido ao choque do 

fluxo do fluído na parede da estrutura, região representada em vermelho. Como o disco base 

dos eletrodos apresentavam mesmo diâmetro de abertura (1,5 mm) para os três entremeios dos 

eletrodos, observando na Figura 20 (a), os eletrodos internos apresentaram maior viscosidade 

turbulenta devido a mudança repentina na área da sessão transversal de escoamento, o que causa 

uma perturbação, fato que não ocorreu no eletrodo mais externo, que apresentou a menor 

viscosidade turbulenta, relacionada a um escoamento em pistão. Como observado pelo padrão 

de cores e a escala, esses resultados indicam que a parte inferior do reator onde se localiza a 

câmara de entrada e os eletrodos são a região responsável pelo fenômeno de calda apresentado 

na curva estímulo-resposta do fluxo do reator sem o funcionamento da ECF, sendo o mesmo 

originado pela mistura do fluído. 

No experimento realizado com permanganato de potássio é possível visualizar o 

comportamento do fluxo na saída do reator e o respectivo resultado obtido para a dinâmica 

computacional de fluídos (Figuras 22a e 22b, respectivamente). 

Figura: 22: Comparação entre os métodos estímulo-resposta com permanganato de potássio (a) e CFD (b) 

indicando região de estagnação. 
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Como pode ser observado na Figura 22, ambos métodos diagnosticaram uma zona de 

estagnação abaixo do tubo de saída do reator, indicando congruência entre o experimental e a 

simulação computacional. 

A Figura 23 apresenta a variação de velocidade na porção inferior do reator onde localizam-se 

os eletrodos. 

Figura 23: Perfil de velocidade de escoamento pela porção inferior do reator. 

 

Com a variação das áreas seccionais em relação a câmara de entrada, a velocidade diminui 

gradualmente, onde os valores calculados pelo Ansys e os experimentais, para região, foram 

relativamente próximos (Ponto b- Ansys: 0,0171 m/s; Experimental: 0,0126 m/s) (Ponto c- 

Ansys: 0,0016 m/s; Experimental: 0,0014 m/s). 
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4.5 CURVA ANALÍTICA DO DODECILBENZENO SULFONATO DE 

SÓDIO 

A Figura 24 apresenta a varredura espectral em diferentes concentrações de LAS em três faixas 

de pH. 

Figura 24: Varredura espectral do dodecilbenzeno em diferentes concentrações e valores de pH. 
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Considerou-se a região de maior absorbância acima de 210 nm, pois em valores abaixo, a grande 

maioria das moléculas apresentam absorbância, inclusive íon cloreto e sulfato. O comprimento 

de onda de 223 nm foi o que apresentou maior absorbância, mesmo valor obtido por Paria et al. 

(2005), sendo que na região não foi observada influência significativa nos diferentes valores de 

pH. A curva analítica construída obteve coeficiente de determinação de 0,9994, com a equação 

da reta y = 0,0337x + 0,0111. 
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4.6 ANÁLISE DE SUPERFÍCIE RESPOSTA  

A análise estatística das variáveis de resposta (porcentagem de remoção do poluente) fornece o 

grau de significância ou de importância de cada parâmetro no modelo de ajuste da eficiência do 

processo de ECF na remoção de LAS. O Gráfico de Pareto, apresentado na Figura 25, apresenta 

a influência dos fatores e suas interações para remoção da concentração de LAS, 

respectivamente, considerando apenas os efeitos estatisticamente significativos que são 

indicados pelo valor de p <0,05. 

Figura 25: Gráfico de Pareto 
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Como observado no gráfico, todos os parâmetros escolhidos no tratamento e suas interações, 

apresentaram estatisticamente influência significativa na remoção de LAS. Outro dado 

observado é que o parâmetro corrente foi o que apresentou maior efeito, seguido pelo pH, com 

a concentração de NaCl sendo a variável de menor efeito no experimento. 
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A Figura 26 apresenta o gráfico que relaciona os valores preditivos do modelo com os 

observados, sendo que quanto mais próximos os valores observados da reta, mais preditivo é o 

modelo. O coeficiente de determinação do experimento foi de 0,9381, reforçando a capacidade 

de previsão do modelo gerado.  

Figura 26: Valores preditivos versus valores observados 
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As equações 28, 29 e 30 foram obtidas na modelagem, sendo relacionadas as variáveis de maior 

efeito, a corrente e o pH, fixando os valores de concentração de NaCl no tempo de 30 minutos. 

Como observado nas equações, o ultimo termo é o que sofre alteração em seu valor com a 

variação da concentração de NaCl. 
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 Para concentração de NaCl de 2500 mg/L (Equação 28): 

% de Remoção de LAS =  48,820911148148 + 10,983547703704. pH −

0, 95793551851851. 𝑝𝐻2 + 9,6823913333333. i + 1,5896013333333. 𝑖2 − 4,9284301     

 Para concentração de NaCl de 5000 mg/L (Equação 29): 

% de Remoção de LAS =  48,820911148148 + 10,983547703704. pH −

0, 95793551851851. 𝑝𝐻2 + 9,6823913333333. i + 1,5896013333333. 𝑖2 − 6,2355768  

 Para concentração de NaCl de 10000 mg/L (Equação 30): 

% de Remoção de LAS =  48,820911148148 + 10,983547703704. pH −

0, 95793551851851. 𝑝𝐻2 + 9,6823913333333. i + 1,5896013333333. 𝑖2 − 2,01398022  

A seguir serão apresentados os gráficos de superfície resposta, onde os valores críticos 

encontrados para cada variável foram de pH 5,73, corrente elétrica de 1,5 A e concentração de 

NaCl de 4652,4 mg/L. A Figura 27 apresenta o gráfico de superfície resposta que relaciona a 

corrente elétrica e o pH por terem sido as variáveis de maior efeito no tratamento. 

Figura 27: Superfície resposta relacionando pH e Corrente. 
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Observando o padrão de cores relacionado a porcentagem de remoção do LAS durante o 

processo, observa-se maior eficiência na região entre o pH ácido e neutro onde a superfície 

apresenta concavidade. Quanto maior a corrente utilizada, mais elevada foi a remoção de LAS, 

indicado pela inclinação da superfície em direção da corrente mais elevada. Os efeitos de cada 

parâmetro serão discutidos na próxima seção (4.6.1).  

A Figura 28 apresenta o gráfico de superfície resposta que relaciona a corrente elétrica e a 

concentração de cloreto de sódio, indicando que a concentração de cloretos na solução 

apresentou moderado efeito no tratamento, onde as tonalidades de verde, que indicam as 

menores remoções, abrangem praticamente toda a área voltava para a variável. 

Figura 28: Superfície resposta relacionando Corrente e concentração de NaCl. 
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4.6.1 Eficiência de remoção relacionada as variáveis estudadas 

A Tabela 10 apresenta a porcentagem de remoção obtida em cada ensaio do procedimento 

experimental. 

Tabela 10: Porcentagens de remoção aos 30 minutos de tratamento. 

Ensaio pH NaCl Corrente % de Remoção 

1 4 2500 0,5 81,05 

2 4 5000 1,5 86,66 

3 4 10000 1 90,04 

4 7 2500 1,5 91,26 

5 7 5000 1 87,11 

6 7 10000 0,5 83,39 

7 10 2500 1 66,57 

8 10 5000 0,5 61,19 

9 10 10000 1,5 86,28 

As maiores porcentagens de remoção ocorreram nos pH 4 e 7. Quando o pH inicial está entre 4 

e 9, um dos fenômenos que regem a coagulação é a adsorção, um dos principais mecanismos 

envolvidos na remoção de compostos dissolvidos. A escala de pH de 5,0 a 7,0 é a região onde 

ocorre a maior presença de Al(OH)3(s), principal agente de adsorção do processo (LU; CHEN; 

YANG, 1999). Como observado pelo resultado da superfície resposta, o pH ideal ficou em 5,7, 

dentro da faixa apresentada pela literatura. 

A corrente elétrica está diretamente ligada a massa de alumínio liberada no tratamento, e a 

concentração de NaCl contribuí com o aumento da corrosão por pitting devido a presença de 

cloretos, aumentando a corrosão do ânodo, e consequentemente, elevando a concentração de 

alumínio na solução. Fator esse observado no ensaio 3, onde a concentração de NaCl de 10000 

mg/L à 1,0 A apresentou maior eficiência de remoção do que em 500 mg/L de NaCl à 1,5 A.  
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4.7 EFEITO OBSERVADOS DURANTE O TRATAMENTO 

4.7.1 Variação do pH em função do tempo de tratamento e densidade de 

corrente 

Durante o tratamento do LAS utilizando três condições de corrente (0,5A, 1,0A e 1,5A) o pH 

foi medido a cada 5 minutos. Na figura 29 são apresentados os resultados da variação temporal 

do pH em função da corrente aplicada. 

Figura 29: Comportamento da evolução do pH em diferentes densidades de corrente. 
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O pH apresentou aumento para os valores iniciais de 4 e 7 em torno de 1,2, sendo mais intenso 

para as correntes elétricas mais elevadas, como observado na Figura 30. Em pH 10 houve queda 

ao longo do tempo. 

O aumento do pH em condições ácidas e neutra é atribuído à evolução de hidrogênio no cátodo, 

conforme apresentado na Equação 9 (seção 2.2.3.6) (VIK et al., 1984). E em condições alcalinas 
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pode ser resultado da formação de precipitados de hidróxidos (XUEMING CHEN, GUOHUA 

CHEN, 2000). 

Com o intuito de corroborar a hipótese de acidificação do meio devido a geração de hidrogênio, 

foi realizado um experimento de eletrólise utilizando somente água destilada e indicador ácido-

base azul de bromocresol, cujos resultados são apresentados na Figura 30. 

Figura 30: Alteração de pH durante a eletrólise indicado por solução de azul de bromocresol. 

 

Pode-se verificar, observando a Figura 29, que durante a eletrólise a região próxima ao cátodo 

(aro externo) adquire coloração azul indicando pH alcalino, devido à diminuição da 

concentração de H+ na solução. Enquanto que, no ânodo ocorre acidificação pela produção de 

gás oxigênio, identificada pela coloração amarela. O processo de acidificação predomina 

devido a estequiometria da produção dos gases, onde a quantidade de hidrogênio produzido é 

o dobro em relação a do oxigênio (Wiendl, 1997). 
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4.7.2 Concentração de cloretos e alumínio dissolvido 

A Tabela 11 apresenta os valores referentes a concentração de cloreto que foi removida da 

solução, e a concentração de alumínio dissolvido aos 5 e 30 minutos de tratamento. 

Tabela 11: Concentração de cloretos removidos pelo tratamento e concentração de alumínio aos 5 e 30 minutos de 

tratamento para as diferentes condições de pH e corrente. 

pH NaCl (mg/L) Corrente (A) 

Concentração de 

cloretos removido 

(mg/L) 

Alumínio dissolvido (mg/L) 

5 minutos 30 minutos 

4 2500 0,5 49,9 0,03 0,13 

4 5000 1,5 249,5 0,04 0,15 

4 10000 1 149,3 0,05 0,16 

7 2500 1,5 249,95 0,09 0,17 

7 5000 1 151,2 0,04 0,15 

7 10000 0,5 50,4 0,05 0,16 

10 2500 1 150,4 0,11 0,64 

10 5000 0,5 49,9 0,15 0,62 

10 10000 1,5 253,8 0,15 0,65 

 

A concentração final de cloretos apresentou relação direta com a corrente aplicada, fator 

previsto pela lei de Faraday onde o cloreto evolui à gás cloro (Wiendl, 1997), não havendo 

influência nas concentrações iniciais de cloreto de sódio, como observado. 

O alumínio dissolvido apresentou variação em relação ao tempo de tratamento, onde espécies 

dissolvidas são formadas durante o processo de hidrólise. A variação é mais significativa 

quando se observa os valores de concentração entre os diferentes pH. Sendo que no pH 10 esses 

valores foram quase 5 vezes maiores que nos pHs 4 e 7. Fator previsto pelo Diagrama Eh-pH 

do alumínio apresentado na Figura 4 (seção 2.2.3.2), onde o pH é fator que determina as 

espécies geradas, sendo na faixa de 4 a 7 a predominância de Al(OH)3 insolúvel (LU; CHEN; 

YANG, 1999). Segundo Lu, Chen e Yang (1999) a espécie Al(OH)4- predomina em superiores 

a pH 9,0, o que contribuí para o aumento na concentração de alumínio dissolvido. 
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4.7.3 Concentração Micelar Crítica  

Após as amostragens nos respectivos tempos de tratamento, observou-se a formação de uma 

suspensão estável de hidróxido de alumínio como observado na Figura 31. 

Figura 31: Suspensão de hidróxido de alumínio formada. Sendo (a) Padrão formado nos ensaios 7 e 8 e b) Padrão 

formado nos demais ensaios. 

 

A presença da suspensão de hidróxido de alumínio foi observada nos valores de LAS em 

solução maiores que a concentração micelar crítica que é de 100 mg/L. Como observado na 

Figura 30 (a), os ensaios 7 e 8 apresentaram concentração final acima da CMC, sendo necessário 

filtrar as amostras para realização da leitura no espectrofotômetro. Para os demais ensaios, o 

comportamento foi semelhante ao observado na Figura 30 (b), nas concentrações abaixo da 

CMC observou-se a decantação dos flocos. 

Em baixas concentrações (<100 mg/L), as moléculas do surfactante se distribuem na superfície, 

ficando paralelamente orientadas. Com o aumento da concentração de surfactante, diminui a 
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área disponível em relação ao número de moléculas e, consequentemente, tem início a 

reordenação das moléculas, devido a diferença de polaridade das extremidade, formando 

conglomerados (micelas) que ficam dispersos na solução (MITTAL, 2003). As micelas são 

responsáveis pela estabilização de partículas suspensas, isto é, formação de suspensões estáveis, 

como observado na Figura 30, indicado pela turbidez da solução. Como a concentração de 

hidróxido de alumínio insolúvel aumenta por tempo de eletrólise, o LAS é removido até que 

sua concentração fica abaixo da CMC, ocorrendo a formação e decantação dos flocos. 

4.7.4 Efeito ecotoxicológico  

A Tabela 9 apresenta os valores referentes a concentração letal média (EC 50-48h) realizada na 

amostra bruta (pH 7, 10000 mg/L NaCl) e após o procedimento experimental no tempo de 30 

minutos. 

Tabela 9: Concentração de efeito letal médio observado nos ensaios. 

Ensaio pH NaCl (mg/L) Corrente (A) 
% de 

Remoção 
EC 50 (mg/L) 

0 7 10000 0 - 41, 12 

1 4 2500 0,5 81,05 43,92 

2 4 5000 1,5 86,66 46,94 

3 4 10000 1 90,04 31,57 

4 7 2500 1,5 91,26 30,21 

5 7 5000 1 87,11 42,63 

6 7 10000 0,5 83,39 36,94 

7 10 2500 1 66,57 38,74 

8 10 5000 0,5 61,19 45,36 

9 10 10000 1,5 86,28 44,34 

 

A solução bruta apresentou EC50-48h de 41,14 mg/L, valor muito próximo do encontrado na 

literatura, que é de 41,04 (LIWARSKA-BIZUKOJC et al., 2005). Com exceção dos ensaios 3 

e 4, os demais ficaram dentro do intervalo de confiança de 95% obtido no software Probit (35,99 

a 46,98 mg/L). Os ensaios 3 e 4 foram os que apresentaram maior remoção, atingindo cerca de 
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90%, fator que corrobora para conclusão que houve a diminuição da toxicidade com LAS pela 

ECF. 

A eletrocoagulação/flotação é uma tecnologia quem vem apresentando resultados satisfatórios 

em termos de aumento da biodegrabilidade de efluentes, que é um fator com relação direta com 

a toxicidade. Fernandes et al. (2014) constataram o aumento da biodegrabilidade trabalhando 

com lixiviado de aterro. Souza (2016) avaliou a ecotoxicidade de cloridrato de ciprofloxacina 

e constatou que com o tratamento ECF apresentou diminuição no efeito tóxico frente a Artemia 

salina. Os valores encontrados que ficaram abaixo do intervalo de confiança indicando que a 

toxicidade da solução diminuiu após o tratamento, sendo um indicativo do aumento de 

biodegrabilidade. 

4.8 DESGASTE DOS ELETRODOS 

Os eletrodos, a princípio seriam secos e pesados a cada início e término de ensaio para obter a 

influência de cada variável no desgaste. Porém, o contato dos tubos de alumínio com o ar 

acelerou o processo de passivação. A Figura 32 apresenta a formação da camada passivante de 

óxido de alumínio na superfície do tubo. 

Figura 32: Formação da camada passivante de óxido de alumínio antes (a) e após (b) secagem em estufa à 103,5 

°C por 2 horas. 
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Essa camada formada, mesmo com a inversão de polaridade, não foi removida, sendo observado 

seu efeito em termos de resistência elétrica pois a fonte demandava uma tensão até 7 V maior 

para fornecer a mesma corrente sem a camada passivante. Devido a isso, o eletrodo passou a 

ser lavado entre os ensaios e mantido submerso em água destilada para evitar a aceleração da 

passivação. 

Após esse procedimento não foi observado alteração nas tensões, indicando que a passivação 

foi controlada. Segundo Vargel et al (2004) o alumínio no processo eletrolítico sofre oxidação 

com o ar atmosférico, dando origem uma camada de óxido de alumínio observava na superfície 

do eletrodo na Figura 23 (b). A espessura da camada varia dependendo da temperatura e da 

presença de ligas. Os filmes de óxido formados à temperatura ambiente têm 2 a 3 nm de 

espessura em média, enquanto em temperaturas mais elevadas, como por exemplo à 425 ° C, a 

espessura do filme pode atingir 20 nm. Essa relação com a temperatura explica a forma que a 

secagem na estufa a 103,5 ° C acelerou a passivação. 

Os coeficientes de proporcionalidade apresentados na Equação 23 (seção 3.3.2) indicaram que 

a corrente teórica que passa pelo eletrodo a, b e c (vide Figura 16, seção 3.3.2) equivalem a 65, 

25 e 10 % da corrente total aplicada, sendo essa proporção independente da intensidade da 

corrente e da condutividade da solução. A Tabela 12 apresenta o desgaste total dos tubos 1,2 3 

e 4, comparando os valores teóricos com os experimentais obtidos pela pesagem dos tubos, e a 

relação da proporção de massa liberada por cada tubo. 

Tabela 12: Valores referentes ao desgaste do tubos calculados teoricamente e experimentalmente. 

  Teórico Experimental 

Tubos 
Massa 

liberada (g) 

% em relação a 

massa total 

Massa 

liberada (g) 

% em relação a 

massa total 

1 0,51 32,50 0,98 28,25 

2 0,70 45,00 1,64 47,59 

3 0,27 17,50 0,65 18,69 

4 0,08 5,00 0,19 5,48 

Massa Total Liberada 1,57 100,00 3,45 100,00 
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Conforme observado, a massa de alumínio liberada pelos tubos durante o experimento foi 

proporcionalmente próxima aos valores teóricos esperados. O tubo 1, que possuía menor 

espaçamento (0,15 mm), apresentou desgaste menor que o esperado, fator que pode ser 

atribuído a proximidade do ânodo e cátodo que associado a alta condutividade elétrica da 

solução pode gerar curtos-circuitos, ou acumulo de bolhas que aumentam a resistência e diminuí 

a corrente disponível que é a responsável pela eletrodissolução (MOLLAH et al., 2004). 

O coeficiente farádico foi de 220 % valor superior a faixa apresentada por Mouedhen et 

al.(2008) de 100 à 200 %. Esse fator é principalmente atribuído as concentrações acima de 5 

g/L que foram usadas, superiores as encontradas na maioria dos trabalhos presentes na literatura 

(SAHU; MAZUMDAR; CHAUDHARI, 2014). Esse coeficiente farádico elevado propiciou 

elevada remoção (91%) em baixo tempo de tratamento (30 min).  

As concentrações elevadas de NaCl contribuíram para o aumento da liberação de alumínio e 

diminuição no consumo de energia elétrica. A Tabela 13 apresenta a tensão demandada para 

cada corrente aplicada e concentração de NaCl presente na solução. 

Tabela 13: Tensão elétrica demandada para cada corrente fornecida em relação a concentração de cloreto de sódio 

(NaCl) presente na solução. 

NaCl (mg/L) 

Corrente (A) 

0,50 1,00 1,5 

Tensão (V) 

2500,0 9,80 7,20 4,9 

5000,0 7,00 6,10 3,7 

10000,0 5,80 4,90 1,6 

Com o aumento da concentração de NaCl, a condutividade elétrica da solução é maior, 

diminuindo a resistência do eletrólito, demandando assim uma menor tensão elétrica pela fonte 

para o fornecimento de dada corrente. A condição que apresentou maior remoção (Ensaio 4) 

apresentou o gasto de potência elétrica de 10,5 W, sendo gastos 5,25 Wh.  

Janpoor et al. (2010) avaliaram a remoção de LAS em efluente de lavandeira onde obteve 

remoção de 95,5 % com gasto de 59,4 Wh, cerca de 97,7 superior ao gasto do presente trabalho. 
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4.9 CINÉTICA E ISOTERMAS DE ADSORÇÃO  

4.9.1 Ponto de carga zero  

A Figura 33 apresenta o resultado referente ao ponto de carga zero (PCZ) para o floco de 

hidróxido de alumínio gerado na eletrocoagulação/flotação.  

Figura 33: Ponto de carga zero.  
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O PZC apresentou pH de 7,4, indicando que abaixo desse valor a superfície do hidróxido de 

alumínio apresenta carga positiva e acima, negativa. Esse resultado permite verificar a faixa de 

pH ideal de acordo com a característica do adsorvato, se é aniônico ou catiônico. Como o LAS 

é um surfactante aniônico, a tendência é apresentar maiores remoções em pH menor que 7,4 

devido a carga positiva presente nos flocos. Essa análise complementou os resultados obtidos 

pela superfície resposta, em que os pH 4 e 7 apresentaram melhores resultados. 
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4.9.2 Cinética de adsorção 

Os dados cinéticos foram ajustados aos modelos de pseudo primeira-ordem e pseudo segunda-

ordem para se obter maiores informações sobre o comportamento adsorvato-adsorvente e a 

eficiência do processo de adsorção. 

Nas Figuras 34 e 35 são apresentadas as curvas ajustadas aos modelos cinéticos de pseudo 

primeira-ordem e pseudo segunda-, respectivamente, na forma não linearizada, para as duas 

concentrações de dodecilbenzeno sulfonato de sódio (20 e 230 mg/L). 

Figura 34: Ensaio cinético com os modelos de pseudo-primeira e segunda ordem em 20 mg/L. 

 

Figura 35: Ensaio cinético com os modelos de pseudo-primeira e segunda ordem para concentração de 230mg/L. 
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De acordo com os resultados apresentados, observa-se que a cinética de adsorção para as duas 

concentrações é rápida, com remoção de 79,8 % nos primeiros 20 minutos para concentração 

de 20 mg/L, e de 79,54 em 5 minutos para concentração de 230 mg/L, com o tempo de equilíbrio 

alcançado em 20 e 15 minutos respectivamente. A Tabela 14 apresenta os parâmetros cinéticos 

obtidos a partir das curvas ajustadas para o processo de adsorção em relação aos modelos de 

pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. 

Tabela 14:  Parâmetros cinéticos  

Concentração inicial (mg/L) qe exp (mg/L) 
Pseudo-primeira 

Ordem 

Pseudo-segunda 

Ordem 

20 118,2 

R2 = 0,99873 R2 = 0,84049 

K1 = 0,13386 K2 = 0,81738 

qe =120,41 qe =108,46 

Δqe = 2,21 Δqe = 9,74 

230 1347,16 

R2 =0,996 R2 =0,99771 

K1 = 0,36348 K2 = 1,214 

qe = 1309,53 qe = 1378,07 

Δqe = 37,63 Δqe = 30,91 

 

Na concentração de 20 mg/L a cinética se ajustou ao modelo de pseudo-primeira ordem, e a de 

230 mg/L de pseudo-segunda ordem observando o coeficiente de determinação (R2), o que se 

confirma pela proximidade da concentração em equilíbrio calculadas e no modelo (Δqe). 

A cinética de pseudo-primeira ordem pressupõe que a adsorção é principalmente regida pela 

difusão externa, isto é, as moléculas do adsorvato, através do mecanismo de troca iônica, 

adsorvem na superfície onde não existem outras moléculas, e assim as interações adsorvato-

adsorvato são desprezíveis (VARSHNEY et al., 1996). Em concentrações abaixo de 100 mg/L, 

o LAS se dispõe em solução na forma de monômeros que estão dispersos e apresentam baixa 

interação entre si, o que explica o fato da concentração de 20 mg/L se ajustar a cinética de 

pseudo-primeira ordem. 
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O modelo cinético de pseudo-segunda ordem envolvem doação ou troca de elétrons entre o 

adsorvato e o adsorvente. Neste processo, as moléculas não são atraídas por todos os pontos da 

superfície do sólido, mas especificamente para os centros ativos, de maneira a formar uma 

monocamada, podendo haver, posteriormente, a formação multicamadas por fisiossorção sendo 

considerado a interação adsorvato-adsorvato (COULSON; RICHARDSON, 2001).  Quando a 

concentração é superior a 100 mg/L o LAS se dispõe em conglomerados de forte interação, 

(micelas), explicando assim o ajuste da concentração de 230 mg/L à cinética de pseudo-primeira 

ordem. 

4.9.3 Isotermas de adsorção 

A Figura 36 apresenta os dados experimentais de equilíbrio correlacionando-os com os modelos 

de Langmuir e Freudlinch. A partir dos dados experimentais é possível observar um 

comportamento de isotermas do tipo C1, segundo classificação proposta por Giles (1960). 

Nesse tipo de isoterma a linearidade mostra que o número de sítios para adsorção permanece 

constante, e a medida que mais soluto é adsorvido, mais locais devem ser criados, fato que 

confirma com processo da eletrocoagulação/flotação pois o adsorvente é liberado ao longo do 

tratamento, não estando presente desde o início do ensaio. Na Tabela 8, os resultados dos 

parâmetros ajustados pelas isotermas e os respectivos parâmetros estatísticos são apresentados. 

Figura 36: Dados ajustados aos modelos de isotermas de Langmuir e Freudlinch. 
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Tabela 15: Parâmetros de equilíbrio obtidos pelas isotermas. 

Langmuir Freudlinch 

R2 0,97385 R2 0,98509 

k 5,63E-05 k 0,13812 

qmax 399,47 n 1,3171 

A isoterma que melhor se ajustou foi de Freudlinch, indicando que a superfície do adsorvente 

é heterogênea com a adsorção ocorrendo em multicamadas. O parâmetro n de Freundlich está 

relacionado com a energia média de adsorção, que quanto maior o valor, maior a afinidade do 

adsorbato pelo adsorvente. Para valores de n inferiores a 1, tem-se uma interação 

adsorvente/adsorvato é fraca, enquanto que valores superiores a 1 sugerem alta interação 

adsorvente/adsorvato. O valor de n foi de 1,31 indicando alta interação entre o LAS e o 

hidróxido de alumínio. A capacidade máxima de adsorção observada de acordo com o modelo 

de Langmuir foi de 399,47 mg/g, indicando uma elevada capacidade adsortiva. 

Ouaissa et al. (2014) avaliaram a remoção de tetraciclina por ECF modelando em termos de 

adsorção. A capacidade máxima de adsorção apresentou também valor elevado, de 500 mg/g 

pelo modelo de Langmuir, demonstrando elevada capacidade adsortiva hidróxido 

eletrolíticamente gerado. 

Zor (2004) avaliaram a remoção de LAS com carvão ativado onde o modelo cinético que melhor 

se ajustou foi o de pseudo-primeira ordem e a isoterma de Freudlinch semelhante ao presente 

trabalho. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O modelo de reator proposto apresentou características hidrodinâmicas adequadas para 

operar a eletrocoagulação/flotação devido as dispersões ocorridas na porção onde estão 

os eletrodos, que promovendo assim a interação entre o coagulante e o poluente. 

 

 Como o arraste das bolhas geradas na ECF diminuí o tempo de detenção hidráulico 

recomenda-se que o tratamento seja operado em batelada ou modo semi-contínuo de 

modo a aumentar o tempo de permanência do fluído. Outra sugestão para se operar em 

modo contínuo seria uma sequência de reatores em série.  

 

  O arranjo de eletrodos com diferentes espaçamentos demonstrou ser uma interessante 

proposta para equiparar o desgaste dos tubos cilíndricos. 

 

 O método de superfície resposta demonstrou-se adequado para avaliação do tratamento 

onde foram encontrados os valores de maior remoção no processo sendo o pH 5,73, 

corrente elétrica de 1,5 A e concentração de NaCl de 4652,4 mg/L. 

 

 Observou-se a formação de uma suspensão de hidróxido de alumínio quando a 

concentração de LAS na solução estava acima de 100 mg/L (CMC), demonstrando o 

potencial de formação de suspensões estáveis que o surfactante possuí. 

 

 Ensaio ecotoxicológico realizado com Artemia salina sugeriu que o tratamento não 

gerou subprodutos tóxicos a essa espécie, sendo observado nas condições de maior 

remoção a indicação de aumento da biodegrabilidade do LAS pela diminuição do EC50. 

 

 A análise de potencial de carga zero confirmou os resultados obtidos na MSR, onde a 

faixa de pH ideal para remoção de LAS situava-se abaixo de 7,4. 
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 Os ensaios de cinética de adsorção demonstraram a elevada velocidade de remoção 

alcançando cerca de 79% em 20 minutos para concentração de 20 mg/L e de 5 minutos 

para concentração de 240 mg/L. Sendo que o modelo de pseudo-primeira ordem se 

ajustou melhor à concentração de 20 mg/L, e de pseudo-segunda ordem, para 

concentração de 240 mg/L. 

 

 A isoterma que melhor se ajustou foi de Freudlinch indicando que a adsorção no floco 

ocorre em multicamadas e que sua superfície é heterogênea.  

 

 Recomenda-se evitar o contato do eletrodo diretamente com o ar, para diminuir a 

passivação, e assim, aumentar a durabilidade do eletrodo. Quando o sistema não está 

operando, o ideal é que o eletrodos fiquem submersos em água. 
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