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RESUMO 

 

 

HOFFMANN, Ionara Fernanda. Uso de energia fotovoltaica no tratamento de 
águas residuárias da produção de biodiesel por eletrocoagulação. 2017. 80 f. 
Dissertação (Mestrado em Tecnologias Ambientais) - Programa de Pós Graduação 
em Tecnologias Ambientais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Medianeira, 2017.  
 
 
Este estudo teve por objetivo aplicar a técnica de eletrocoagulação no tratamento da 
água residuária do processo de purificação do biodiesel. Foi feita análise da 
influência individual e combinada dos parâmetros inertes (densidade de corrente e 
tempo de eletrólise). Como variáveis de resposta do processo de EC foram 
consideradas os parâmetros cor, turbidez, DQO, TOG e Al residual, cujas máximas 
remoções serão consideradas como critério de condição ótima do processo EC. Na 
primeira etapa do estudo aplicou-se um DCCR para a obtenção do modelo ou 
superfície de resposta, aplicando a técnica de EC ao efluente de biodiesel em um 
reator batelada de bancada, que comportou um par de eletrodos de alumínio, 
alimentados por uma fonte de corrente contínua. O tratamento eletroquímico se 
mostrou muito eficiente para variáveis respostas na faixa de valores estudada para 
os fatores densidade de corrente e tempo de reação, alcançando remoção de até 
52%, 90%, 99% e 98% para as variáveis DQO, TOG, turbidez e cor, 
respectivamente, aplicando 27,93 mA.cm-2 durante 64’49’’. Contudo, não foi possível 
ajustar um modelo preditivo para essas variáveis. Para a segunda etapa, utilizou-se 
as condições que obtiveram melhores rendimentos de remoção das variáveis 
respostas, considerando a mínima geração de alumínio residual após a eletrólise. 
Fixou-se o tempo de tratamento em 5 minutos e densidade de corrente de 4 mA.cm-

2, e substituiu-se a fonte de alimentação por um sistema fotovoltaico sem o uso de 
baterias, aplicando a corrente contínua ao tratamento de efluente pela 
eletrocoagulação para avaliação da eficiência energética envolvida no processo de 
tratamento. O uso da energia fornecida diretamente pelo painel fotovoltaico foi eficaz 
na remoção de impurezas do efluente, alcançando remoção de até 44%, 90%, 90% 
e 80% para as variáveis DQO, TOG, turbidez e cor, respectivamente. Constatou-se 
que a quantidade de energia fornecida pelo painel, poderá ser aplicada a um volume 
maior e até mesmo em fluxo contínuo de efluente, tanto em dias com maior 
incidência solar ou menor incidência (dias parcialmente nublados), pois ainda assim 
seria suficiente para manter o sistema de tratamento. 
 

 

Palavras-chave: Tratamento eletroquímico. Efluente de biodiesel. Energia 
fotovoltaica. Poluentes orgânicos. Eficiência de remoção.  



 

ABSTRACT 
 

 

HOFFMANN, Ionara Fernanda. Use of photovoltaic energy in the treatment of 
waste water from the production of biodiesel by electrocoagulation. 2017. 80 f. 
Dissertação (Mestrado em Tecnologias Ambientais) - Programa de Pós Graduação 
em Tecnologias Ambientais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Medianeira, 2017.  
 

 

This study aimed to apply the electrocoagulation technique in the treatment of 
wastewater from the biodiesel purification process. The individual and combined 
influence of the inert parameters (current density and electrolysis time) were 
analyzed. As response variables of the EC process, the parameters color, turbidity, 
COD, TOG and residual Al were considered, whose maximum removals will be 
considered as criterion of optimal condition of the EC process. In the first stage of the 
study a DCCR was applied to obtain the model or response surface, applying the EC 
technique to the biodiesel effluent in a batch bench reactor, which included a pair of 
aluminum electrodes, fed by a source of direct current. The electrochemical 
treatment proved to be very efficient for variable responses in the range of values 
studied for current density and reaction time factors, reaching removal of up to 52%, 
90%, 99% and 98% for COD, TOG, turbidity and respectively, applying 27.93 mA.cm-
2 for 64'49 ". However, it was not possible to fit a predictive model for these 
variables. For the second step, the conditions that obtained the best removal 
efficiency of the response variables were used, considering the minimum generation 
of residual aluminum after the electrolysis. The treatment time was set to 5 minutes 
and current density of 4 mA.cm-2 was adjusted, and the power supply was replaced 
by a non-battery photovoltaic system, applying the direct current to the effluent 
treatment by electrocoagulation to evaluate the energy efficiency involved in the 
treatment process. The use of the energy supplied directly by the photovoltaic panel 
was effective in the removal of impurities from the effluent, reaching removal of up to 
44%, 90%, 90% and 80% for COD, TOG, turbidity and color, respectively. It was 
verified that the amount of energy supplied by the panel could be applied to a larger 
volume and even in a continuous flow of effluent, either on days with higher solar 
incidence or lower incidence (partly cloudy days), it would still be sufficient for 
maintain the treatment system. 
 
 

Keywords: Electrochemical treatment. Effluent of biodiesel. Photovoltaics. Organic 
pollutants. Efficiency of removal.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Em decorrência ao crescimento populacional e desenvolvimento industrial, há 

uma maior extração de recursos, consumo de água, emissões de gases e geração de 

resíduos líquidos e/ou sólidos altamente tóxicos, que necessitam tratamento antes de 

serem descartados. Neste sentido, as energias renováveis vêm se destacando como 

fontes de energias limpas, e aparecem como a solução para esses problemas, 

utilizando recursos naturais, como o sol (energia solar), o vento (energia eólica), os 

rios (energia hidráulica), a biomassa (biocombustíveis), para geração de energia, sem 

comprometer a oferta desses recursos para as gerações futuras. 

 Devido à suas propriedades (viscosidade, lubricidade e ponto de fulgor) serem 

similares ao óleo diesel derivado do petróleo, o biodiesel surge como um combustível 

alternativo em motores a diesel. Além disso, é um biocombustível que não possui 

hidrocarbonetos responsáveis pela emissão de dióxido de carbono e metais 

particulados, é biodegradável e produzido a partir de fontes renováveis, tais como 

óleos vegetais, gorduras animais ou óleo residual, e que podem ser escolhidas 

conforme a produção da região, aproveitando o potencial local, gerando emprego e 

renda. Um dos métodos mais utilizados para a produção do biodiesel é a 

transesterificação, onde triglicerídeos reagem com álcool na presença de um 

catalisador. O biodiesel produzido deve ser purificado por meio da lavagem com água 

destilada, visando atender as recomendações da legislação quanto à qualidade. 

Todavia, apesar de ser um “combustível verde”, seu processo de purificação envolve 

alguns inconvenientes, como a grande quantidade de efluentes gerada, em média, um 

volume três vezes maior que a quantidade necessária para a produção de biodiesel. 

Esses efluentes caracterizam-se por conter álcool, catalisadores, óleos e graxas, 

sendo assim, devem ser tratados adequadamente antes de serem descartados em 

um corpo receptor ou sistemas de esgoto, pois, do contrário, podem ocasionar graves 

problemas ambientais.  

 Para a remoção desses contaminantes vários estudos têm sido realizados, 

empregando processos físico-químicos, eletrolíticos, ou combinados com o 

tratamento biológico, que em geral utilizam coagulantes inorgânicos de sais metálicos 

ou polímeros, apresentando desvantagens quanto aos elevados custos dos 

reagentes, baixa remoção da DQO e a possibilidade de poluição secundária vinculada 
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aos aditivos químicos adicionados. O emprego da técnica da eletrocoagulação 

combina a oxidação parcial do poluente e a precipitação eletroquímica do lodo, sem 

que haja a adição de floculantes, com reações rápidas e pequenos tempos de 

retenção, além de sua versatilidade, facilidade operacional e eficiência de remoção de 

contaminantes (CRESPILHO & REZENDE, 2004). O efluente passa entre eletrodos, 

que se oxidam e se reduzem, geram o agente coagulante, que reage com o efluente, 

adsorvendo os poluentes e formando flocos, clarificando o efluente e reduzindo 

significativamente a matéria orgânica presente. O lodo formado na superfície contém 

as partículas flotadas, que são removidas facilmente. Entretanto, uma das grandes 

desvantagens da eletrocoagulação é o alto custo com energia, o que se torna ainda 

mais preocupante diante da atual crise energética. A utilização de um sistema 

fotovoltaico como fonte de alimentação do reator surge como uma alternativa viável e 

capaz de ser utilizada no tratamento, tornando o processo ainda mais sustentável e 

ambientalmente correto, dentro dos princípios da produção mais limpa, que induz a 

inovação nas empresas em prol do desenvolvimento econômico sustentável.  

Este estudo consistiu em aplicar a técnica de eletrocoagulação no tratamento 

da água de purificação do biodiesel. Identificou-se a influência das variáveis 

densidade de corrente e o tempo de retenção sobre os indicadores cor, turbidez, 

DQO, TOG e Alumínio residual. Conhecidas estas variáveis, a técnica de 

eletrocoagulação foi alimentada por um painel fotovoltaico para avaliação da 

eficiência energética envolvida no processo de tratamento.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

 

 Em decorrência ao grande desenvolvimento demográfico mundial e o 

desenvolvimento industrial há uma maior extração de recursos naturais para suprir as 

necessidades da população, e consequentemente, maior geração de resíduos que 

necessitam tratamento adequado antes do seu destino final. 

 Em paralelo a isso, cresce também as restrições impostas pelas leis 

ambientais, controlando a emissão de gases causadores do efeito estufa e o despejo 

de efluentes contendo substâncias orgânicas e inorgânicas, evitando assim a 

contaminação do meio ambiente e toda a cadeia alimentar envolvida, inclusive o 

homem.  

 Como consequência, intensificou-se a busca por combustíveis alternativos aos 

derivados do petróleo. O uso intensivo de combustíveis fósseis, que se caracterizam 

pelo seu grande potencial poluidor e geradores de muitos impactos ambientais, têm 

estimulado o investimento em pesquisas na minimização de tais agravantes, seja na 

minimização de impactos do seu uso, ou então no estudo de combustíveis 

renováveis. Nesse contexto, os biocombustíveis surgem como alternativa para a 

solução desses problemas, destacando-se como fontes de energias renováveis e 

limpas, produzidos a partir de biomassa por processos de reconhecida 

sustentabilidade ambiental (RAMOS et. al., 2017). 

 Segunda a ANP, “biocombustíveis são derivados de biomassa renovável que 

podem substituir, parcial ou totalmente, combustíveis derivados de petróleo e gás 

natural em motores a combustão ou em outro tipo de geração de energia”. Dentre os 

biocombustíveis usados no Brasil podemos citar o biometano (oriundo do biogás, que, 

por sua vez, é produzido pela biodigestão anaeróbica da matéria orgânica) e os 

biocombustíveis líquidos: etanol (obtido a partir de cana-de-açúcar pela fermentação 

de açúcares) e biodiesel (produzido a partir da transesterificação de óleos vegetais ou 

gorduras animais) (ANP, 2017a). 

 Além de possibilitarem a geração descentralizada de energia, a produção da 

biomassa para os biocombustíveis proporciona o desenvolvimento socioeconômico 
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para a região, uma vez que estimula o cultivo da matéria-prima, valoriza as 

potencialidades regionais, apóia a agricultura familiar, geração de renda e empregos 

diretos e indiretos, e melhora as condições de vida em regiões carentes. 

Consequentemente proporciona a redução gradativa na importação de derivados do 

petróleo, equilibrando as balanças comerciais (RAMOS et. al., 2017). 

 Visando minimizar a emissão de gases de efeito estufa e diminuir a 

dependência externa de petróleo, até mesmo pela crise do petróleo, que a partir de 

1970, surgiram programas para desenvolvimento de energias renováveis e o 

interesse por biocombustíveis, buscando alternativas ao uso de combustíveis fósseis 

(LEITE; LEAL, 2007). 

 Em 14 de novembro de 1975 surgiu o Proálcool pelo decreto n° 76.593, que 

teve grande incentivo do governo, objetivando a produção de etanol na substituição 

total ou como aditivo para gasolina. Em 1980 foi criado o Pró-Óleo, visando o 

aumento de produção de óleo para mistura em até 30% em óleo diesel 

(BIODIESELBR, 2006). 

 Devido a alta dos preços do barril de petróleo, o governo brasileiro intensificou 

pesquisas em 1983, testando a utilização do biodiesel e misturas com diesel em 

veículos. Porém, a partir de 1986 os preços do barril de óleo bruto caíram, tornando 

novamente lucrativa a sua importação. Em contrapartida, os programas de 

substituição de petróleo por biocombustíveis estagnaram, coincidindo também com o 

período de menores investimentos públicos no incentivo aos projetos de produção 

interna de energia renovável (BIODIESELBR, 2006). 

 Nos anos seguintes a 2000, com o surgimento dos carros com motor 

bicombustível (flex), que permitem a utilização de gasolina ou etanol em qualquer 

concentração, ocorreu o retorno do crescimento do setor sucroalcooleiro, e 

consequentemente, o estímulo ao Proálcool (BIODIESELBR, 2006). Já em 2007, a 

Portaria nº 143 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, determinava 

que toda gasolina vendida no Brasil deveria conter 25% de etanol combustível anidro.  

 Em 2002 foi anunciado o ProBiodiesel, retomando a ideia do Pró-Óleo, 

objetivando promover o desenvolvimento científico e tecnológico de biodiesel, a partir 

de óleos vegetais puros ou residuais. No ano seguinte, 2003, o Governo Federal criou 

a Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel (CEIB) e o Grupo Gestor (GG), 

onde iniciou-se os primeiros estudos para a criação de uma política para o biodiesel 

no Brasil. Porém, a produção de biodiesel no Brasil só foi impulsionada no final de 
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2004 quando foi implementado o Programa Nacional de Produção de Biodiesel e Uso 

do Biodiesel – PNDB, em execução até hoje, que incentiva a produção e o uso do 

biodiesel de forma sustentável, enfocando a inclusão social e o desenvolvimento 

regional, gerando emprego e renda aos agricultores, além do aproveitamento e cultivo 

de oleaginosas locais (LEITE; LEAL, 2007; ANP, 2017b). 

 O Programa estabeleceu com a Lei nº 11.097/2005 a obrigatoriedade de 

misturar biodiesel ao diesel. A partir de janeiro de 2008, um percentual de 2% de 

biodiesel (B2) deveria ser adicionado ao diesel. Esse percentual foi ampliado 

sucessivamente conforme o amadurecimento do mercado brasileiro e sua demanda: 

entre julho de 2008 a junho de 2009 – 3% (B3), julho a dezembro de 2009 – 4% (B4), 

janeiro de 2010 a julho de 2014 – 5% (B5), entre agosto a outubro de 2014 – 6% (B6), 

e entre novembro de 2014 a fevereiro de 2017, era de 7% (B7). Atualmente o 

percentual obrigatório é de 8%, conforme a Lei nº 13.263/2016 que determina um 

cronograma de aumento do percentual obrigatório de biodiesel a partir de 2017: a 

partir de março/2017 – 8% (B8), até março/2018 – 9% (B9) e até março de 2019 – 

10% (B10) (ANP, 2017c). 

 No Brasil, os investimentos na produção de biodiesel aumentaram a 

capacidade de produção inicial de 736 m³ em 2005 para 3.906.629 m³ em 2017 (ANP, 

2017c). Até fevereiro de 2017 existiam 51 usinas produtoras de biodiesel autorizadas 

pela ANP para operação no Brasil com capacidade total autorizada pela ANP de 

20.930,81 m3.d-1 (ANP, 2017d).  

 Em poucos anos, o Brasil que não havia produção alguma de biodiesel, já 

ocupa uma posição de destaque em relação ao resto do mundo, estando entre os 

quatro maiores produtores mundiais. Aproximadamente 45% da energia e 18% dos 

combustíveis consumidos no Brasil são renováveis, enquanto o restante do mundo, 

apenas 14% da energia provém de fontes renováveis (ANP, 2017a). 

 
 

2.2 BIODIESEL 

 

 

 Conforme a definição dada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP, no Art 2º da Resolução nº 14/2012, biodiesel é um 

“combustível composto de alquil ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia longa, 
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produzido a partir da transesterificação e/ou esterificação de matérias graxas, de 

gorduras de origem vegetal ou animal”. 

 O biodiesel é um biocombustível biodegradável e renovável, que pode ser 

utilizado como combustível em motores diesel, puro ou em misturas, substituindo o 

óleo diesel convencional, porém, com o benefício de poluir menos o meio ambiente, 

pois têm emissão reduzida de CO2 e metais particulados, é isento de compostos 

aromáticos que são responsáveis, em grande parte, pelo agravamento do 

aquecimento global, do efeito estufa e da chuva ácida (CADÓ et al., 2014; KUSS et 

al., 2015). 

 Pela sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta grande diversidade de 

matérias-primas para a produção de biodiesel, tanto de espécie vegetal – tais como a 

palma (dendê), a mamona, a soja, o milho, a canola, o pinhão-manso, o girassol, o 

caroço de algodão, o babaçu, o buriti, a macaúba e o amendoim – como também de 

origem animal – o sebo bovino e as gorduras de frango e suíno – ou também os óleos 

residuais (óleos de fritura e/ou descarte) (RAMOS et. al., 2017). 

 Outra matéria-prima alternativa na produção deste biocombustível que têm sido 

muito promissoras são as microalgas e microrganismos oleíferos. Além de apresentar 

maior teor percentual de óleo comparado a outras oleaginosas, possuem ciclos de 

vida curtos permitindo colheitas contínuas, exigem menores extensões de terra para 

seu cultivo e ainda consomem CO2 para fotossíntese, contribuindo ainda para a 

redução do aquecimento global (RAMOS et. al., 2017). 

 A escolha de uma ou outra matéria-prima vai depender da disponibilidade 

regional, dos arranjos produtivos locais, da produtividade por área, o ciclo de vida da 

planta, o teor de óleo vegetal e a complexidade exigida no processo de extração, 

além do impacto socioambiental de seu desenvolvimento e competitividade 

econômica. Cabe ressaltar que, as propriedades físico-químicas da matéria-prima 

influenciarão no processo de conversão, na escolha da tecnologia e processo 

produtivo, afinal, a qualidade do biocombustível final é regulamentado pela Resolução 

ANP Nº 45 de 25/8/2014 para que possa ser utilizado em motores do ciclo diesel sem 

que haja a necessidade de grandes ajustes no motor, e necessita seguir padrões de 

qualidade, independentemente dos insumos ou processo produtivo empregado 

(RAMOS et. al., 2017). 

 Conforme o Boletim Mensal do Biodiesel da ANP referente a fevereiro de 2017, 

a principal matéria prima utilizada para a produção de biodiesel no Brasil é o óleo de 
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soja, que contribui com 64,84% da produção, em segundo lugar está a gordura bovina 

com 15,50%, em terceiro outros materiais graxos com 10,73%, em quarto lugar está a 

gordura de porco com 3,73%, em quinto lugar está o óleo de palma (dendê) com 

2,55% e o restante é composto por óleo de fritura usado (0,8%), óleo de algodão 

(0,44%), óleo de canola (0,89%) e gordura de frango (0,52%). 

 O Quadro 1 apresenta o percentual das matérias-primas utilizadas para 

produção de biodiesel por região em janeiro de 2017. 

 

 

Quadro 1 – Percentual das matérias-primas utilizadas para produção de biodiesel por 
região em janeiro de 2017. 

 
Fonte: Boletim mensal do Biodiesel – ANP (fevereiro/2017). 

 

 

 O biodiesel pode ser produzido a partir da transesterificação ou esterificação. 

Como já mencionado, a escolha do processo produtivo é dependente do tipo e 

qualidade da matéria-prima empregada. Quando há matérias-primas de maior 

complexidade, necessita-se o uso de processos combinados, por exemplo (RAMOS 

et. al., 2017). 

 O processo comumente utilizado na produção de biodiesel é a 

transesterificação em meio alcalino homogêneo (RAMOS et. al., 2017). Na 

transesterificação (Figura 1) os triglicerídeos (presentes em óleos vegetais ou 

gorduras animais) reagem com um álcool de cadeia curta (geralmente metanol ou 
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etanol) na presença de um catalisador (de natureza alcalina, ácida ou enzimática), 

para acelerar a reação e estimulando a reação química entre o óleo e o álcool, 

formando como principal produto os ésteres de ácidos graxos (biodiesel) e como co-

produto a glicerina (KUSS et al., 2015). 

 

 

Figura 1 – Reação de transesterificação dos triglicerídeos com álcool. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
 

 

 Duas fases são resultantes da transesterificação: uma fase leve, que contém 

biodiesel e algumas impurezas, e uma segunda fase, a fase pesada, constituída 

basicamente de glicerina bruta, excessos de álcool e de água e algumas impurezas 

da matéria prima utilizada (CADÓ et al., 2014). Essas fases são separadas por 

decantação ou centrifugação. Os produtos de cada fase, ainda contaminados com 

álcool, água e catalisador, devem passar pelos processos de recuperação e 

desidratação do álcool por destilação, e purificação dos ésteres (biodiesel) e da 

glicerina, por meio de lavagem e desumidificação/secagem (KUSS et. al., 2015). 

 A purificação do biodiesel se dá através da lavagem aquosa, em três estágios, 

visando extrair as impurezas solúveis, tais como os excessos de glicerina, catalisador, 

álcool, óleos e graxas e glicerol residual (DE BONI et. al., 2007). O processo de 

lavagem do biocombustível é realizado por meio da adição de água destilada, ao 

biodiesel produzido, ambos a uma temperatura controlada, agitação e separação por 

decantação. Após a lavagem, o biodiesel passa ao processo de desumidificação, 

onde são extraídos a umidade restante, e então a filtração (KUSS et. al., 2015). 

 Além do uso da água destilada, a lavagem do biodiesel pode ser realizada com 

soluções aquosas de ácidos ou solventes orgânicos, adsorventes ou resinas de troca 
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iônica. Objetivando a produção de biodiesel de uso direto, sem a necessidade de 

purificação com água ao final do processo, novas rotas catalíticas foram empregadas 

na transesterificação, como por exemplo, o uso do catalisador enzimático (lípases 

extracelulares). Porém, nenhum método alternativo se mostrou viável 

economicamente (DE BONI et. al., 2007). 

 O efluente gerado após a purificação do biodiesel possui composição variável 

em função do tipo da matéria-prima utilizada, do catalisador e álcool empregados na 

produção, além do tipo de processo produtivo (GOLÇALVES et. al., 2014). Em geral, 

caracteriza-se por um elevado pH, devido a utilização do catalisador alcalino, 

coloração branca opaca, elevado teor de ácidos graxos livres provenientes do óleo 

residual, glicerina, álcool, sabões (sais orgânicos), sais solúveis (cloreto e sulfato), 

elevada carga orgânica e baixa concentração de nitrogênio (VELJKOVIĆ et. al., 2014; 

DAUD et. al., 2015). 

 Alguns pesquisadores têm caracterizado as águas residuais de biodiesel, 

quanto aos parâmetros pH, DQO, DBO, COT, TOG e sólidos suspensos, conforme 

apresentado na Tabela 1. Cabe ressaltar que as matérias-primas e o sistema de 

produção do biodiesel influenciam nas características finais do biocombustível. 

 

 

Tabela 1 – Caracterização de efluentes de biodiesel a partir de diferentes processos produtivos 
e matérias-primas. 

Parâmetros 

Matéria-prima pH 
DQO  

(mg.L-1) 
DBO 

(mg.L-1) 
TOG 

(mg.L-1) 
Referência 

Óleo de fritura 
residual 

10,44 16.564  500 Boni et. al. (2007) 

Óleo de fritura 
residual 

6,7 18.362   Berrios et. al. (2011) 

Óleo de fritura e 
Óleo de palma 

8,9 30.900  6.000 
Chalvalparite & Ongwandee 
(2009) 

Óleo de fritura 
residual 

9,25 - 
10,75 

312.000 – 
589.000 

168.000-
300.000 

18.000 -
22.000 

Jaruwat el. al. (2010) 

Óleo de palma 
8,5 - 
10,5 

60.000 – 
150.000 

30.000 – 
60.000 

7.000 – 
15.000 

Rattanapan et. al. (2011) 

Óleo de fritura 
residual 

10,2 542.400 224.630 21.050 Kumjadpai et. al. (2011) 

Óleo de fritura  8,9 30.980  6.020 Srirangsan et. al. (2009) 
Óleo de palma 10,1 160.000 103.000  Hincapié-Mejía et. al. (2011) 
Óleo de palma 11,11 17.750 7.980  Patiño et. al. (2012) 
Óleo de palma 11,11 3.680 1.600 387 Ramírez et. al. (2012) 

Óleo de mamona 11,21 40.975 15.260 459 De Gisi et. al. (2013) 

Fonte: Autoria Própria. 
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 De acordo com a resposta técnica - meio ambiente, reciclagem e tratamento de 

resíduos do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT, 2009), a DBO desse 

tipo de efluente é na faixa de 3.000,0 a 4.000,0 mg O2/L, enquanto a demanda DQO é 

de 60.000,0 a 80.000,0 mg O2/L e os principais componentes do efluente de lavagem 

do biodiesel são ácidos, bases e sais. 

 Segundo Brito et. al. (2012) e Gonçalves et. al., (2014), em média, necessita-se 

um volume de três vezes a quantidade de água utilizada na purificação de um litro de 

biodiesel. Já conforme Chavalparit; Ongwandee (2009) e Boni (2007), a cada 100 

litros de biodiesel produzido, são gerados de 120 a 300 litros de efluente. Segundo 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em seu Boletim 

Mensal do Biodiesel (Fevereiro/2017) existem 51 plantas produtoras de biodiesel em 

operação no Brasil, correspondendo a uma capacidade total autorizada de 20.930,81 

m3/dia. Dessa forma, pode-se estimar uma geração de, aproximadamente, 62.792 

m3/dia de efluentes. 

 Sendo assim, a purificação do biodiesel é muito importante e também uma das 

mais críticas, pois é ela quem garante a qualidade do biodiesel. Além disso, merece 

especial atenção, pelo volume considerável e pelo poder contaminante do efluente 

resultante, que, pela sua composição, deve ser tratado e descartado adequadamente, 

ou reaproveitado no próprio processo (NGAMLERDPOKIN et al., 2011; VELJKOVIĆ 

et. al., 2014). 

 Em geral, o efluente de biodiesel apresenta-se impróprio ao lançamento direto 

em corpos receptores. Além do mais, os componentes deste efluente dificultam e até 

mesmo inibem o crescimento dos microrganismos que atuam no tratamento biológico 

(BRITO et. al., 2012), requerendo processos de pré-tratamento físico-químico 

(filtração, flotação/decantação, floculação e coagulação) ou eletroquímico 

(eletroflotação) para minimizar a carga orgânica, seguido por tratamento biológico 

(lodos ativados, lagoas de polimento, aeradas, facultativas, etc.), para a remoção dos 

contaminantes e adequação às exigências da legislação federal CONAMA 357/2005, 

alterada pela Resolução 430/2011 (SILES et. al., 2011; VELJKOVIĆ et. al., 2014). 
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2.2.2 Tratamentos empregados às águas residuais de biodiesel  

 

 

 A literatura revela que vários processos de tratamento físico-químicos, 

químicos, eletroquímicos, biológicos e até mesmo combinados, estão sendo 

pesquisados para o tratamento de águas residuais de biodiesel. De acordo com o 

Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT, 2009), para processos que geram 

efluentes na lavagem, tais como a purificação do biodiesel, o tratamento indicado é o 

físico-químico com sistema de eletrólise.  

 Dentre os tratamentos físico-químicos empregados para efluentes da 

purificação do biodiesel estão: acidificação (ajuste de pH), adsorção e 

coagulação/floculação, seguidas ou não de sedimentação, filtração ou flotação 

(VELJKOVIĆ et. al., 2014). 

 A acidificação compreende a adição de um ácido visando desestabilizar e 

destruir a emulsão de óleo em água residual de biodiesel, separando as impurezas 

oleosas. Geralmente é realizado como etapa anterior ao processo de 

coagulação/floculação (VELJKOVIĆ et. al., 2014). 

 A coagulação e a floculação são etapas sucessivas, que apesar de serem 

etapas distintas, são interdependentes. Na coagulação ocorre a desestabilização 

partículas do meio pela ação de um coagulante (sais de ferro ou alumínio). Neste 

processo, ocorre a hidrólise, onde íons metálicos de ferro e de alumínio em solução 

aquosa, formam ligações com os átomos de oxigênio liberando os átomos de 

hidrogênio, desestabilizando as cargas destas partículas, permitindo a aproximação e 

aglomeração das partículas e, como conseqüência, a formação dos flocos.  Durante a 

etapa de coagulação deve haver agitação da massa líquida (mistura rápida) de forma 

a proporcionar o contato das partículas com o coagulante, permitindo que haja 

aglomeração das mesmas, para o início da formação dos flocos (METCALF & EDDY, 

2003). 

 A floculação se baseia na ocorrência de choques entre as partículas formadas, 

de modo a produzir outras de muito maior volume e densidade, chamadas de flocos. 

Esses flocos podem ser separados do meio aquoso por meio de sedimentação, 

flotação ou filtração. Nesta etapa há a necessidade de agitação relativamente lenta, 

para que ocorram choques entre as partículas (METCALF & EDDY, 2003). 
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 Na adsorção, compostos orgânicos e inorgânicos indesejáveis presentes na 

fase líquida (adsorvato), são removidos pelo contato com uma substância adsorvente, 

ou seja, os contaminantes são transferidos à uma substância de fase sólida, por 

interações químicas muito fortes e irreversíveis entre o fluido adsorvido e o sólido 

adsorvente, onde há a transferência de elétrons, equivalente à formação de ligações 

químicas entre o adsorvato e a superfície do sólido (DI BERNARDO; SABOGAL-PAZ, 

2008).  

 Os processos químicos de tratamento citados acima, podem ou não ser 

precedidos de processos físicos como a sedimentação, filtração ou flotação. A 

sedimentação consiste na separação de partículas sólidas em suspensão contidas no 

despejo pela ação da gravidade, sedimentando-se ao fundo. Na filtração, a remoção 

de partículas suspensas e coloidais presentes na água ocorre pelo escoamento 

através de um meio poroso/filtrante, geralmente constituídos por areia ou areia e 

carvão. Já na flotação, bolhas de ar são introduzidas no meio, as partículas sólidas ou 

líquidas se unem a essas bolhas (agentes flotantes) para formar conjuntos “partículas-

gás” menos densos que o líquido do qual constituem a fase dispersa, sobem à 

superfície e são, então, raspadas (METCALF & EDDY, 2003). 

 Esses processos de tratamento físico-químicos normalmente são empregados 

como pré-tratamento, preparando o efluente para o tratamento biológico (VELJKOVIĆ 

et. al., 2014). 

 Pitakpoolsil e Hunson (2013), aplicaram a técnica da adsorção para efluentes 

de biodiesel produzido a partir de óleo vegetal usado, metanol e um catalisador 

alcalino. Estudaram os efeitos do tempo de adsorção, do pH inicial, da dosagem de 

adsorvente (flocos de quitosana comercial) e da velocidade de mistura sobre a 

capacidade de adsorção e a eficiência de remoção dos poluentes. Obtiveram os 

melhores rendimentos com redução de 76% de DBO, 90% de DQO e 67% de TOG 

sob condições de trabalho em pH inicial de 4, dosagem de adsorvente de 3,5 g/L, 

velocidade de agitação de 300 rpm e o tempo de adsorção de 3h. O equilíbrio de 

adsorção de todos os poluentes no adsorvente foi comprovado com a isotérmica de 

Langmuir. 

 Sawain et. al., (2010) aplicaram a coagulação e floculação ao efluente de 

biodiesel obtido a partir de óleo de palma. Como coagulantes, testaram o sulfato de 

alumínio (Al2(SO4)3), policloreto de alumínio (PAC), e cloreto férrico (FeCl3) com 

solução de polímero catiônico (20%) como auxiliar de coagulação. A coagulação 
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ocorreu sob mistura rápida durante 1 min a 100rpm, seguida de mistura lenta de 30 

rpm durante 20 min, favorecendo a floculação e posterior sedimentação. Com pH 5, o 

sulfato de alumínio removeu 97% de TOG, 60% de DQO e 97% de SS, enquanto o 

PAC removeu 99% de TOG, 70% de DQO e 97% de SS. Para o cloreto férrico com 

solução de polímero catiônico (20%) a um pH entre 5 e 6, resultou numa remoção 

total de 97% de TOG, DQO e SS.  Todos os coagulantes testados obtiveram bons 

resultados, porém, avaliando o custo operacional, foi recomendado o sulfato de 

alumínio. 

 Kumjadpai et. al., (2011), trataram o efluente de biodiesel produzido via catalise 

alcalina a partir de óleo de fritura residual e metanol. Os autores realizaram o 

tratamento em duas etapas. Primeiro, o efluente coletado após purificação do 

biocombustível, passou por acidificação por adição de ácido sulfúrico, ácido nítrico ou 

ácido clorídrico, resultando na recuperação de biodiesel. A eficiência de recuperação 

dos ésteres de ácidos graxos em mL de ésteres metílicos por litro de efluente, a pH 

1,0 e 2,5, foi de 25-30 mL/L para o ácido sulfúrico, 15-17 mL/L para o ácido nítrico e 

19-21 mL/L para o ácido clorídrico. Ambos os ácidos removeram 98 a 99% de óleos e 

gorduras, porém, o ácido sulfúrico foi selecionado como o ácido ótimo para 

recuperação de ésteres metílicos de águas residuais de biodiesel pela eficiência na 

remoção de DQO e DBO já na primeira etapa.  

 Na segunda etapa, Kumjadpai e colaboradores (2011), submeteram o efluente 

ao processo de coagulação, com mistura rápida durante 1 min e agitação de 300rpm, 

e floculação, com mistura lenta durante 20 min a 40 rpm. Ajustou-se o pH por adição 

de óxido de cálcio (CaO), conforme o coagulante utilizado: para sulfato de alumínio 

pH 4,5 – 10 e para PAC pH 2,5 – 7,0. A eficiência de remoção de DQO foi de 98,8% 

para ambos os coagulantes testados. Para DBO 98,7% e 98%, TOG 99,5% e 99,1% e 

STD 45,6% e 56,5% para o sulfato de alumínio e PAC, respectivamente. A dosagem 

ideal de sulfato de alumínio foi de 2g/L a pH 6,0 e para o PAC foi de 1g/L a pH 4,0. No 

entanto, observou-se que o sulfato de alumínio gerou menor quantidade de lodo 

comparado ao PAC. Além disso, o custo de tratamento com sulfato de alumínio é 

menor que o PAC. 

 Rattanapan et. al., (2011), aplicaram os processo de acidificação, coagulação e 

flotação ao efluente de biodiesel. Na primeira etapa, a água de lavagem de biodiesel 

foi acidificada com ácido clorídrico ou sulfúrico, sob agitação de 30 rpm durante 20 

min. Com tempo de retenção de um dia a pH 3,0, a redução de TOG foi de 80% e 
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DQO de 50% para ambos os ácidos. Observou-se que, aumentando o tempo de 

retenção para 5 dias, a remoção de TOG atingia ate 95%. Apesar da eficiência dos 

ácidos serem praticamente a mesma, a escolha pelo ácido clorídrico se deu devido ao 

custo menor comparado ao sulfúrico. Na segunda etapa, o efluente foi tratado por 

coagulação adicionando-se sulfato de alumínio, PAC ou cloreto férrico. Testes foram 

realizados com efluente não acidificado, com dosagens de sulfato de alumínio e 

cloreto férrico de 1 g/L, obtendo remoção de 90% de TOG e 30% de DQO. Porém, 

observou-se que com o coagulante PAC, o valor do pH interfere na eficiência de 

remoção, obtendo mais de 90% de remoção de TOG com pH 6-7 e dosagem de 1 g/L 

ou pH 5 e dosagem de 2 g/L. Os autores constataram que o tratamento por 

acidificação, coagulação com sulfato de alumínio seguida de flotação por ar dissolvido 

removeu 98-100% de SS, 98-99,6% de TOG, 80-90% de DQO e 80-90% de DBO, 

recomendando esta sequência para o tratamento de efluente de biodiesel. 

 Águas residuais de biodiesel contêm elevados níveis de DQO e DBO (Tabela 

1), que favorecem o tratamento biológico. No entanto, devido ao restante de sua 

composição, efluentes de biodiesel são de difícil decomposição por processos 

biológicos de tratamento, pois possuem elevado pH, alta salinidade e baixa 

concentração de nutrientes necessários ao crescimento microbiano, com exceção das 

fontes de carbono (óleo residual, metanol e glicerol). Porém, altas concentrações de 

metanol e óleos residual contendo ácidos gordos livres podem ser tóxicas aos 

microrganismos, bem como inibir o desenvolvimento microbiano. Portanto, o 

tratamento biológico deste tipo de efluente deve ser precedido de tratamento físico-

químico ou eletroquímico adequado (VELJKOVIĆ et. al., 2014). 

 Suehara et. al., (2005) estudaram a aplicação do tratamento biológico às águas 

de purificação de biodiesel. Este efluente possuía elevado pH, elevadas 

concentrações de óleo residual e sólidos dissolvidos, e baixas concentrações de 

nitrogênio e outros nutrientes requeridos ao crescimento dos microrganismos. Desta 

forma, foram adicionadas fontes de nitrogênio (sulfato de amônio, cloreto de amônio 

ou uréia), como também extrato de levedura, fosfato monopotássico (KH2PO4) e 

sulfato de magnésio hidratado (MgSO4·7H2O) a fim de evitar a eutrofização. Visando a 

degradação do óleo residual, empregaram a levedura Rhodotorula mucilaginosa. 

Obtiveram as condições ótimas para o crescimento da levedura com pH ajustado em 

6,8, adicionando uréia como fonte de nitrogênio, numa relação de C:N entre 17-68 e 

concentração de levedura de 1 g/L. Os autores observaram um inibidor de 
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crescimento microbiano: quanto maior a concentração de sólidos (acima de 2,14 g/L), 

menor a taxa de crescimento destes microrganismos. Para solucionar a questão, 

diluíram o efluente bruto com o mesmo volume de água, e adicionaram os nutrientes 

necessários (uréia, levedura, di-hidrogenofosfato de potássio e sulfato de magnésio 

hidratado). A biodegradação do óleo do efluente diluído alcançou eficiência de 98%, 

recomendando este sistema de tratamento para pequenas usinas de biodiesel. 

 Não convencional, mas que está apresentando-se muito eficiente, o tratamento 

eletroquímico por eletrocoagulação têm ganhado destaque no tratamento de efluentes 

oleosos como o de biodiesel, devido às suas vantagens: equipamento simples e de 

fácil operação, com tempos curtos de eletrólise, ausência ou quantidade reduzida de 

substancias químicas adicionadas ao tratamento, entre outros. Neste processo de 

tratamento, uma corrente elétrica é introduzida ao efluente por uma célula 

eletroquímica (anos e cátodos de alumínio ou ferro), que se reduzem e oxidam, 

gerando o coagulante in situ, que reage com as partículas coloidais do efluente, 

desestabilizando-as e formando flocos, facilmente removidos por sedimentação ou 

flotação (VELJKOVIĆ et. al., 2014). 

 Srirangsan et. al., (2009) estudaram o tratamento de eletrocoagulação ao 

efluente de biodiesel obtido por transesterificação alcalina do óleo de fritura residual e 

óleo de palma cru com metanol. Os testes foram realizados em um reator de batelada 

monopolar com capacidade de 1L, onde os eletrodos foram conectados em paralelos 

em uma fonte de alimentação de corrente contínua. Foram testados cinco pares de 

eletrodos: Fe-Fe, Fe-C, Al-Al, Al-C e C-C. Além disso, a densidade de corrente variou 

de 3,5 a 11 mA.cm-2, o pH de 4 a 9 e o tempo de eletrólise de 10 a 40 min. As 

condições otimizadas foram obtidas com a combinação de eletrodos Al-C, pH de 6,4, 

a uma densidade de corrente de 8,32 mA.cm-2 durante 25 min de eletrólise. Nestas 

condições, os pesquisadores obtiveram remoção de 97,8% de TOG, 55,7% de DQO e 

97,5% de SS, enquanto a remoção de metanol e glicerol foram mais baixas, obtendo 

16,9% e 3,5% respectivamente. O estudo mostrou que a eletrocoagulação pode ser 

muito eficiente no tratamento primário de águas residuárias da produção de biodiesel, 

necessitando de tratamento biológico secundário. 

 Chavalparit & Ongwandee (2009), aplicaram a eletrocoagulação ao mesmo 

efluente que Srirangsan et. al., (2009) nas mesmas condições otimizadas dos autores, 

porém, com auxilio de um método de planejamento experimental conhecido como 

metodologia de superfície de resposta (MSR), a fim de desenvolverem um modelo 
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quadrático completo para prever a eficiência de remoção de  TOG, DQO e SS do 

efluente. Por meio de testes, os autores obtiveram, nas condições ótimas (pH = 6,06, 

tensão = 18,2V e tempo = 23,5min), remoção de 98,42% de TOG, 55,43% de DQO e 

96,59% de SS. Valores de remoção e variáveis otimizadas coerentes com os obtidos 

por Srirangsan et. al., (2009), o que evidencia que a MSR pode ser muito útil na 

redução do número de experimentos necessários para otimizar os parâmetros 

operacionais. 

 Tratamentos combinados podem ser empregados para melhorar a eficiência de 

remoção de contaminantes presentes nas águas de lavagem de biodiesel, como por 

exemplo, eletrocoagulação com adição de um coagulante ou oxidante, acidificação 

seguida de eletrocoagulação, ou ainda, processos físico-químico ou eletroquímicos 

combinados com tratamento biológico (VELJKOVIĆ et. al., 2014). 

 Visando a remoção de óleos e gorduras do efluente de biodiesel, Ahmadi et. al., 

(2011) aplicaram a eletrocoagulação com a adição de coagulantes. O sistema de 

tratamento consistiu em um reator eletroquímico, sob agitação suave de agitador 

magnético, que comportou quatro pares de eletrodos de ferro conectados a uma fonte 

de corrente contínua. A fim de comparar a eficiência do tratamento, foram realizados 

ensaios de eletrofloculação com e sem adição de coagulante PAC e H2O2 como 

oxidante. Sem a adição de coagulantes e oxidantes, obteve-se remoção de 83% de 

TOG a pH 7, densidade de corrente 10 mA.cm-2 e tempo de 25 min. Nas mesmas 

condições de pH, densidade de corrente e tempo, os autores atingiram 94% de 

remoção de TOG quando adicionado 0,5g/L de PAC. Quando adicionado H2O2 numa 

concentração de 2%, 99,7% de TOG foram removidos. Porém, ao adicionar juntos 

PAC (0,5g/L) e H2O2 (concentração 2%) no tratamento, resultou em 100% de TOG 

removido do efluente, em apenas 20 min. Além disso, houve remoção de 94% de 

DQO. 

 Acidificação seguida de eletrooxidação de águas residuais de biodiesel 

produzido a partir de óleo de fritura residual foi realizada por Jaruwat et.  al., (2010). 

Na primeira etapa do tratamento, os pesquisadores adicionaram ácido sulfúrico ao 

efluente, agitando por 2h até total protonação, obtendo até 67% de biodiesel 

recuperado a um pH 2 a 6. Dependendo a faixa do pH, obteve-se redução de TOG de 

87 a 98%, de DQO na faixa de 40 a 74% e de DBO redução de 13 a 24%. Em 

seguida, o efluente acidificado foi tratado por eletrooxidação durante 8h, densidade de 

corrente variando entre 1,84 e 5,51 mA.cm-2, pH inicial de 2,5, usando eletrodos de Ti-
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RuO2, com e sem adição de NaCl para avaliação da eficiência de remoção dos 

contaminantes. Nos testes sem a adição de NaCl, com máxima densidade de corrente 

(5,51 mA.cm-2), a remoção foi de 100% para TOG, 84% de DQO e 67% de DBO, 

alcançada após 7h de tratamento. Com a adição de NaCl, na sua concentração ótima 

de 0,061M,  ao sistema eletroquímico a remoção foi mais eficaz, utilizando uma 

densidade de corrente mais baixa (4,28 mA.cm-2), obtendo remoção de 100% de TOG 

em 2h de tratamento, 90% de DQO e 84% de DBO em 5h de eletrooxidação. 

 Phukingngam et. al., (2011), realizaram o pré-tratamento físico-químico de 

águas residuais de biodiesel por acidificação, coagulação e sedimentação, seguido de 

um tratamento biológico em um reator anaeróbio compartimentado (RAC), objetivando 

reduzir a carga orgânica do efluente. Devido à alta concentração de óleos e gorduras 

(3,3 g/L) foi necessária a acidificação do efluente com ácido sulfúrico a pH 4. Para a 

coagulação, adicionou-se PAC, numa concentração de 62,5 mg/L e um polímero 

catiônico (1,25 mg/L) para auxiliar na coagulação. O pré-tratamento, após a 

sedimentação, resultou numa redução de 96% de TOG e 22% de DQO, evidenciando 

a necessidade de tratamento biológico posterior. Os autores acrescentaram uréia, 

K2HPO4 e FeCl2 como fontes de nitrogênio ao sistema e mantiveram a vazão afluente 

de 2,2 L/d e TDH de 10 dias constantes. Quando o RAC operou a 1,5 kg.m-3 de 

DQO, obteve-se maior eficiência de tratamento, com remoção de 99% de DQO, 100% 

de metanol e 100% de glicerol. 

 Siles et. al., (2011) estudaram a purificação do efluente de biodiesel produzido 

por transesterificação alcalina de óleo de fritura e metanol por meio de tratamentos 

combinados. Os autores testaram dois tipos de pré-tratamentos: acidificação – 

coagulação/floculação e acidificação – eletrocoagulação, ambos seguidos do 

tratamento de codigestão anaeróbia. A acidificação foi realizada com ácido sulfúrico 

até pH inferior a 4, posteriormente centrifugado para recuperação do biodiesel e 

separação da fase aquosa, e então submetidos à eletrocoagulação ou 

coagulação/floculação. A eletrocoagulação ocorreu em um reator com capacidade de 

5 L, sob agitação, que comportou os 8 eletrodos de alumínio, aos quais foi aplicado 

uma corrente contínua de 1,5A (12V), durante 30 min, a pH 8,07. Na 

coagulação/floculação, com pH de 9,26, adicionou-se PAC como coagulador e Actipol 

A-401 como floculante. A mistura rápida ocorreu durante 2 min, e a mistura lenta 

durante 1 min. Finalmente, os pesquisadores submeteram o efluente pré-tratado, 

neutralizado com NaOH e acrescido de glicerol, ao tratamento de codigestão 



 

 

30 

anaeróbia em três reatores Pirey de capacidade de 1L, conectados entre si e também 

para realizar a alimentação, ventilar o biogás, injetar nitrogênio e para saída do 

efluente. Esses biorreatores foram inoculados com biomassa de um reator anaeróbio 

de uma cervejaria e agitados por agitadores magnéticos. 

 A eficiência para o pré-tratamento com eletrocoagulação foi de 45% e para 

coagulação/floculação foi de 63%. No entanto, enquanto a biodegradabilidade 

anaeróbica do efluente pós coagulação/floculação foi de 94% de redução de DQO, 

para o efluente pós eletrocoagulação foi maior (98%). Além disso, o coeficiente de 

rendimento de metano atingiu 297 mL CH4 / g DQO  removida (1 atm, 0°C). Diante 

disto, os autores Siles et. al., (2011) puderam concluir que a melhor combinação para 

a purificação eficaz do efluente de biodiesel é a acidificação – eletrocoagulação com 

digestão anaeróbia. 

 Um sistema de tratamento acoplado de foto-Fenton e um reator aeróbico do 

tipo SBR (Sequencing Batcherific Reactor) foram estudados por Ramírez et. al., 

(2012), para o tratamento de águas residuais de biodiesel produzido a partir ta 

transesterificação alcalina de óleos de palma e mamona com metanol. Os processos 

de tratamento individual também foram avaliados a fim de verificar a eficiência de 

cada um e combinados. O foto-Fenton foi realizado com adição de solução de 

peróxido de hidrogênio (35M) e sulfato ferroso (0,3M) ao efluente e ajuste de pH a 

2,3. Já no reator biológico SBR foi adicionado lodo como inoculo. Ambos os 

processos, separadamente, foram eficazes no tratamento de efluente de biodiesel, 

porém, com tempos de reação muito longos (14 dias) em comparação ao sistema 

combinado (7 dias). O sistema acoplado contribuiu para redução de mais de 90% de 

DQO e DBO, bem como 72% de redução para TOG em efluente de biodiesel de óleo 

de palma. Para as águas residuais de biodiesel de óleo de mamona a eficiência foi 

um pouco menor: remoção de 76,1% de DQO, 69% de DBO e 67,7% para TOG. Além 

de melhor eficiência no sistema acoplado, o tempo de tratamento foi metade (7 dias) 

em comparação aos isolados.  
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2.3 ELETROCOAGULAÇÃO 

 

 

 A eletrocoagulação (EC), também chamada de eletroflotação, ou ainda, 

eletrofloculação (EF), é um processo eletroquímico que envolve reatores 

eletroquímicos, onde o coagulante é gerado in situ, pela oxidação do eletrodo de 

sacrifício, geralmente de ferro ou alumínio, substituindo a adição de coagulantes e 

floculantes comerciais (CHEN, 2004). 

 Crespilho e Rezende (2004) e Mollah et. al. (2004) descrevem o processo de 

EC em etapas consecutivas:  

1. Geração eletroquímica do agente coagulante – ocorre a oxidação do eletrodo 

de sacrifício e a formação do agente coagulante; 

2. Adsorção, neutralização e varredura – o agente coagulante reage com as 

impurezas do efluente, neutralizando-as, adsorvendo-se às partículas coloidais; 

3. Eletrofloculação – essas partículas, já desestabilizadas, aglutinam-se formando 

pequenos flocos; 

4. Flotação das impurezas – microbolhas de hidrogênio e oxigênio são formadas 

nos eletrodos em decorrência da eletrólise das moléculas de água, liberando H2 e OH, 

essas colidem e são adsorvidas pelos flocos, carreando as partículas e impurezas 

para a superfície, gerando o sobrenadante, que pode ser facilmente removido por 

sucção, raspagem, etc., e, dessa forma, clarificando o efluente. 

 O efluente a ser tratado passa em fluxo horizontal ou vertical entre eletrodos 

dispostos em paralelo, sendo alimentados por uma corrente elétrica fornecida por 

uma fonte auto-regulada. Durante o tratamento, o ânodo é oxidado, gerando íons de 

ferro ou alumínio, e o cátodo é reduzido, gerando o agente coagulante, que reage 

com a solução desestabilizando as partículas coloidais, adsorvendo os poluentes e 

formando flocos, que flotam à superfície (Figura 2) (FLECK; TAVARES; EYNG, 2013). 

 Na superfície forma-se o sobrenadante, uma camada de espuma contendo as 

partículas flotadas que são removidas facilmente por processos convencionais, tais 

como: raspagem, sucção, filtração, etc., clarificando o efluente e reduzindo 

significativamente parâmetros como DQO, DBO, óleos e graxas, entre (BRITO et. al., 

2012; PASCHOAL; TREMILIOSI-FILHO, 2005). 
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Figura 2 – Diagrama esquemático de um sistema de 
eletrocoagulação de dois eletrodos de escala de bancada. 

 
FONTE: (MOLLAH et. al., 2004; p. 202). 

 

 

 A seguir, são apresentadas as reações de hidrólise que ocorrem com o 

eletrodo de alumínio durante o processo de EC (CHEN, 2004). 

 

• Oxidação do Al sólido (reação anódica): 

Al → Al3+
(aq) + 3e-          (1) 

 

• Solvatação do cátion formado 

Al3+
(aq) + 6H2O → Al(H2O)6

3+        (2) 

 

• Formação do agente coagulante 

Al(H2O)6
3+ → Al(OH)3 + 3H+

(aq)         (3) 

 

• Reações secundárias: 

n Al(OH)3 → Aln(OH)3n(s)         (4) 
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• Evolução do hidrogênio no cátodo: 

2H2O + 2e- → H2 + 2OH-         (5) 

 

• Evolução de oxigênio no ânodo: 

2OH- → O2 + H+ + 2e-         (6) 

 

 O ânodo de alumínio é oxidado em razão do potencial aplicado (Eq. 1) e é 

transformado em agente coagulante, o hidróxido de alumínio (Al(OH)3), (Eq. 3) 

responsável pela coagulação do efluente e formação dos flocos, e finalmente 

polimerizado Aln(OH)3n (Eq. 4). Além do agente coagulante, a eletrocoagulação gera 

microbolhas de gases (Eq. 5 e 6) que flotam os flocos à superfície (CHEN, 2004; 

MOLLAH, 2004). 

 Para que se garantam bons rendimentos no tratamento via eletrocoagulação, 

principalmente no que diz respeito à geração do agente coagulante, é necessário que 

algumas características do processo sejam observadas (CHEN, 2004), como:  

 a) Condutividade Elétrica:  

 A capacidade de um meio aquoso de conduzir corrente elétrica é proporcional 

à quantidade de íons condutores presentes na solução, ou seja, quanto maior a 

concentração de íons na solução, maior a capacidade de condução de corrente 

elétrica, e consequentemente, maior possibilidade de ocorrer reações entra as 

substâncias do meio aquoso (CERQUEIRA et. al., 2011). 

 b) Efeito do pH:  

 Dependendo do pH, diferentes espécies (iônicas metálicas, os complexos de 

hidróxido monomérico e os complexos de hidróxido poliméricos) e quantidades de 

coagulantes são formadas. Consequentemente, o pH também interfere nas 

propriedades físico-químicas desses coagulantes, como a solubilidade e 

condutividade de hidróxidos metálicos e o tamanho de partículas coloidais de 

complexos coagulantes, sendo diferente são as interações com as partículas do 

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

 c) Densidade de Corrente: 

 A densidade de corrente (j) é a razão entre a corrente elétrica (i) aplicada e a 

área do eletrodo, e é dependente da tensão aplicada, da condutividade do efluente, 
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da distância entre os eletrodos e também pelo estado de passivação dos mesmos 

(CHEN et. al., 2002; HOLT et. al., 2005). 

 Conforme a j aplicada, diferentes reações eletroquímicas (redução e oxidação) 

acontecem nos eletrodos e na solução. Ou seja, a geração do agente coagulante e a 

taxa de geração de bolhas estão relacionadas com a densidade de corrente. Ao 

mesmo tempo, a j interfere no desgaste dos eletrodos e consumo de energia do 

processo EC (CHEN, 2004; GARCIA-SEGURA et. al., 2017). 

 Geralmente, a CC é a mais aplicada na EC. No entanto, este tipo de corrente 

pode causar com maior facilidade a passivação dos eletrodos (GARCIA-SEGURA et. 

al., 2017), perdendo eficiência no processo de remoção de poluentes em decorrência 

do aumento da resistividade do eletrodo (CRESPILHO & REZENDE, 2004). O uso da 

CA pode ser uma boa alternativa, a evitando a passivação dos eletrodos pelas 

mudanças contínuas de polaridade, aumentando a vida útil dos eletrodos de sacrifício 

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

 d) Tempo de eletrólise: 

 O tempo de eletrólise influencia a eficiência do tratamento de EC, 

determinando a taxa de produção de íons (do eletrodo) em solução, ou seja, na 

quantidade de agente coagulante formado no efluente (DROUICHE et al., 2009; 

AOUDJ et al., 2010). Contudo, é dependente da condutividade do efluente, do pH, da 

área dos eletrodos e da densidade de corrente (SOLAK et al., 2009). 

 e) Material do eletrodo de sacrifício:  

 A escolha do material dos eletrodos não apenas afeta o desempenho e 

eficiência do processo de EC, como também está ligado ao custo operacional. Além 

disso, estão intimamente associados ao tipo de coagulante e hidróxidos gerados 

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

 Os materiais mais utilizados pelo baixo custo, disponibilidade e eficácia são o 

alumínio e o ferro. Eletrodos de alumínio têm sido preferencialmente utilizados, devido 

à obtenção de um efluente final incolor e limpo, enquanto que o uso de eletrodos de 

ferro causa coloração laranja esverdeada ao efluente, pela geração de íons Fe2+ e 

Fe3+ durante o tratamento eletroquímico (DE MENESES et. al., 2012; SOLAK et. al., 

2009). 

 f) Distância dos eletrodos: 

 Conforme Crespilho & Rezende (2004), em distanciamentos maiores dos 

eletrodos, maior a tensão que deverá ser aplicada, isso porque a solução possui 
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resistividade à passagem de corrente elétrica. Quando a distância entre eletrodos 

aumenta, menor é a atração entre os coagulantes gerados e os contaminantes do 

efluente, as interações entre eles tornam-se fracas, e o movimento destes dentro do 

reator eletroquímico é mais lento, diminuindo a eficiência de remoção da EC (AOUDJ 

et. al., 2010). 

 Dependendo das características do efluente, principalmente condutividade 

elétrica, se esta for elevada, distâncias maiores entre os eletrodos poderão ser 

empregadas. Caso contrário, se a condutividade for baixa, a distancia deve ser menor 

entre os eletrodos, visando o menor consumo de energia elétrica (CRESPILHO & 

REZENDE, 2004). 

 A EF tem sido usada com sucesso na remoção de poluentes orgânicos e 

inorgânicos no tratamento de água potável e esgoto sanitário, na indústria têxtil, de 

alimentos, de óleos, de curtume e na destilação de álcool, para a remoção de uma 

infinidade de poluentes presentes nas águas residuais contendo matéria orgânica, 

resíduos de óleo, metais pesados, etc. (GATSIOS; HAHLADAKIS; GIDARAKOS, 

2015). 

 Enquanto as demais alternativas de tratamento (coagulação/floculação, 

flotação, adsorção, tratamentos biológicos) requerem longos períodos de tratamento, 

muito oxigênio, baixa adsorção, entre outros aspectos, a eletrocoagulação oferece 

grandes vantagens, conforme citam Chen (2004); Crespilho & Rezende (2004) e 

Mollah (2004): 

• Aplicação em diversos tipos de efluentes; 

• Versatilidade; 

• Eficiência energética;  

• Segurança; 

• Requer equipamentos simples e fácil operação;  

• Reações rápidas e sistemas de menor tamanho; 

• Utilizam corrente elétrica para o tratamento ao invés de produtos químicos ou 

microrganismos; 

• Limita o uso de substâncias químicas, minimizando, conseqüentemente, o 

impacto negativo causado pelo excesso de xenobióticos lançados no ambiente, fato 

que acontece quando a coagulação química empregando polieletrólitos é utilizada no 

tratamento de efluentes;  
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• Precisa de baixa corrente, e pode ser executado mesmo por processos verdes, 

como, solar, moinhos de vento e células de combustível;  

• Alta eficiência de remoção de partículas; 

• Remove partículas coloidais menores pelo contato promovido pelo campo 

elétrico aplicado; 

• Controle na liberação do coagulante,  

• Os flocos formados são mais estáveis, podendo ser melhor removidos por 

filtração;  

• Eletrodos (ferro ou alumínio) são encontrados com facilidade no mercado, além 

do baixo custo e eficácia;  

• Pouca geração de lodo; 

• As bolhas de gás produzidas durante a eletrólise podem levar o contaminante 

ao topo da solução, onde pode ser concentrado e removido mais facilmente;  

 Conforme Veljković et. al., (2014), uma das grandes vantagens do método da 

eletrocoagulação é a remoção de óleos e graxas, devido à facilidade de coagulação e 

flotação das moléculas de óleo, pela interação dessas com o hidróxido de alumínio, 

contribuindo na diminuição significativa de parâmetros como a cor, turbidez, DQO, 

DBO e sólidos sedimentáveis. O tratamento por eletrocoagulação surge como uma 

alternativa para o pré-tratamento de efluentes que são recalcitrantes para sistemas de 

tratamento biológico, diminuindo a carga orgânica do efluente que inibia o 

crescimento microbiano no tratamento biológico. 

 Porém, este método apresenta algumas desvantagens, segundo Chen (2004), 

Crespilho & Rezende (2004), Mollah (2004) e Veljković et. al., (2014): 

• Troca regularmente de eletrodos, caso sofram passivação;  

• Necessária uma condutividade mínima do efluente; 

• Elevados custos de investimento inicial; 

• Em alguns casos, dependendo do efluente, requer pré-tratamento por 

acidificação; 

• Modesta remoção de matéria orgânica; 

• Formação in situ de compostos orgânicos clorados tóxicos, ou então 

trihalometanos, dependendo do efluente a ser tratado. 

• Grande consumo de energia elétrica no processo. 
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 Porém, em se tratando de energia elétrica, fontes de energias renováveis como 

a energia fotovoltaica, vêm ganhando espaço, pois é uma forma de energia limpa e 

renovável. 

 

 

2.3.1 A eletrocoagulação no tratamento de efluente de biodiesel 

 

 

 O tratamento do efluente de biodiesel pode ser realizado por processos físicos, 

biológicos, químicos ou eletroquímicos, como já descritos no item “2.2.2 Tratamentos 

empregados às águas residuais de biodiesel”. Dentre estes processos, a 

eletrofloculação se destaca por ser simples e eficiente. 

 Vieira et. al. (2015) estudaram o processo de tratamento das águas residuais 

provenientes da etapa de lavagem do biodiesel por eletrofloculação. O efluente 

consistiu de águas de purificação do biodiesel produzido a partir da transesterificação 

alcalina do óleo de soja com metanol. O reator eletroquímico (béquer de 500 mL) 

comportou dois eletrodos de sacrifício, construídos a partir do reúso de latinhas de 

alumínio, com geometria retangular de 3 cm de largura e 9 cm de comprimento, 

ligados a fonte de corrente contínua 1A e 12V de tensão, alimentado por um sistema 

fotovoltaico. O tempo de tratamento foi de 10 minutos e o volume tratado de 200 mL. 

Ao final do processo a amostra foi submetida à avaliação de eficiência de remoção 

dos parâmetros como cor aparente, turbidez, DQO, DBO e TOG. Quando comparado 

com os valores obtidos antes da eletrofloculação foi verificado uma atenuação dos 

valores de turbidez (97%), cor aparente (100%), DQO (85%), DBO (87%) e TOG 

(84%). 

 Brito et. al., (2012) aplicaram a EC no tratamento da água de purificação do 

biodiesel, cedida pelo Laboratório Escola de Óleos, Gorduras e Biodiesel da 

Universidade Federal de Lavras, de modo que esta água pudesse ser reutilizada no 

processo. O reator eletroquímico constituído de dois eletrodos tubulares de alumínio 

(20 cm x 1 cm diâmetro), ligados à fonte de energia elétrica, que forneceu à reação 

uma tensão de 12 V e corrente de 0,1A para que a reação ocorresse. Neste recipiente 

foi colocada a água de lavagem de biodiesel (1L) a ser tratada, retirando alíquotas de 

10 mL do efluente em 1, 2, 3, 4 e 24 h para análises de pH, turbidez e cor. Ao 
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decorrer do tratamento, o pH foi se tornando cada vez menos ácido, passando de 

3,14 (inicial) para pH 4,5 após 24h de eletrólise. O efluente bruto que se apresentava 

muito turvo, após 4 h de tratamento alcançou 80% de remoção de turbidez, e ao 

término das 24h, 98% de remoção da variável. Por meio da espectrofotometria na 

região UV-VIS foi possível observar que as absorbâncias (proporcional às 

concentrações) diminuíram aproximadamente 10 vezes comparadas ao efluente 

bruto, uma diferença bastante significativa. Os autores também observaram a 

pequena geração de lodo. Após EC de 1L de efluente, obtiveram 45 mL de lodo, o 

que corresponde a 4,5%, volume relativamente pequeno comparado a quantidade de 

resíduo tratado. 

 Cordeiro et. al., (2015) utilizaram o processo de eletrofloculação para o 

tratamento das águas residuais da etapa de purificação do biodiesel produzido a partir 

do óleo de soja e metanol por transesterificação alcalina. A célula eletrolítica foi 

montada em um béquer de vidro de 250 mL, com eletrodos de ferro retangulares (1,9 

cm x 9,7 cm), com distanciamento de 5,3 cm entre si, conectados a uma fonte 

geradora de corrente contínua de intensidade 1,2 A. Alíquotas de 145 mL do efluente 

bruto foram testadas, variando a voltagem (ddp 7,5V e 12,0V) e o tempo de eletrólise 

(10, 15 e 20 min), sendo posteriormente o efluente filtrado em um filtro de leito fixo, e 

então realizadas as análises de eficiência dos parâmetros pH, turbidez, cor aparente, 

DQO, DBO e TOG. Nas condições ótimas para o tratamento (tempo de eletrólise de 

10 min e ddp de 7,5V), os autores obtiveram pH próximo ao neutro (5,6), redução na 

turbidez (99,96%), cor aparente (81,66%), DQO (65,19%), DBO (60,37%) e TOG 

(30,88%), o qual garante um consumo energético menor que os demais. 

 As águas residuais resultantes do processo de purificação do biodiesel obtido a 

partir de óleo soja pelo processo de transesterificação alcalina produzida no 

Laboratório de Pesquisa em Eletroquímica – GPEL, campus do CEDETEG-

UNICENTRO no município de Guarapuava – PR, foram submetidas ao tratamento de 

eletrofloculação no trabalho dos autores Santos & Bittencourt (2015). O reator 

eletroquímico foi constituído por um béquer de 1L, que comportava dois eletrodos de 

sacrifício de alumínio (12,2 cm x 7 cm), distanciados entre si 4 cm, alimentados por 

corrente contínua, com carga máxima de 9 V e corrente de 0,5 A. Foi eletrocoagulado 

1L de efluente, e após 1, 2, 3, 6, 12 e 24 h de eletrólise, alíquotas de 1 mL foram 

retiradas para determinação analítica dos parâmetros físicos e químicos: pH, DQO, O2 

dissolvido, condutividade e ST. Ao final do tratamento, os pesquisadores obtiveram 
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redução de 87,6% de ST e 19,8% de DQO. Houve aumento de O2 dissolvido após 

12h de eletrólise (64,6%), o pH diminuiu e ficou menos alcalino (de 9,85 8,58) e 

diminuição da condutividade elétrica, de 153,1 para 99,62 µS/cm. Os autores 

observaram que o tempo ótimo para evitar gasto energético desnecessário utilizado 

no tratamento é de 12h, pois além da redução significativa dos demais parâmetros, 

houve um aumento de O2 dissolvido. 

 De Meneses et. al. (2012) aplicaram a técnica de eletrocoagulação ao 

tratamento de águas de lavagem do biodiesel, verificando quais as principais variáveis 

que influenciam no processo. Os experimentos de eletrocoagulação/flotação foram 

conduzidos em um reator monopolar em batelada (béquer de 600mL), que comportou 

um par de eletrodos de alumínio (10 cm x 5 cm), conectados uma fonte alimentadora 

de corrente contínua, e o volume de efluente a ser tratado (500 mL), a temperatura 

ambiente. Os autores avaliaram a variação os parâmetros pH (2,5; 5,25; 5,26; 5,33 e 

7,92), distância entre eletrodos (4, 6 e 8 mm), tempo de eletrólise (20, 40 e 60 min) e 

voltagem aplicada (3,5; 3,6 e 4,8 V). Diante dos resultados obtidos, os autores 

constataram que, fixando a ddp em 3,5V, 4 mm de distanciamento entre eletrodos, 20 

min de tratamento e pH neutro a alcalino, obteve-se elevada remoção de ST, e 

99,23% de TOG. 

 

 

2.4 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E O USO NA ELETROCOAGULAÇÃO 

 

 

 A preocupação com o meio ambiente tem levado à pesquisa e 

desenvolvimento de novas formas de energia renováveis, uma delas, a energia solar 

fotovoltaica, onde a conversão da energia solar em energia se dá pelo processo 

fotoelétrico. A radiação eletromagnética (fótons) emitida pelo sol sobre materiais 

semicondutores (células solares geralmente de silício dopados) gera uma ionização 

de elétrons do material, produzindo corrente elétrica, cuja intensidade depende da 

intensidade da radiação incidente e da área coberta pelas células solares. 

 Um sistema fotovoltaico pode ser composto por módulos fotovoltaicos, 

acumuladores de carga (baterias), um regulador ou controlador, um inversor de 

cargas (taxa). Ligados em série ou em paralelo, os módulos transformam a radiação 

eletromagnética do sol em energia (corrente elétrica). Essa energia passa pelo 
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controlador de carga, sendo armazenada em baterias para o uso em períodos de 

baixa radiação, tempo nublado ou a noite (VALERO et al., 2008). 

 Além disso, o sistema fotovoltaico produz corrente contínua e pode operar sem 

a necessidade de baterias de armazenamento e alternadores, sendo ligados 

diretamente ao sistema desejado, o que diminuiria os custos de investimento e 

manutenção desses sistemas. Entretanto, a ausência de baterias de armazenamento 

acarreta em oscilações no tratamento, afinal, a intensidade da radiação 

eletromagnética do sol não é constante em todo período do dia, sendo diretamente 

proporcional às condições meteorológicas, localização geográfica, estação do ano, a 

hora do dia e orientação do painel fotovoltaico (VALERO et al., 2008; ZHANG et al., 

2013).  

 O uso da energia solar fotovoltaica é promissor, pois é uma forma de energia 

não poluente, abundante, renovável, silenciosa, possui vida longa e baixo custo de 

manutenção dos sistemas (VALERO et al., 2008; ZHANG et al., 2013). Porém, para a 

geração de eletricidade em escala comercial, o principal obstáculo tem sido o custo 

das células solares (GARCÍA-GARCÍA et al.; 2015). 

 Visando tornar o tratamento de efluentes por eletrocoagulação uma alternativa 

economicamente viável, requer-se uma fonte de energia elétrica de baixo custo, 

compatível com a dimensão do reator e volume de efluente a tratar e tempo de 

tratamento, podendo essa ser gerada pelo sistema solar fotovoltaico.   

 Alguns estudos já foram realizados, utilizando o tratamento eletroquímico 

viabilizado pela energia de painéis fotovoltaicos. García-García et. al. (2015) 

alcançaram remoção de 89% para DQO, 97% para cor e 91% para turbidez, através 

da aplicação de eletrocoagulação alimentado por células solares em efluente de uma 

unidade de tratamento de um parque industrial que recebe a descarga industrial de 

136 fábricas. Zhang et. al. (2013) avaliaram  a remoção de fosfato em águas residuais 

de paisagismo eutrofizadas, usando um processo de eletrocoagulação com eletrodos 

de alumínio alimentados diretamente por módulos solares fotovoltaicos. O processo 

utilizado para a remoção de fosfato dessa água residual viável, obtendo 97% de 

eficiência de remoção.  

 Valero et al. (2008) estudaram a eficiência da eletrocoagulação alimentada por 

energia fotovoltaica no tratamento de efluente têxtil sintético, obtendo remoção acima 

de 90% do corante reativo Remazol Red RB 133 após o tratamento eletroquímico.  
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 Tones (2015) aplicou a técnica de eletrocoagulação em um efluente têxtil 

sintético, investigando o efeito da corrente elétrica, tempo de tratamento e alumínio 

dissolvido com relação à remoção da cor, concluindo que a utilização de painel 

fotovoltaico como fonte de alimentação na técnica de Eletrocoagulação aplicada ao 

tratamento de efluente têxtil é viável obtendo até 99% de remoção da cor em dia céu 

limpo e 97% em dia de céu parcialmente nublado. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 COLETA, PRESERVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE EFLUENTE ADVINDO DO 

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

 

 

As amostras utilizadas para avaliação do tratamento via eletrocoagulação 

consistem de águas residuárias de uma usina de biodiesel, localizada em 

Marialva/PR, coletadas em 29/01/2016, no decorrer do tratamento primário (Figura 3), 

sendo armazenadas em galões PEAD de 5L e posteriormente congeladas. 
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Figura 3 – Fluxograma dos processos de tratamentos de efluente vindo da 
produção industrial de biodiesel. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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3.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

  

 

As análises físico-químicas cor, turbidez, DQO, TOG e Alumínio residual foram 

efetuadas em triplicata, no efluente bruto e no efluente tratado (eletrofloculado) para 

fins de avaliação da eficiência da técnica. Já as análises físico-químicas pH e 

condutividade elétrica, efetuadas em triplicata, no efluente bruto e no efluente tratado 

(eletrofloculado), para fins de caracterização do processo de tratamento. 

As análises foram realizadas seguindo as metodologias propostas no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012) e a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1997), conforme Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 – Parâmetros Físico-químicos Analisados e os seus Métodos. 
Parâmetros Metodologia 

pH Método Potenciométrico 4500-H+ B. 
Condutividade elétrica Método Condutivímetro 2510 B. 
Turbidez Método Nefelométrico, 2130 B. 
Cor Método Espectrofotométrico 2120 C. 
Demanda Química de Oxigênio – DQO Método Colorimétrico 5220 D. 
Teor de Óleos e Graxas - TOG Método Gravimétrico 5520 B. 

Alumínio residual 

Tratamento preliminar de amostras para determinação 
de metais - Método da espectrometria de absorção 
atômica/emissão em chama, NBR 13809.  
Método da espectrometria de absorção atômica, NBR 
13807. 

Fonte: Autoria Própria. 
 

 

Para medir o pH realizou-se medição instrumental utilizando o medidor de pH 

de bancada digital Hanna 21 pH/mV meter, marca Instruments Brasil. Já a 

condutividade elétrica foi mensurada pelo condutivímetro Hanna HI2300 

EC/TDS/NaCl Meter, marca Instruments Brasil. 

Os espectros de absorbância da cor das águas de lavagem foram realizados 

em um Espectrofotômetro de absorção molecular UV-Vis de varredura com feixe 

duplo, marca Perkin Elmer, modelo Lambda 45, no intervalo de 200 a 900 nm. Para 

as análises dos resultados dessa variável resposta (cor), foram determinados dois 

comprimentos de onda, em função dos espectros de varreduras realizados no 



 

efluente bruto, onde os picos encontravam

ultravioleta e visível, respectivamente.

A mensuração da turbidez do efluente se deu através do 

AP2000, marca PoliControl

Dry-Block SL20, marca: 

espectrofotometria em comprimento de onda 600nm, em um espectrofotômetro DR 

2800, marca Hach. 

A quantificação do Teor de Óleos e Graxas

metodologia proposta no 

Wastewater (APHA, 2012)

de aquecimento, balões de fundo chato, 

O tempo de extração foi aproximadamente 4h, ao concluir 80 ciclos. 

A mensuração de Alumínio

eletrocoagulação, já digeridas

Espectrofotômetro de absorção atômica com chama, marca 

seguindo a metodologia proposta pela NBR 13807 (ABNT, 1997).

Figura 4 – Extrator d

Fonte: Autoria Própria.
 
 

 

efluente bruto, onde os picos encontravam-se nesses comprimentos: 280nm e 500nm, 

el, respectivamente. 

A mensuração da turbidez do efluente se deu através do turbidímetro

PoliControl. As análises de DQO foram realizadas com bloco digestor 

 Solab Científica, e, em seguida, quantificada por 

espectrofotometria em comprimento de onda 600nm, em um espectrofotômetro DR 

quantificação do Teor de Óleos e Graxas (TOG) foi realizada seguindo a 

 Standard Methods for th e Examination

APHA, 2012), porém, adaptando-se um aparelho extrator com mantas 

de aquecimento, balões de fundo chato, soxhlet e condensadores, conforme Figura 4

O tempo de extração foi aproximadamente 4h, ao concluir 80 ciclos.  

A mensuração de Alumínio Residual nas amostras tratadas por 

, já digeridas conforme NBR 13809/1997, foi realizada em 

Espectrofotômetro de absorção atômica com chama, marca Varian, modelo 

seguindo a metodologia proposta pela NBR 13807 (ABNT, 1997). 

 

 

Extrator de Óleos e Graxas. 

Fonte: Autoria Própria. 
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se nesses comprimentos: 280nm e 500nm, 

urbidímetro manual 

s análises de DQO foram realizadas com bloco digestor 

quantificada por 

espectrofotometria em comprimento de onda 600nm, em um espectrofotômetro DR 

foi realizada seguindo a 

Examination of Water and 

se um aparelho extrator com mantas 

condensadores, conforme Figura 4. 

ostras tratadas por 

, foi realizada em 

, modelo AA240FS, 
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3.3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Na primeira etapa do estudo, a técnica de eletrocoagulação foi aplicada ao 

efluente gerado durante o processo de produção de biodiesel. O reator batelada de 

bancada (béquer de 600 mL) comportou um par de eletrodos de sacrifício de alumínio 

(100 mm de comprimento x 50 mm de largura e 0,6 mm de espessura) e o efluente a 

ser tratado, sob agitação magnética, em temperatura ambiente. O reator de EC é um 

reator monopolar, composto por um ânodo e um cátodo de alumínio, com área ativa 

(submersa em solução) de 35cm2, distâncias em 1 cm, e conectados a uma fonte de 

corrente contínua (Fonte de alimentação Modelo FA-3050, Marca: Instrutherm), de 

modo a permitir o funcionamento do reator de EC. A Figura 5 representa o sistema 

descrito. 

 A escolha pelo eletrodo de alumínio se deve ao fato de estar facilmente 

disponível no mercado e pelo baixo custo. Conforme Meneses et. al. (2012) outra 

vantagem é a eficácia deste material pela alta capacidade de adsorção do hidróxido 

de alumínio (coagulante gerado no processo), além de não deixarem cor no efluente 

resultante do tratamento. 

Após cada ensaio (30 min) realizou-se a inversão de polaridade dos eletrodos, 

a fim de evitar o desgaste excessivo e passivação que tendem a comprometer a 

eficiência do sistema. Em cada batelada foi utilizado 500 mL de efluente bruto. 

 

 

Figura 5 – Desenho experimental do reator monopolar do processo de EC, 
sob agitação magnética,  composto por um par de eletrodos de alumínio 
conectados a uma fonte de corrente contínua. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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 Para a segunda etapa, substituiu-se a fonte de alimentação por um sistema 

fotovoltaico composto por células de Silício Policristalino, com as seguintes 

características de operação para uma radiação de 1000 W m-2: corrente máxima (Imp) 

gerada pelo processo fotovoltaico de 7,87 A, voltagem máxima (Vmp) de 17,8 V; 

potência máxima (Pm) de140 W; diferença de potencial de circuito aberto (Voc) de 22,2 

V e corrente elétrica de curto-circuito (Isc) de 8,1 A. 

Por ser o próprio sistema fotovoltaico a fonte de alimentação, a conexão fez-

se sem o uso de baterias, aplicando a corrente contínua ao tratamento de efluente 

pela eletrocoagulação, sendo a intensidade de corrente de saída controlada por um 

potenciômetro e mensurada no modo de amperímetro, conforme Figura 6. 

 

 

Figura 6 – Arranjo do Sistema Fotovoltaico Interligado ao Reator de Eletrocoagulação. 

 
Fonte: Adaptado de (TONES, 2015, p. 28). 
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3.4 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

  

 Visando analisar a superfície de resposta das variáveis independentes 

estudadas, realizou-se um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) 22 

para a obtenção do modelo ou superfície de resposta, envolvendo os fatores 

densidade de corrente (mA.cm-2) e tempo de reação (min). Apesar de o pH ser um 

parâmetro fundamental no processo de EC, optou-se por manter o pH original do 

efluente, visando não adicionar produtos químicos para sua correção, e desta forma, 

manter o efluente mais in natura possível.  

O DCCR foi composto de 12 ensaios (4 (22) ensaios dos pontos fatoriais + 4 

repetições no ponto central + 4 ensaios dos pontos axiais). Na Tabela 3 estão 

expressos os valores reais e codificados da matriz do delineamento experimental 

referentes aos níveis estudados para os fatores.  

 

 

Tabela 3 – Matriz do delineamento experimental DCCR. 

Ensaio x1 x2  J (mA.cm-2) t (min) 

1 1 1 27,93 64’49’’ 

2 1 -1 27,93 15’11’’ 

3 -1 1 8,07 64’49’’ 

4 -1 -1 8,07 15’11’’ 

5 0 0 18,0 40 

6 0 0 18,0 40 

7 0 0 18,0 40 

8 0 0 18,0 40 

9 -1,41 0 4,0 40 

10 1,41 0 32,0 40 

11 0 -1,41 18,0 5 

12 0 1,41 18,0 75 

Fonte: Autoria Própria. 
 
NOTAS: 
x1 = variável codificada vinculada a densidade de corrente J (mA.cm-2) 
x2 = variável codificada vinculada ao tempo t (min) 

 

 

Realizou-se a eletrocoagulação das respectivas amostras, ajustando a 

densidade de corrente e controlando o tempo conforme já estabelecido pela matriz da 

Tabela 3. Ao término da eletroflotação, deixava-se a amostra tratada em repouso por 
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30 minutos, tempo suficiente para os flocos formados e em agitação durante o 

tratamento, flotarem à superfície e formarem o sobrenadante. Após a flotação das 

impurezas, com auxílio de uma seringa descartável de 60 mL acoplada a uma 

mangueira, coletava-se alíquotas para as análises das variáveis resposta: cor, 

turbidez, DQO, TOG e Alumínio residual. 

A eficiência do processo foi acompanhada através do percentual de redução 

dos parâmetros, remoção de cor, turbidez, DQO e TOG e concentração final do 

Alumínio residual. O pH e a condutividade elétrica também foram monitorados, no 

entanto, não foram testados como parâmetros no planejamento, objetivando manter o 

efluente mais in natura possível, sem alterações por adição de produtos químicos que 

pudessem agregar custos no tratamento. 

A avaliação dos resultados foi realizada por meio do software Microsoft Excel 

2007 e do programa Statistica® 11 (Copyright 1984-2007 by Statsoft, Inc), a fim de 

obter/ajustar um modelo estatístico-matemático quadrático, visando o estudo da 

relação entre as variáveis independentes e as variáveis respostas.  

 Na segunda etapa, utilizou-se as condições que obtiveram melhores 

rendimentos de remoção das variáveis respostas. Como há o regulador de tensão que 

controla a intensidade de corrente aplicada ao tratamento, não se fez necessário o 

experimento em condições climáticas diferentes (céu limpo e céu parcialmente 

nublado). No entanto, dados foram coletados no datalogger em diferentes condições a 

fim de se realizar um comparativo da eficiência de tratamento. Realizou-se os 

tratamentos ao longo de 8 horas, sendo que a cada uma hora uma amostra foi 

gerada, iniciando o procedimento às 12h (maior incidência solar) e finalizando às 19h 

(pôr do sol). Cada amostra gerada passou por uma análise físico-química de acordo 

com a Tabela 2.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE BRUTO 

 

 

 Os resultados obtidos para a caracterização das águas residuais da produção 

de biodiesel, necessárias à condução dos experimentos, estão apresentados na 

Tabela 4, e são semelhante aos obtidos por outros autores, conforme Tabela 1. 

 A amostra bruta caracteriza-se por pH ácido, próximo ao neutro, e 

condutividade elétrica alta. Valores elevados para turbidez, cor, DQO e TOG, devido a 

grande presença de matéria orgânica e óleos resultantes da matéria prima utilizada e 

rota catalítica empregada no processo de produção.  

  

 

Tabela 4 – Caracterização do efluente bruto. 
Parâmetros Bruto 

pH  6,5 ± 0,3 
Condutividade elétrica (mS.cm-1) 4,4 ± 0,1 
Turbidez (UNT) 5508 ± 963 
Cor em 280nm (Abs) 1,545 ± 0,001 
Cor em 500nm (Abs) 1,009 ± 0,001 
TOG (mg.L-1) 10.816 ± 732 
DQO (mg.L-1) 75.569 ± 6099 

Fonte: Autoria Própria. 
 

  

4.2 ANÁLISE EXPERIMENTAL DAS AMOSTRAS ELETROCOAGULADAS 

 

 

4.2.1 Condutividade elétrica e pH 

 

 

 A mensuração da condutividade elétrica e pH do efluente tratado se deu a fim 

de verificar o comportamento do mesmo, sendo os resultados apresentados na 

Tabela 5.  
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Tabela 5 – Valores reais da matriz do planejamento experimental e os parâmetros mensurados 
pH e condutividade. 
 

 Variáveis Independentes Variáveis medidas 

Ensaio 
Densidade de 

Corrente (mA.cm-2) 
Tempo de  

Eletrólise (min) 
pH 

Condutividade 
(mS.cm-1) 

1 27,93 64’49’’ 10,32 ± 0,02 4,29± 0,02 
2 27,93 15’11’’ 8,10± 0,04 4,35± 0,01 
3 8,07 64’49’’ 7,75± 0,03 4,28± 0,01 
4 8,07 15’11’’ 7,34± 0,04 4,71± 0,05 
5 18,0 40 8,03± 0,02 4,28± 0,01 
6 18,0 40 8,32± 0,04 4,25± 0,03 
7 18,0 40 9,24± 0,02 4,44± 0,05 
8 18,0 40 9,44± 0,01 4,48± 0,05 
9 4,0 40 7,05± 0,04 4,46± 0,01 

10 32,0 40 9,89± 0,01 4,47± 0,03 
11 18,0 5 7,08± 0,03 4,63± 0,01 
12 18,0 75 9,61± 0,02 4,20± 0,03 

Fonte: Autoria Própria. 
 

 

 A condutividade inicial (efluente bruto) era de 4,44 mS.cm-1, e ao final dos 

ensaios variou de 4,20 a 4,71 mS.cm-1, dependendo a faixa estudada. 

 O pH inicial (6,45) é quase neutro. Após a realização do tratamento 

eletroquímico esse pH aumentou, tornando-se alcalino, variando de 7,05 a 10,32. 

Conforme De Meneses et. al. (2012), geralmente, o pH do meio tende a aumentar 

durante o processo devido à evolução de hidrogênio no cátodo. A eletrocoagulação 

libera hidróxidos durante o tratamento, que reagem com a solução, e fazem com que 

o pH do efluente aumente, tornando-o alcalino. Em paralelo, há a diminuição da 

concentração de ácidos graxos e demais compostos ácidos do efluente, que traziam à 

solução um caráter ácido, contribuindo também para o aumento do pH da solução 

(BRITO et. al., 2012). 

  

 

4.2.2 Turbidez 

 

 

 Para interpretação dos resultados obtidos nos ensaios (Tabela 6) foi utilizado o 

programa Statistica 11.0. Os resultados dos efeitos e a análise ANOVA da variável 

turbidez podem ser vistos nas Tabelas 7 e 8. Lembrando que, para os efeitos serem 

significativos  a 95% de intervalo de confiança, o p-valor deve ser menor que 0,05 e 
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que para validar um modelo necessita-se que Fcalc seja maior que Ftab, além de p-

valor menor que 0,05.  

 

 

Tabela 6 – Valores codificados da matriz do planejamento experimental e a remoção percentual 
da variável dependente turbidez. 
 Variáveis Independentes Variável Resposta 

Ensaio 
Densidade de 

Corrente (mA.cm-2) 
Tempo de  

Eletrólise (min) 
Turbidez  

(NTU) 
Turbidez  

(% removida) 

1 27,93 64’49’’ 43,4 99,2 
2 27,93 15’11’’ 385,3 93,0 
3 8,07 64’49’’ 328,3 94,0 
4 8,07 15’11’’ 255,3 95,4 
5 18,0 40 266,7 95,2 
6 18,0 40 283 94,8 
7 18,0 40 127,3 97,7 
8 18,0 40 63,7 98,8 
9 4,0 40 1230 77,7 
10 32,0 40 127,7 97,7 
11 18,0 5 1150 79,1 
12 18,0 75 79,5 98,5 

Fonte: Autoria Própria. 
 

 

Tabela 7 – Efeitos lineares (L), quadráticos (Q) e combinados (x1-x2) dos parâmetros do reator 
EC na variável de resposta porcentagem de remoção de Turbidez. 
Fator 

Efeitos 
Coeficiente 

de regressão 
Erro 

experimental 
Soma dos quadrados 

dos erros 
p-valor 

Média 96,61692 96,61692 3,290703 
 

0,000000 
x1 (L) 7,77997 3,88998 4,660736 120,6957 0,146107 
x1 (Q) -5,37356 -2,68678 5,224841 45,8166 0,343395 
x2 (L) 8,09435 4,04718 4,660736 130,6473 0,133114 
x2 (Q) -4,20358 -2,10179 5,224841 28,0374 0,451779 
x1 : x2 3,76588 1,88294 6,581464 14,1819 0,587971 
Fonte: Autoria Própria. 
 
NOTAS: 
x1 = variável codificada vinculada a densidade de corrente. 
x2 = variável codificada vinculada ao tempo. 
L = termos lineares. 
Q = termos quadráticos. 
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Tabela 8 – ANOVA para a variável dependente turbidez. 
Fonte de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Fcalc. Ftab. p-valor 

Regressão 587,558 5  117,512 2,713 4,387 0,128174305 
Resíduos 259,894 6 43,316 
Total 

 11  
  

 
Fonte: Autoria Própria. 
 

 

 Conforme pode ser visto nas Tabelas 7 e 8, os fatores estudados não 

exerceram efeitos estatisticamente significativos (com p-valor igual ou abaixo de 0,05) 

na variável resposta Remoção da Turbidez, com Fcalc menor que Ftab e R2= 55%, não 

sendo possível obter um modelo matemático para representar esta variável 

dependente Turbidez. 

 A Tabela 6 mostra a remoção percentual da turbidez da solução em função das 

variáveis independentes estudadas (x1 (densidade de corrente) e x2 (tempo)). 

Observando a remoção percentual e os efeitos principais apresentados na Tabela 7, 

x1 e x2, ambos positivos, pode-se concluir que quanto maior o tempo e densidade de 

corrente, maior será a remoção da turbidez. 

 Após o tratamento por EC da água de lavagem do biodiesel, a amostra tratada 

apresentou grande diferença em relação ao aspecto da amostra bruta, nas faixas de 

tempo e densidade de corrente estudadas. O resíduo que se apresentava turvo, 

bastante amarelado devido ao residual de óleo e com sobrenadante, após tratamento, 

o aspecto da solução já mostrava grande diferença, com aparência mais límpida 

(Figura 7).  

  

 

Figura 7 – (A) Efluente bruto, (B) Ensaio 11, (C) Ensaio 2, (D) Ensaio 9, (E) Ensaio 6, (F) Ensaio 1. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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 A diferença da turbidez comparando a amostra bruta e a tratada acentuam a 

eficiência do tratamento, já que a clarificação do resíduo é nítida (Figura 7). Com 

exceção de dois ensaios (9 e 11), todos os demais obtiveram remoção superior a 

90%. Pode-se observar que, tempos de tratamento mais longos aliados a densidades 

de corrente de média a alta, obtêm-se melhores rendimentos. 

 Os resultados foram muito semelhantes aos obtidos por Brito et. al. (2012) que 

desenvolveram um estudo semelhante, tratando 1 litro de água de lavagem real de 

biodiesel por meio da eletrocoagulação com eletrodos de alumínio, controlando o 

tempo (1, 2, 3, 4 e 24h), fixando a densidade de corrente em 31,85 mA.cm-2, obtendo 

80 a 98% de remoção da turbidez, porém, após 4 e 24h, respectivamente, tempo 

demasiadamente longo, considerando o consumo e gasto de energia. 

 Cordeiro et. al. (2015) utilizou eletrodos de ferro para o tratamento por EC de 

145 mL de águas residuais de biodiesel, aplicando densidade de corrente fixa em 65 

mA.cm-2 variando a diferença de potencial (DDP) de 7,5V e 12V, e o tempo de 

tratamento entre 10, 15 e 20 min, obtendo 99% de remoção de turbidez na condição 

otimizada (DDP 7,5V e 10min). Os autores constataram que quanto maior o tempo e a 

voltagem aplicada, menor a porcentagem de remoção de turbidez, isso devido a 

oxidação dos eletrodos de ferro, que, dependendo da DDP e do tempo de exposição 

ao tratamento, liberam íons que acarretam na turbidez e cor da amostra. 

 Vieira et. al. (2015) aplicaram a eletrocoagulação para as águas residuais 

provenientes da etapa de lavagem do biodiesel, cujo os eletrodos foram construídos a 

partir do reuso de latinhas de alumínio, ligados a uma fonte geradora com densidade 

de corrente de contínua 37m A.cm-2, alimentado por um sistema fotovoltaico, durante 

10 minutos. Ao fim do processo, obtiveram uma atenuação de 97% da turbidez. 

 

 

4.2.3 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

 

 

 Para faixa de valores estudada, o termo x2 (Q) se apresentou próximo a 

significância de 95% para a variável resposta DQO (Tabelas 9 e 10).   
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Tabela 9 – Efeitos lineares (L), quadráticos (Q) e combinados (x1-x2) dos parâmetros do reator 
EC na variável de resposta porcentagem de remoção de DQO. 
Fator 

Efeitos 
Coeficiente 

de regressão 
Erro 

experimental 
Soma dos quadrados 

dos erros 
p-valor 

Média 49,6999 49,6999 3,103732 
 

0,000004 
x1 (L) 7,0333 3,51667 4,395922 98,6415 0,160723 
x1 (Q) -3,3738 -1,68691 4,927976 18,0611 0,519135 
x2 (L) -5,3571 -2,67855 4,395922 57,2265 0,268712 
x2 (Q) -16,4151 -8,20756 4,927976 427,5496 0,015787 
x1 : x2 8,9543 4,47715 6,207519 80,1795 0,199260 
Fonte: Autoria Própria. 
 
NOTAS: 
x1 = variável codificada vinculada a densidade de corrente. 
x2 = variável codificada vinculada ao tempo. 
L = termos lineares. 
Q = termos quadráticos. 

 

 

Tabela 10 – ANOVA para a variável dependente DQO. 
Fonte de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Fcalc. Ftab. p-valor 

Regressão 894,828 5 178,966 
4,644 4,387 0,044238699 Resíduos 231,200 6 38,533 

Total 
 

11 
 

  
 

Fonte: Autoria Própria. 
 

 

Uma nova análise estatística foi realizada após constar que a variável 

independente x2 (Q) foi pertinente, desprezando as variáveis que não tiveram efeito no 

desempenho da técnica (Tabela 11 e 12). Conforme Rodrigues & Iemma (2014), ao 

simplificar o modelo teremos um modelo com menor número de fatores e mais 

simples, apenas os significativos, chamado também de modelo reparametrizado ou 

modelo reduzido. 
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Tabela 11 – Efeitos lineares (L) e quadráticos (Q) do parâmetro Tempo (min) do reator EC na 
variável de resposta porcentagem de remoção de DQO. 
Fator 

Efeitos 
Coeficiente 

de regressão 
Erro 

experimental 
Soma dos quadrados 

dos erros 
p-valor 

Média 48,3576 48,35759 2,673208 
 

0,000000 
x2 (L) -5,3571 -2,67855 4,883983 57,2265 0,301176 
x2 (Q) -15,7501 -7,87504 5,367686 409,5200 0,016642 
Fonte: Autoria Própria. 
 
NOTAS: 
x2 = variável codificada vinculada ao tempo. 
L = termos lineares. 
Q = termos quadráticos. 

 

 

Tabela 12 – ANOVA para a variável dependente DQO. 
Fonte de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Fcalc. Ftab. p-valor 

Regressão 894,828 2 447,414 
9,406 4,256 0,006237118 

Resíduos 428,082 9 47,565 
Total 

 
11 

 
  

 
Fonte: Autoria Própria. 
 

 

 Porém, apesar de p-valor ser significativo a 95% de confiança (Tabela 12), o R2 

apresentou-se muito baixo (52%). Além disso, é interessante que o modelo preditivo 

apresente Fcal cerca de 5 vezes superior que Ftab (RODRIGUES; IEMMA, 2014), fato 

não observado no modelo, indicando possíveis erros que poderiam ser encontrados 

nos valores de remoção DQO preditos por ele, e assim, não apresentando modelo 

válido  para a variável resposta. 

 Após o tratamento utilizando a técnica de eletrocoagulação, a DQO apresentou 

uma boa redução, obtendo reduções de 20 a 52% (Tabela 13), dependendo das 

faixas das variáveis independentes. Porém, a sua quantidade ainda é alta para 

descarte em corpo receptor, evidenciando a necessidade de tratamento biológico 

após o tratamento eletroquímico. 

 Estes resultados obtidos estão de acordo os observados na literatura que 

utilizaram a eletrocoagulação para tratamento de efluente de biodiesel. Cordeiro et. al. 

(2015) obteve eficiência de remoção de DQO de 56,5% (20 min a 12V) e 65,19% (10 

min a 7,5V). Valverde et. al., (2014) ao aplicar a técnica da eletrocoagulação, com 

eletrodos de alumínio, a 250mL de efluente de biodiesel, aplicando uma diferença de 
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potencial de 3,5V durante 40 min, obtiveram 24% de remoção da DQO. Já Vieira et. 

al. (2015) em seus estudos, obtiveram uma redução de 85% da DQO. 

 Srirangsan, Ongwandee & Chavalparit (2009, apud PALOMINO-ROMERO et. 

al., 2012) pesquisaram a aplicação do processo de eletrocoagulação no tratamento do 

efluente de biodiesel, testando cinco combinações de eletrodos: Fe–Fe, Fe–C, Al–Al, 

Al–C e C–C, em densidades de corrente que variavam de 3,5 a 11,0 mA.cm-2, e 

obtiveram as condições ótimas para as faixas estudadas com a combinação de 

eletrodos de Al-C, aplicando uma densidade de corrente de 8,32 mA.cm-2, tempo de 

25 min e pH inicial de 6,4, obtendo remoção de 55,7% para DQO. 

 

 

Tabela 13 – Valores codificados da matriz do planejamento experimental e a remoção percentual 
da variável dependente DQO. 
 Variáveis Independentes Variável Resposta 

Ensaio 
Densidade de 

Corrente (mA.cm-2) 
Tempo de  

Eletrólise (min) 
DQO  

(mg.L-1) 
DQO  

(% removida) 

1 27,93 64’49’’ 35979,2 52,4 
2 27,93 15’11’’ 45068,8 40,4 
3 8,07 64’49’’ 48502,6 35,8 
4 8,07 15’11’’ 44058,8 41,7 
5 18,0 40 35777,2 52,7 
6 18,0 40 36989,1 51,1 
7 18,0 40 41029,0 45,7 
8 18,0 40 38201,1 49,4 
9 4,0 40 46078,7 39,0 
10 32,0 40 39211,0 48,1 
11 18,0 5 45068,8 40,4 
12 18,0 75 59814,2 20,8 

Fonte: Autoria Própria. 
 

 

4.2.4 Cor 

 

 

 Para faixa de valores estudada, os fatores (tempo de eletrólise e densidade de 

corrente) não exerceram efeitos estatisticamente significativos a 95% de confiança 

para a variável resposta Remoção da Cor a 280nm e a 500nm, respectivamente, 

conforme Tabelas 14 a 17. O Fcal também apresentou-se menor que Ftab para ambas 

as variáveis e o R2 apresentou-se muito baixo (66% e 57%, respectivamente), não 

sendo possível obter um modelo matemático para retratar esta variável dependente.  
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Tabela 14 – Efeitos lineares (L), quadráticos (Q) e combinados (x1-x2) dos parâmetros do reator 
EC na variável de resposta porcentagem de remoção de Cor 280 nm. 
Fator 

Efeitos 
Coeficiente 

de regressão 
Erro 

experimental 
Soma dos quadrados 

dos erros 
p-valor 

Média 86,8922 86,89224 6,94608 
 

0,000016 
x1 (L) 18,1570 9,07849 9,83798 657,390 0,114486 
x1 (Q) -10,4710 -5,23551 11,02870 173,971 0,379058 
x2 (L) 23,7520 11,87601 9,83798 1124,960 0,052266 
x2 (Q) -14,0745 -7,03726 11,02870 314,316 0,249066 
x1 : x2 9,2666 4,63328 13,89229 85,869 0,529556 
Fonte: Autoria Própria. 
 
NOTAS: 
x1 = variável codificada vinculada a densidade de corrente. 
x2 = variável codificada vinculada ao tempo. 
L = termos lineares. 
Q = termos quadráticos. 

 

 

Tabela 15 – ANOVA para a variável dependente Cor 280 nm. 
Fonte de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Fcalc. Ftab. p-valor 

Regressão 3438,305 5 687,661 
3,563 4,387 0,076753855 Resíduos 1157,974 6 192,996 

Total 
 

11 
 

  
 

Fonte: Autoria Própria. 
 

 

Tabela 16 – Efeitos lineares (L), quadráticos (Q) e combinados (x1-x2) dos parâmetros do reator 
EC na variável de resposta porcentagem de remoção de Cor 500 nm. 
Fator 

Efeitos 
Coeficiente 

de regressão 
Erro 

experimental 
Soma dos quadrados 

dos erros 
p-valor 

Média 94,3356 94,33559 6,69463 
 

0,000008 
x1 (L) 15,8249 7,91247 9,48184 499,3674 0,146164 
x1 (Q) -9,0592 -4,52959 10,62946 130,2196 0,426768 
x2 (L) 18,0160 9,00798 9,48184 647,2179 0,106163 
x2 (Q) -11,3322 -5,66608 10,62946 203,7624 0,327383 
x1 : x2 3,3352 1,66758 13,38939 11,1232 0,811599 
Fonte: Autoria Própria. 
 
NOTAS: 
x1 = variável codificada vinculada a densidade de corrente. 
x2 = variável codificada vinculada ao tempo. 
L = termos lineares. 
Q = termos quadráticos. 
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Tabela 17 – ANOVA para a variável dependente Cor 500 nm. 
Fonte de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Fcalc. Ftab. p-valor 

Regressão 2514,033 5 502,807 
2,805 4,387 0,120779318 Resíduos 1075,654 6 179,276 

Total 
 

11 
 

  
 

Fonte: Autoria Própria. 
 

 

 Analisando-se a remoção da cor em ambos os comprimentos de onda, 

apresentados nas Tabelas 18 e 19, bem como na Figura 8, indicam boa eficiência de 

remoção no tratamento eletroquímico, alcançando 98% de eficiência. 

 

 

Tabela 18 – Valores codificados da matriz do planejamento experimental e a remoção percentual 
da variável dependente cor 280nm. 
 Variáveis Independentes Variável Resposta 

Ensaio 
Densidade de 

Corrente (mA.cm-2) 
Tempo de  

Eletrólise (min) 
Cor 280nm  

(Abs) 
Cor 280 nm 

(% removida) 

1 27,93 64’49’’ 0,09015 94,2 
2 27,93 15’11’’ 0,39403 74,5 
3 8,07 64’49’’ 0,31762 79,4 
4 8,07 15’11’’ 0,33523 78,3 
5 18,0 40 0,28191 81,7 
6 18,0 40 0,26029 83,2 
7 18,0 40 0,15444 90,0 
8 18,0 40 0,11065 92,8 
9 4,0 40 0,80849 47,6 
10 32,0 40 0,13485 91,3 
11 18,0 5 0,93185 39,7 
12 18,0 75 0,12215 92,1 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 19 – Valores codificados da matriz do planejamento experimental e a remoção percentual 
da variável dependente cor 500nm. 
 Variáveis Independentes Variável Resposta 

Ensaio 
Densidade de 

Corrente (mA.cm-2) 
Tempo de  

Eletrólise (min) 
Cor 500nm (Abs) 

Cor 500 nm 
(% removida) 

1 27,93 64’49’’ 0,01656 98,4 
2 27,93 15’11’’ 0,10932 89,2 
3 8,07 64’49’’ 0,09004 91,1 
4 8,07 15’11’’ 0,11552 88,5 
5 18,0 40 0,08856 91,2 
6 18,0 40 0,07262 92,8 
7 18,0 40 0,04352 95,7 
8 18,0 40 0,02199 97,8 
9 4,0 40 0,42302 58,1 
10 32,0 40 0,02806 97,2 
11 18,0 5 0,46339 54,1 
12 18,0 75 0,03327 96,7 

Fonte: Autoria Própria. 
 

 

Figura 8 – Espectro de absorbância das amostras. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

 

 A espectrofotometria na região UV-VIS é uma técnica analítica para medidas 

de absorção de radiação nas regiões ultravioleta, visível e infravermelho do espectro 
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eletromagnético, fundamentada na lei de Lambert-Beer. A concentração é 

proporcional à absorbância quando utiliza-se o mesmo comprimento de caminho ótico 

(BRITO et. al., 2012). 

 Ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa, que apresentam uma 

banda de absorção próxima a 200 nm (BRITO et. al., 2012). A Figura 8 mostra que 

houve uma diminuição da absorbância, e consequentemente na concentração, na 

região de 200nm, bem como nos demais comprimentos de onda do espectro, 

indicando que além dos ácidos graxos, outros componentes do efluente foram 

removidos com o tratamento eletroquímico. 

 Os resultados aqui obtidos mostram-se condizentes com as eficiências obtidas 

por outros autores que realizaram estudos semelhantes. Brito et. al. (2012) obteve 

remoção de 90% aplicando 31,85 mA.cm-2 após 24h de tratamento. Cordeiro et. al. 

(2015) removeu 81,5% da cor em 10 min de tratamento com DDP em 7,5V e 

densidade de corrente fixa em 65mA.cm-2. Já Vieira et. al. (2015) obtiveram redução 

de 98% na cor real, ao aplicar a eletrocoagulação ao efluente de biodiesel, com 

densidade de corrente igual a 37mA.cm-2 durante 10 minutos. 

 

 

4.2.5 Teor de Óleos e Graxas (TOG) 

 

 

 Para a variável resposta Teor de Óleo e Graxas (TOG), a faixa de valores 

estudada para as variáveis independentes (tempo de eletrólise e densidade de 

corrente) não exerceu efeitos significativos a 95% de confiança, apresentando p-valor 

maior que 0,05,  Fcal menor que Ftab e R2 muito baixo (34%), conforme Tabelas 20 e 

21, não obtendo um modelo matemático para a variável resposta TOG. 
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Tabela 20 – Efeitos lineares (L), quadráticos (Q) e combinados (x1-x2) dos parâmetros do reator 
EC na variável de resposta porcentagem de remoção de TOG. 
Fator 

Efeitos 
Coeficiente 

de regressão 
Erro 

experimental 
Soma dos quadrados 

dos erros 
p-valor 

Média 93,8547 93,85475 7,01039 
 

0,000011 
x1 (L) -2,1159 -1,05794 9,92906 8,9272 0,838305 
x1 (Q) -5,3077 -2,65387 11,13080 44,7012 0,650338 
x2 (L) -2,7417 -1,37083 9,92906 14,9887 0,791716 
x2 (Q) -19,1442 -9,57210 11,13080 581,5319 0,136238 
x1 : x2 -0,7854 -0,39268 14,02090 0,6168 0,957149 
Fonte: Autoria Própria. 
 
NOTAS: 
x1 = variável codificada vinculada a densidade de corrente. 
x2 = variável codificada vinculada ao tempo. 
L = termos lineares. 
Q = termos quadráticos. 

 

 

Tabela 21 – ANOVA para a variável dependente TOG. 
Fonte de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Fcalc. Ftab. p-valor 

Regressão 1789,464 5 357,893 
1,821 4,387 0,24312285 Resíduos 1179,514 6 196,586 

Total 
 

11 
 

  
 

Fonte: Autoria Própria. 
 

 

 Após o tratamento utilizando a técnica de eletrocoagulação o TOG apresentou 

uma redução eficaz, obtendo reduções de 58 a 98% (Tabela 22), dependendo das 

faixas das variáveis independentes. Uma das grandes vantagens da eletrocoagulação 

de efluentes oleosos é a remoção de óleos e graxas, pela facilidade de coagulação e 

flotação das moléculas de óleo (Meneses et. al., 2012). Porém, a sua concentração 

ainda é alta para descarte em corpo receptor (Segundo a Resolução CONAMA 

430/2011, delimita em 50 mg.L-1 de óleos vegetais ou gorduras animais), 

evidenciando a necessidade de outro tratamento, tal como por exemplo o biológico, 

após o tratamento eletroquímico. 
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Tabela 22 – Valores codificados da matriz do planejamento experimental e a remoção percentual 
da variável dependente TOG. 
 Variáveis Independentes Variável Resposta 

Ensaio 
Densidade de 

Corrente (mA.cm-2) 
Tempo de  

Eletrólise (min) 
TOG  

(mg.L-1) 
TOG  

(% removida) 

1 27,93 64’49’’ 1111,5 89,7 
2 27,93 15’11’’ 1235,1 88,6 
3 8,07 64’49’’ 163,6 98,5 
4 8,07 15’11’’ 457,1 95,8 
5 18,0 40 675,9 93,8 
6 18,0 40 654,8 93,9 
7 18,0 40 639,3 94,1 
8 18,0 40 659,3 93,9 
9 4,0 40 2776,7 74,3 
10 32,0 40 2200,0 79,7 
11 18,0 5 3408,8 68,5 
12 18,0 75 4543,5 58,0 

Fonte: Autoria Própria. 
 

 

 Estes resultados obtidos estão de acordo os observados na literatura, tais 

como de Cordeiro et. al. (2015) que obtiveram eficiência de remoção de 69%, 

alcançando 29 mg.L-1 de óleos e graxas em 20 min a 12V, e 63% (25 mg.L-1) em 20 

min a 7,5V. Já Vieira et. al. (2015) verificaram uma atenuação dos valores óleos e 

graxas de 84% (de 287 mg.L-1 inicial para 21 mg.L-1 ao final), ao aplicar a 

eletrocoagulação no tratamento de águas residuárias de biodiesel durante 10 minutos 

e densidade de corrente de 37mA.cm-2. 

 Meneses et. al., (2012) realizaram um planejamento fatorial aplicando a 

eletrocoagulação à 500mL de efluente de biodiesel, com eletrodos de alumínio, 

variando o tempo de tratamento (20, 40 e 60 min), o pH inicial (2,50; 5,25; 5,26; 5,33 e 

7,92) e a diferença de potencial aplicado (3,5; 3,6 e 4,8 V). O tratamento 

eletroquímico removeu até 99% (20 mg.L-1), dos óleos e graxas presentes no efluente 

bruto. Os autores perceberam que tempos mais longos influenciaram mais no 

rendimento. 
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4.2.6 Alumínio Residual 

 

 

 Para faixa de valores estudada, o termo x1(L) apresentou significância de 95% 

para a variável resposta Alumínio residual (Tabela 23). Uma nova análise estatística 

foi realizada após constar que o termo Corrente foi pertinente (Tabela 24). 

 

 

Tabela 23 – Efeitos lineares (L), quadráticos (Q) e combinados (x1-x2) dos parâmetros do reator 
EC na variável de resposta porcentagem de remoção de Alumínio residual. 
Fator 

Efeitos 
Coeficiente 

de regressão 
Erro 

experimental 
Soma dos quadrados 

dos erros 
p-valor 

Média 16,16215 16,16215 7,00827 
 

0,060587 
x1 (L) 26,10034 13,05017 9,92606 1358,402 0,039087 
x1 (Q) 12,32427 6,16213 11,12744 241,002 0,310468 
x2 (L) 12,45926 6,22963 9,92606 309,543 0,256076 
x2 (Q) 13,08884 6,54442 11,12744 271,832 0,284039 
x1 : x2 -0,05148 -0,02574 14,01667 0,003 0,997189 
Fonte: Autoria Própria. 
 
NOTAS: 
x1 = variável codificada vinculada a densidade de corrente. 
x2 = variável codificada vinculada ao tempo. 
L = termos lineares. 
Q = termos quadráticos. 

 

  

Tabela 24 - Efeitos lineares (L) e quadráticos (Q) do parâmetro Densidade de Corrente do reator 
EC na variável de resposta porcentagem de remoção de Alumínio residual. 
Fator 

Efeitos 
Coeficiente 

de regressão 
Erro 

experimental 
Soma dos quadrados 

dos erros 
p-valor 

Média 21,36957 21,36957 5,42061 
 

0,003394 
x1 (L) 26,10034 13,05017 9,90351 1358,402 0,027115 
x1 (Q) 9,74424 4,87212 10,88435 156,749 0,393965 
Fonte: Autoria Própria. 
 
NOTAS: 
x1 = variável codificada vinculada a densidade de corrente. 
L = termos lineares. 
Q = termos quadráticos. 

 

 

 Porém, apesar de p-valor ser significativo a 95% de confiança (Tabela 25), o R2 

apresentou-se muito baixo (46%), não apresentando modelo matemático para a 

variável resposta Alumínio Residual. 
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Tabela 25 – ANOVA para a variável dependente Alumínio Residual. 
Fonte de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Fcalc. Ftab. p-valor 

Regressão 3275,332 2 1637,666 
8,374 4,256 0,008826951 Resíduos 1760,180 9 195,576 

Total 
 

11 
 

  
 

Fonte: Autoria Própria. 
 

 

 Após o tratamento utilizando a técnica de eletrocoagulação a concentração 

final de Alumínio foi alta, entre 7,8 a 66 mg.L-1 (Tabela 26), dependendo das faixas 

das variáveis independentes, podendo verificar que, menores densidades de 

correntes aliadas a tempos mais curtos de tratamento, resultam em menor 

concentração de alumínio na solução. 

 Meneses et. al. (2012) explica que, aumentando a densidade de corrente, 

produz-se uma quantidade maior de coagulante (hidróxido de alumínio), e 

consequentemente, maior a concentração de alumínio residual na solução e lodo. 

 

 

Tabela 26 – Valores codificados da matriz do planejamento experimental e a concentração da 
variável dependente Alumínio Residual. 
 Variáveis Independentes Variável Resposta 

Ensaio 
Densidade de 

Corrente (mA.cm-2) 
Tempo de  

Eletrólise (min) 
Concentração Alumínio  

Residual (mg.L-1) 
 

1 27,93 64’49’’ 66,2  
2 27,93 15’11’’ 46,6  
3 8,07 64’49’’ 29,9  
4 8,07 15’11’’ 10,2  
5 18,0 40 23,7  
6 18,0 40 19,8  
7 18,0 40 17,3  
8 18,0 40 13,9  
9 4,0 40 7,8  
10 32,0 40 30,1  
11 18,0 5 16,1  
12 18,0 75 23,4  

Fonte: Autoria Própria. 
 

 

 O percentual de alumínio aumentou consideravelmente na solução. Talvez pelo 

pouco tempo de exposição ao tratamento, não gerando muito lodo, que concentraria o 

alumínio liberado, porque, conforme Meneses et. al. (2012), na eletrocoagulação, 

grande parte dos poluentes presentes na solução, após a reação, são flotados para a 
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superfície em forma de lodo. Essa quantidade de lodo é proporcional à densidade de 

corrente e ao tempo de tratamento. 

 Em estudo semelhante, Meneses et. al., (2012) observaram que o menor 

consumo de eletrodos se deu nos ensaios onde foi requerida menor corrente e menor 

tempo de tratamento. Nos ensaios que demandam maiores tempos de exposição ao 

tratamento e intensidades de corrente superiores aos demais, o consumo dos 

eletrodos foi maior. 

 

 

4.2.7 Definição das condições operacionais para o reator eletroquímico 

 

 

 O tratamento eletroquímico se mostrou muito eficiente para variáveis respostas 

na faixa de valores estudada para os fatores densidade de corrente e tempo de 

reação, alcançando 52% de remoção para a DQO, 98% para TOG, mais que 90% 

para turbidez e 98% cor. Contudo, não foi possível ajustar um modelo preditivo para 

as variáveis dependentes. 

 Optou-se por considerar a variável Alumínio Residual para a escolha das 

condições de trabalho no painel fotovoltaico, pelo fato da concentração desse metal 

ter sido alta (variando de 7,8 a 66 mg.L-1), e assim, objetivando diminuir a sua 

concentração após o tratamento. 

 Neste contexto, considerando ainda os resultados obtidos com a execução da 

matriz do delineamento experimental, optou-se por avaliar experimentalmente outras 

duas condições: (I) 5 min e 4 mA.cm-2 e (II) 15 min e 4 mA.cm-2. A Tabela 27 

apresenta os resultados em porcentagem de remoção das variáveis respostas e a 

concentração residual de alumínio. 
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Tabela 27 – Remoção das variáveis dependentes em condições extras de trabalho. 
Variáveis 

Independentes 
Variáveis Respostas  

(% removida) Conc. 

x1 X2 Turbidez DQO 
Cor  

280nm 
Cor  

500nm 
TOG 

Al 
residual 
(mg.L-1) 

4 5 91,8 ± 0,51 55,8 ± 3,6 74,6 ± 2,3 82,9 ± 3,0 92,7 ± 0,8 6,6 ± 0,3 
4 15 92,6 ± 2,91 55,3 ± 3,1 79,0 ± 9,2 74,6 ± 13,0 81,1 ± 0,2 11,2 ± 3,4 

Valores de Referência provenientes da matriz do delineamento experimental: 
4 - 32 5 - 75 77,7 - 99,2 20,8 - 52,7 39,7 - 94,2 54,1 - 98,4 58,0 - 98,5 7,8 - 66,2 

Fonte: Autoria Própria. 
 
NOTAS: 
x1 = densidade de corrente (mA.cm-2). 
x2 = tempo (min). 

 

 

 Conforme os resultados dispostos na Tabela 27, as melhores remoções e 

menores concentrações de alumínio foram obtidas nas condições de tempo 5 min e 

densidade de corrente 4 mA.cm-2, sendo assim, essa condição foi aplicada aos 

ensaios de eletrocoagulação com fonte de energia fornecida pelo painel fotovoltaico. 

 

 

4.3 ELETROCOAGULAÇÃO ALIMENTADA POR PAINEL FOTOVOLTÁICO: 

ANÁLISE EXPERIMENTAL 

 

 

 Conforme descrito na metodologia, nessa segunda etapa do estudo, optou-se 

em substituir a fonte de alimentação de energia elétrica pelo módulo fotovoltaico, sem 

a utilização de baterias, apenas um controlador de tensão, afinal, a corrente fornecida 

pelo módulo é superior a corrente requerida pelo reator. Contudo, buscou-se verificar 

o volume que poderá ser tratado utilizando a intensidade de corrente gerada pela 

irradiância no momento. 

 O tempo de tratamento e densidade de corrente foram definidas pelo DCCR e 

ensaios extras, fixando o tempo em 5 minutos e densidade de corrente de 4 mA.cm-2 

(0,14A). 

 Como a corrente elétrica gerada pelo painel fotovoltaico depende de condições 

meteorológicas, como a irradiância, optou-se por realizar o experimento no pico de 
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irradiância (ao meio dia) até o entardecer (19h). Os ensaios foram realizados de hora 

em hora. 

 Os dados de irradiância (Gi) e corrente elétrica (i) foram coletados no 

datalogger em condições climáticas distintas: céu limpo (CL) e céu parcialmente 

nublado (CN), a fim de se realizar um comparativo da eficiência de tratamento. Um 

valor por minuto é gerado para cada um dos parâmetros, sendo os resultados 

apresentados pela média, durante os 5 minutos de tratamento (Figuras 9 a 12). 

 As análises foram realizadas no dias 22 de dezembro de 2016 para o dia de CL 

e 07 de março de 2017 para o dia de CN. 

 

 

Figura 9 – Irradiância obtida ao longo do dia CL. 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 10 – Irradiância obtida ao longo do dia CN. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

 

 A irradiância solar é dependente das condições climáticas, tais como a 

presença de nuvens. Quanto maior for a irradiância solar, maior será a energia 

gerada, e consequentemente, maior a intensidade de corrente que poderá ser 

aplicada à solução durante o tratamento por eletrocoagulação. 

 Para o dia de CL (Figura 9), a irradiância manteve-se alta e sem muitas 

alterações das 12h às 15h, decaindo a partir das 16h até o final do dia. Observando a 

Figura 10, a irradiância solar teve muita variação durante o período do dia estudado, 

devido a maior ou menor presença de nuvens nos horários. 

 A intensidade de corrente elétrica (i) é proporcional à irradiação solar e à 

temperatura do módulo fotovoltaico no momento de aplicação do tratamento. Fato 

constatado ao analisar as Figuras 9 e 11, onde os horários de maior irradiância 

coincidem com intensidades de corrente maiores, isso em virtude das nuvens que 

encobriam o céu em determinados momentos, acarretando em menor irradiação solar 

incidindo no módulo.  

 Na Figura 11, observa-se que a intensidade de corrente é praticamente dez 

vezes maior em CL quando comparado a CN (Figura 12). Em CL, i mantém-se entre 

2,35 a 0,34 A. Já em CN, i mantém-se entre 0,29 a 0,10 A, i ainda suficiente para 

manter o sistema de tratamento, no qual são necessário 0,14A. 
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Figura 11 – Intensidade de corrente obtida ao longo do dia CL. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

 

Figura 12 – Intensidade de corrente obtida ao longo do dia CN. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

 

 Para analisar a eficiência da aplicação da eletrocoagulação alimentada pelo 

painel fotovoltaico, analisou-se a porcentagem da remoção das variáveis respostas 

(turbidez, DQO, cor e TOG). Os resultados da análise experimental estão 

apresentados na Tabela 28. 
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Tabela 28 – Remoção percentual das variáveis dependentes quando aplicada eletrocoagulação 
alimentada por painel fotovoltaico em dia CN. 

 Variáveis Respostas  
(% removida) Conc. 

Hora de 
início 

Turbidez DQO 
Cor  

280nm 
Cor  

500nm 
TOG 

Al residual 
(mg/L) 

12:00 89,9 36,1 73,6 82,0 88,1 9,1 
13:00 91,1 36,8 71,9 82,8 86,9 8,8 
14:00 85,1 42,6 62,4 74,4 84,4 10,2 
15:00 86,6 38,4 54,4 69,3 85,4 10,8 
16:00 86,2 43,7 62,9 73,2 91,0 10,8 
17:00 84,4 46,7 55,6 66,5 91,0 12,2 
18:00 85,5 37,7 58,7 69,2 92,7 11,2 
19:00 80,7 41,2 52,2 60,1 89,4 12,1 
Média 86,2 ± 3,23 40,4 ± 3,77 61,5 ± 7,9 72,2 ± 7,7 88,6 ± 2,93 10,6 ± 1,23 

Fonte: Autoria Própria. 
 
NOTA: 
As condições para o tratamento eletroquímico alimentado por módulo fotovoltaico são de tempo de reação de 5 
minutos e densidade de corrente de 4 mA.cm-2 (0,14A). 

 

 

 A eficiência do sistema foi menor comparado a média de remoção do 

tratamento alimentado por energia elétrica (Tabela 29), contudo, ainda apresentou 

bons resultados considerando as condições de tempo de tratamento e densidade de 

corrente empregadas. 

 

 

Tabela 29 – Remoção média das variáveis respostas quando aplicado diferentes tipos de 
alimentação de energia ao tratamento eletroquímico. 

 Variáveis Respostas  
(% removida) Concentração 

Alimentação Turbidez DQO 
Cor 

280nm 
Cor 

500nm 
TOG 

Al residual 
(mg.L-1) 

Energia 
Elétrica 

91,8 ± 0,51 55,8 ± 3,6 74,6 ± 2,3 82,9 ± 3,0 92,7 ± 0,8 6,6 ± 0,3 

Painel 
Fotovoltaico 

86,2 ± 3,23 40,4 ± 3,77 61,5 ± 7,9 72,2 ± 7,7 88,6 ± 2,93 10,6 ± 1,23 

Fonte: Autoria Própria. 
 

 

 O uso da energia fornecida diretamente pelo painel fotovoltaico, sem o uso de 

baterias e conversores, diminui os custos de investimento e manutenção destes 

sistemas. Além disso, o método mostrou-se ser eficiente na remoção de impurezas do 

efluente, e pela quantidade de energia fornecida pelo painel, poderá ser aplicado a 
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um volume maior e até mesmo em fluxo contínuo de efluente, tanto em dias com 

maior incidência solar ou menor incidência (dias parcialmente nublados). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A técnica de eletrofloculação no tratamento do efluente real de biodiesel (água 

de lavagem) se mostrou eficiente para remoção de turbidez, cor, DQO e TOG, diante 

dos resultados apresentados. 

 Observa-se que, em geral, quanto maior o tempo de tratamento (entre 40 a 75 

minutos) e maior a densidade de corrente (entre 18 e 27,93 mA.cm-2), maior o 

percentual de remoção dos parâmetros estudados: cor, turbidez, TOG e DQO. No 

entanto, nessas condições, maior será a concentração de alumínio residual. 

 Por mais que não se tenha obtido modelos válidos para as variáveis respostas, 

os resultados obtidos se assemelham aos de outros autores que realizaram estudos 

utilizando o tratamento por eletrofloculação de efluentes de biodiesel. Entretanto, os 

autores citados no texto, realizaram estudos em faixas de tempo demasiadamente 

longos ou aplicando densidades de corrente altas, o que acarreta em altos custos 

com energia. 

 O tratamento por eletrofloculação também se mostrou eficiente para o efluente 

real de biodiesel, ao estudar a viabilidade da alimentação do reator eletrolítico pelo 

módulo fotovoltaico, o que agrega sustentabilidade ao processo. 

 O uso da energia fornecida diretamente pelo painel fotovoltaico foi eficaz no 

tratamento eletroquímico visando a remoção de impurezas do efluente, considerando 

as condições de tempo de tratamento e densidade de corrente empregadas, inferiores 

aos estudos correlatos. A quantidade de energia fornecida pelo painel, poderá ser 

aplicada a um volume maior e até mesmo em fluxo contínuo de efluente, tanto em 

dias com maior incidência solar ou menor incidência (dias parcialmente nublados), 

pois ainda assim seria suficiente para manter o sistema de tratamento. 

 Este estudo demonstrou que o tratamento por eletrocoagulação pode ser muito 

eficiente se usado como tratamento primário para o efluente da produção de 

biodiesel, necessitando, entretanto, de um tratamento biológico ou químico 

secundário para maior remoção da matéria orgânica restante. 
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