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RESUMO 
 
 

ANÁLISE DO DESEMPENHO DE UM SISTEMA DE ELETROCOAGULAÇÃO-FLOTAÇÃO 
PARA O TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO VISANDO REUSO 

 
 

AUTOR: Gustavo Holz Brächer 
ORIENTADOR: Elvis Carissimi 

 
 

Os riscos inerentes ao lançamento inadequado de esgoto doméstico, aliados à crescente demanda 
e problemas de escassez de água e à poluição dos mananciais, têm manifestado a importância 
da adoção de técnicas de tratamento que não visem somente a disposição final de esgoto, como 
também o seu reuso. Neste contexto, a eletrocoagulação-flotação (ECF) vêm demonstrando 
potencial de conferir boa qualidade às águas residuárias, apresentando aspectos positivos na 
perspectiva operacional, econômica e sustentável. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o 
desempenho de um sistema de ECF no tratamento de esgoto doméstico e a possibilidade de reuso 
do esgoto tratado. Para isso, foram realizados ensaios para determinar as melhores condições de 
tratamento de esgoto doméstico em um sistema de ECF, monitoramento do desempenho deste 
sistema e avaliação da possibilidade de reuso do esgoto tratado. As amostras de esgoto doméstico 
foram obtidas em uma estação de tratamento de efluentes experimental, na Universidade Federal 
de Santa Maria. O sistema de ECF foi constituído de um reator cilíndrico de acrílico, com volume 
útil de 1 L, equipado com dois eletrodos de alumínio (9,10 x 7,50, 0,05 cm) conectados à uma 
fonte de alimentação de corrente contínua. A determinação das melhores condições de tratamento 
foi realizada por um estudo de efeitos e um delineamento experimental do tipo composto central 
rotacional, sendo considerados os parâmetros operacionais: corrente elétrica, distância entre os 
eletrodos, agitação e tempo de eletrólise. No entanto, durante os ensaios foi verificada a 
necessidade de ajuste do pH inicial das amostras, o qual passou a ser considerado na 
determinação das melhores condições. O desempenho do sistema de ECF foi monitorado a partir 
do tratamento de diferentes amostras de esgoto doméstico, nas melhores condições 
estabelecidas, com base na qualidade do esgoto tratado, eficiência de remoção de constituintes 
do esgoto, demanda de insumos, produção de resíduos e custos operacionais do tratamento. A 
avaliação das possibilidades de reuso do esgoto tratado foi realizada por comparação de sua 
qualidade com o recomendado por diretrizes, normas brasileiras e manual de reuso. Com base 
nos resultados obtidos, as melhores condições de tratamento de esgoto doméstico por ECF foram: 
agitação de 262,5 rpm, distância entre os eletrodos de 1 cm, tempo de eletrólise de 25 min, 
corrente elétrica de 1,65 A e pH inicial igual a 6. Durante o monitoramento, o sistema de ECF 
apresentou elevadas eficiências de remoção de cor aparente (97,9%), DQO (82,9%), turbidez 
(95,8%), ST (66,9%) e fósforo ortofosfato (> 98,2%), dentre os constituintes analisados, porém foi 
detectada presença de alumínio residual na ordem de 10,5 mg·L-1. O sistema também demonstrou 
uma produção média de lodo de 1537,9 g·m-3 e um custo operacional médio de R$ 16,22 m-3, o 
qual pode ser substancialmente reduzido com a prática do tratamento e reuso descentralizado. O 
esgoto tratado apresentou qualidade propícia para o reuso em ambiente residencial e urbano. 
Assim, foi possível concluir que o sistema de ECF apresentou um bom desempenho para o 
tratamento de esgoto, se demonstrando uma importante alternativa para o tratamento e reuso 
descentralizado de esgotos domésticos. 
 
 
Palavras-chave: Saneamento. Tratamento Eletroquímico. Eletrodos de Alumínio. Esgoto 
Doméstico. Reuso.



 
 

 

ABSTRACT 
 
 

ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF A ELETROCOAGULATION-FLOTATION SYSTEM 
FOR THE DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT AIMING REUSE 

 
 

AUTHOR: Gustavo Holz Brächer 
ADVISOR: Elvis Carissimi 

 
 

The risks inherent to the inadequate domestic wastewater disposal, allied to the water growing 
demand and scarcity problems and the pollution of water sources, have highlighted the importance 
of adoption of treatment techniques that not only target the sewage final disposal, but also its reuse. 
In this context, electrocoagulation-flotation (ECF) has demonstrated the potential to confer good 
quality to wastewater, presenting positive aspects in an operational, economic and sustainable 
perspective. Thus, the objective of this study was to evaluate the performance of an ECF system 
in the domestic wastewater treatment and the possibility of the treated wastewater reuse. For this, 
it was carried out tests to determine the best conditions of domestic wastewater treatment in an 
ECF system, monitoring of the system performance and evaluation of the possibility of treated 
wastewater reuse. The domestic wastewater samples were obtained from an experimental effluent 
treatment plant, at the Federal University of Santa Maria. The ECF system was composed of a 
cylindrical acrylic reactor with a work volume of 1 L, which was equipped with two aluminum 
electrodes (9.10 x 7.50 x 0.05 cm) connected to a DC power supply. The determination of the best 
treatment conditions was performed by an effects study and a rotatable central composite 
experimental design, considering the operational parameters: electric current, distance between 
the electrodes, agitation and electrolysis time. However, during the tests, it was verified the need 
to adjust the initial pH of the samples, which became to be considered in the best conditions 
determination. The performance of the ECF system was monitored from the treatment of different 
domestic wastewater samples, under the best conditions established, based on the treated 
wastewater quality, the sewage constituents removal efficiency, the inputs demand, the waste 
production and the operational costs of the treatment. The evaluation of the possibilities of treated 
wastewater reuse was performed by comparison of its quality with the recommended by reuse 
guidelines, Brazilian standards and manual. Based on the results obtained, the best conditions for 
domestic wastewater treatment by ECF were: agitation of 262.5 rpm, distance between electrodes 
of 1 cm, electrolysis time of 25 min, electric current of 1.65 A and initial pH equal to 6. During the 
monitoring, the ECF system showed high removal efficiency of apparent color (97.9%), COD 
(82.9%), turbidity (95.8%), TS (66.9%) and phosphorus orthophosphate (> 98.2%), among the 
constituents analyzed, but the presence of residual aluminum was detected in an order of 
10.5 mg∙L-1. The system also showed an average sludge production of 1537.9 g∙m-3 and an 
average operational cost of R$ 16.22 m-3, which can be substantially reduced with the practice of 
decentralized treatment and reuse. The treated wastewater presented propitious quality for the 
reuse in residential and urban environment. Thus, it was possible to conclude that the ECF system 
presented a good performance for the domestic wastewater treatment, demonstrating itself as an 
important alternative for the decentralized treatment and reuse of domestic wastewater. 
 
Keywords: Sanitation. Electrochemical Treatment. Aluminum Electrodes. Domestic Wastewater. 
Reuse. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A falta de saneamento ainda é uma realidade para 2,4 bilhões de pessoas ao 

redor do mundo, principalmente em países em desenvolvimento (WHO, 2015). No 

Brasil, mais da metade da população não possui acesso a serviços de coleta de 

esgoto, os quais atendem somente 49,8% dos brasileiros (SNIS, 2016). Cenário este 

ainda pior no que se refere ao índice de tratamento de esgoto, sendo que apenas 

70,9% do esgoto coletado recebe tratamento, o que corresponde a 40,8% de todo o 

esgoto gerado no País (SNIS, 2016). 

O lançamento inadequado de esgoto no ambiente pode trazer riscos à saúde 

humana e aos ecossistemas, assim como deteriorar a qualidade dos recursos 

hídricos, fazendo-se necessário o seu tratamento (SPILKI, 2015). Entretanto, os 

sistemas convencionais de tratamento de esgoto podem ser ineficazes na remoção 

de determinados contaminantes presentes neste, tornando inviável o seu lançamento 

no ambiente, mesmo após o tratamento (MOTA e VON SPERLING, 2009). Além disso, 

alguns sistemas de tratamento biológicos convencionais podem apresentar outros 

inconvenientes como a demanda de grandes áreas para sua instalação, geração de 

odores, sensibilidade a alterações climáticas e características dos efluentes, e 

geração de grandes volumes de lodo (PERES, HUSSAR e BELI, 2010; MA et al., 

2012). Em paralelo a isto, a crescente demanda de água, aliada ao aumento da 

escassez de água e poluição dos mananciais, têm manifestado a importância da 

adoção de técnicas de tratamento de esgoto que não visem somente atender aos 

padrões para o seu lançamento no ambiente, mas que também produzam um efluente 

passível de reuso (HESPANHOL, 2015; SPILKI, 2015). 

Assim, o desenvolvimento de novas técnicas de tratamento de esgoto poderá 

trazer uma nova perspectiva em relação à preservação ambiental, reuso de esgoto e 

expansão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. Neste contexto, os 

processos eletroquímicos vêm despertando o interesse de pesquisadores como 

alternativa para o tratamento de esgoto, pelo fato de serem capazes de conferir boa 

qualidade a águas residuárias, além de poderem apresentar vantagens como fácil 

operação, pequeno espaço físico requerido, geração de hidrogênio e geração de 

baixas quantidades de lodo (EMAMJOMEH, SIVAKUMAR e VARYANI, 2011; 

FORMENTINI, 2012; COTILLAS et al., 2013; SYMONDS et al., 2015; ELAZZOUZI, 

HABOUBI e ELYOUBI, 2017; CHO e HOFFMAN, 2017). 
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Deste modo, o presente estudo buscou avaliar o desempenho de um sistema 

de ECF para o tratamento de esgoto doméstico, com amostras reais oriundas do 

prédio 35 da Casa do Estudante Universitário II da Universidade Federal de Santa 

Maria. Durante o estudo foram analisados diferentes aspectos do sistema de ECF, 

como também as características do esgoto tratado no sistema a fim de comparar com 

a legislação vigente e verificar possíveis aplicações de reuso. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho de um sistema de 

eletrocoagulação-flotação para o tratamento de esgoto doméstico, além da 

possibilidade de reuso do esgoto tratado. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos foram: 

- Identificar os parâmetros operacionais que exercem maior influência no 

tratamento de esgoto doméstico em um sistema de ECF;  

- Determinar as melhores condições operacionais de tratamento de esgoto 

doméstico no sistema de ECF; 

- Avaliar a eficiência de remoção de cor aparente, DQO, turbidez, ST, cloretos, 

fósforo ortofosfato, nitrogênio amoniacal, nitrogênio nitrato e sulfatos do esgoto 

doméstico após o tratamento; 

- Monitorar a variação de alcalinidade total, condutividade, OD, pH e 

temperatura do esgoto doméstico decorrente do tratamento por ECF; 

- Verificar a presença de alumínio residual no esgoto tratado; 

- Determinar a demanda de insumos no tratamento; 

- Quantificar o lodo gerado no tratamento; 

- Estimar os custos operacionais envolvidos na realização do tratamento; 

- Verificar a possibilidade de reuso do esgoto tratado no sistema de ECF. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. ESGOTO DOMÉSTICO 

 

O esgoto doméstico é enquadrado como os despejos líquidos originados do 

uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas, abrangendo os 

efluentes gerados em residências, conjuntos habitacionais, estabelecimentos 

comerciais, instituições, dentre outras fontes antrópicas não industriais (ABNT-NBR 

9.648, 1986; RODRIGO et al., 2010). 

Embora suas características sejam variáveis, principalmente de acordo com os 

hábitos e condições socioeconômicas da população, o esgoto doméstico é 

caracterizado por apresentar elevados teores de matéria orgânica e sólidos, além de 

nutrientes (nitrogênio e fósforo), e micro-organismos patogênicos, como Escherichia 

coli, Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio cholerae, Giardia sp., Cryptosporidium spp., 

Campylobacter sp., como também ovos de helmintos e vírus (WHO, 2006; 

FLORENCIO, BASTOS e AISSE, 2006). Assim, a disposição inadequada de esgoto 

doméstico no ambiente pode apresentar riscos para a saúde humana, podendo 

favorecer a transmissão de doenças infecciosas, pelo carreamento de excreções de 

pessoas infectadas por micro-organismos patogênicos e vírus (WHO, 2006).  

Aliado a isto, o lançamento inadequado de esgoto doméstico pode contribuir 

para deterioração da qualidade de corpos hídricos e ameaçar os ecossistemas 

aquáticos em virtude de características como: elevado teor de matéria orgânica, cuja 

biodegradação por micro-organismos aeróbios propicia a diminuição das 

concentrações de oxigênio dissolvido no corpo hídrico; elevadas concentrações de 

nutrientes, cuja presença no corpo hídrico promove a proliferação de cianobactérias, 

algas e microalgas, podendo levar à eutrofização do mesmo (MOTA e VON 

SPERLING, 2009).  

Além disso, estudos vêm indicando a presença de micropoluentes xenobióticos 

e contaminantes emergentes em esgotos domésticos, como fármacos, 

desreguladores endócrinos e produtos de higiene e cuidado pessoal, que, quando 

presentes no ambiente, podem trazer prejuízos à saúde humana e aos ecossistemas, 

uma vez que podem apresentar efeitos tóxicos, carcinogênicos e que afetem o 

sistema reprodutivo e o desenvolvimento dos seres vivos (BILA e DEZOTTI, 2007; 

LEITE, AFONSO e AQUINO, 2010; VERLICCHI et al., 2012; HESPANHOL, 2015). 
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No Brasil, o lançamento inadequado de esgoto é a principal fonte de 

contaminação de águas superficiais (IBGE, 2011). Segundo dados do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2016), mais da metade da 

população brasileira não possui atendimento quanto à coleta de esgoto, sendo apenas 

49,8% da população beneficiada com tal serviço. Este cenário é ainda mais alarmante 

no que se refere ao índice de tratamento dos esgotos, onde apenas 70,9% do esgoto 

coletado recebe tratamento, ou seja, 59,2% dos esgotos gerados no País são 

dispostos no ambiente sem o devido tratamento (SNIS, 2016). Tal fato, aliado aos 

problemas da disposição inadequada de esgoto no ambiente, torna evidente a 

necessidade de ampliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto no País. 

 

2.2. TRATAMENTO CONVENCIONAL DE ESGOTO DOMÉSTICO 

 

O tratamento dos esgotos domésticos é normalmente realizado através do 

emprego de processos biológicos (MOTA e VON SPERLING, 2009). As estações de 

tratamento convencionais são compostas principalmente por lagoas, sistemas de 

lodos ativados, UASB, dentre outros reatores biológicos anaeróbios e aeróbios, para 

o tratamento do esgoto de forma centralizada. Em pequenas comunidades e em zonas 

rurais, soluções individuais, como fossas rudimentares, tanques sépticos e 

sumidouros, são predominantemente adotadas para o tratamento dos esgotos 

domésticos (SNIS, 2016). 

Embora amplamente aplicados para o tratamento de esgotos domésticos, os 

tratamentos biológicos convencionais são voltados principalmente para remoção de 

matéria orgânica destes (MOTA e VON SPERLING, 2009). Assim, alguns sistemas de 

tratamento convencionais podem ser ineficientes para remoção de outros 

contaminantes presentes no esgoto, como nitrogênio, fósforo, compostos orgânicos 

persistentes, micro-organismos patogênicos, micropoluentes e contaminantes 

emergentes, dentre outros (MOTA e VON SPERLING, 2009; LEITE, AFONSO e 

AQUINO, 2010; VERLICCHI et al., 2012; MAYER et al., 2016). Desta forma, mesmo 

após o tratamento, tanto o lançamento do esgoto no ambiente como o seu reuso 

podem ser inviáveis, havendo a necessidade de se realizar adequações para 

enquadrar as características do esgoto à legislação.  

Além disso, alguns tratamentos biológicos convencionais podem apresentar 

desvantagens, como: demanda de grandes áreas para instalação, geração de odores, 
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sensibilidade a alterações climáticas e características dos efluentes, elevado custo 

operacional e alta geração de lodo (PERES, HUSSAR e BELI, 2010; MA et al., 2012; 

VON SPERLING, 2014). 

Por estas razões, pesquisas vem sendo realizadas com objetivo de desenvolver 

novas tecnologias para o tratamento de esgotos domésticos (AHMED et al., 2014; 

LATRACH et al., 2016; JÓŹWIAKOWSKI et al., 2017). Neste contexto, se destacam 

as técnicas de tratamento eletroquímicas, as quais têm demonstrado potencial de 

aplicação para o tratamento de esgotos, devido a possibilidade de conferirem boa 

qualidade ao esgoto tratado, além de apresentarem vantagens como fácil operação, 

pequeno espaço físico requerido, geração de hidrogênio e geração de baixas 

quantidades de lodo (EMAMJOMEH, SIVAKUMAR e VARYANI, 2011; FORMENTINI, 

2012; COTILLAS et al., 2013; ELAZZOUZI, HABOUBI e ELYOUBI, 2017; CHO e 

HOFFMAN, 2017). 

 

2.3. PROCESSOS ELETROQUÍMICOS 

 

2.3.1. Histórico 

 

O uso de processos eletroquímicos para o tratamento de águas residuárias 

ocorreu pela primeira vez em 1889, em Londres, na Inglaterra (UK), onde foi 

concebida uma estação para o tratamento de efluentes urbanos através da adição de 

água do mar e emprego de eletricidade (VIK et al., 1984). No mesmo ano, foi 

implantada, em Salford (UK), uma estação de tratamento para água de canal, na qual 

era realizado tratamento eletroquímico por meio de eletrodos de ferro e adição de 

água do mar (VIK et al., 1984). 

No início do século XX, os processos eletroquímicos foram difundidos e 

aplicados para o tratamento de efluentes urbanos em diversos locais dentre os 

estados da Califórnia, Oklahoma e Nova Iorque, nos Estados Unidos, e em Toronto, 

no Canadá, principalmente devido ao fato de requererem pequenas áreas e baixos 

custos para implantação (WIENDL, 1985). Entretanto, todas as estações foram 

desativadas durante a década de 20, sob controversas alegações de custos de 

operação elevados, não havendo, então, uma ampla aplicação destes processos no 

tratamento de água e esgotos ao redor do mundo (VIK et al., 1984; WIENDL, 1985; 

SAHU, MAZUMDAR e CHAUDHARI, 2014). 
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Contudo, com os agravantes problemas de poluição das águas e 

disponibilidade hídrica, com o crescimento populacional e industrialização, e com os 

avanços tecnológicos, as técnicas eletroquímicas de tratamento de efluentes vêm 

despertando o interesse da comunidade científica nas últimas décadas (MARTÍNEZ-

HUITLE e FERRO, 2006; PANIZZA e CERISOLA, 2010; GARCÍA-GARCÍA, ARROYO-

LÓPEZ e RODRÍGUEZ-GÓMEZ, 2014; SINGH et al., 2016; HAKIZINAMA et al., 

2017). 

 

2.3.2. O Processo 

 

O processo eletroquímico consiste, basicamente, no fornecimento de energia 

elétrica para promover reações não-espontâneas em um determinado sistema 

eletroquímico (MUFF, 2014). O sistema eletroquímico ou célula eletroquímica, no 

contexto de tratamento de efluentes, é constituído de pelo menos dois eletrodos (um 

ânodo e um cátodo), ligados por meio de uma fonte de energia e imersos na solução 

a ser tratada, denominada solução eletrolítica (Figura 1) (EMAMJOMEH e 

SIVAKUMAR, 2009). A diferença de potencial imposta entre os eletrodos na solução 

(tensão elétrica), através da fonte de energia, induz a ocorrência da oxidação de 

compostos da solução no eletrodo positivo (ânodo), enquanto que promove a redução 

de compostos no eletrodo negativo (cátodo) (MUFF, 2014).  

Figura 1 – Representação de uma célula eletrolítica. 

 

Fonte: O autor. 

O fluxo de elétrons entre os eletrodos (corrente elétrica) não ocorre livremente 

na solução eletrolítica, a corrente elétrica na célula eletroquímica é produto de 
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contínuas reações de oxirredução dos compostos químicos presentes na solução, 

como também do transporte eletrostático e hidrodinâmico de íons e moléculas (MUFF, 

2014). Explorando as reações produzidas em células eletrolíticas, os processos 

eletroquímicos podem ser utilizados para promover a eliminação de contaminantes 

presentes em águas residuárias. 

Os mecanismos de depuração de águas residuárias em uma célula 

eletroquímica dependerão principalmente da composição do efluente a ser tratado e 

do tipo de eletrodos utilizados. Os eletrodos podem ser classificados como inertes e 

reativos (SINOTI, 2004).  

 

2.3.2.1. Eletrodos inertes 

 

Os eletrodos inertes são os eletrodos cuja participação no processo 

eletroquímico se dá somente pela transferência de elétrons da solução eletrolítica, não 

sofrendo alterações em sua estrutura (GARCIA, 2002). Podem ser utilizados como 

eletrodos inertes os eletrodos compostos por grafite, manganês, titânio e platina, 

dentre outros (SINOTI, 2004). Os principais mecanismos de depuração em células 

com eletrodos inertes consistem na eletrolise direta de contaminantes orgânicos e na 

geração de espécies reativas de oxigênio (MUFF, 2014).  

Na eletrólise direta, os contaminantes podem ser adsorvidos na superfície do 

ânodo e então oxidados, havendo a produção de radicais orgânicos adsorvidos 

(MUFF, 2014). A geração de espécies reativas de oxigênio é decorrente da hidrólise 

da água, da qual pode haver a formação de radicais hidroxila, oxigênio atômico, 

peróxido de hidrogênio e ozônio, dentre outros (MICHAUD et al., 2003; SANTANA, 

FARIA e BOODTS, 2005). As espécies reativas de oxigênio, em especial os radicais 

hidroxila, são agentes altamente oxidantes capazes de atuar na degradação de 

contaminantes orgânicos e eliminação de micro-organismos presentes na solução 

(MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2008). 

 

2.3.2.2. Eletrodos reativos 

 

Os eletrodos reativos são eletrodos geralmente metálicos que, além de 

transferir elétrons da solução, também sofrem reações de oxirredução, resultando no 

desgaste destes (GARCIA, 2002). Assim, nas células eletroquímicas com eletrodos 
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reativos, além dos mecanismos de depuração que ocorrem em sistemas de eletrodos 

inertes, há ainda a liberação de íons na solução a partir da oxidação do ânodo, 

fenômeno conhecido como dissolução anódica (Equação 1) (HAKIZINAMA et al., 

2017). Os íons liberados na solução podem atuar diretamente na neutralização de 

compostos presentes no meio ou na formação de outras espécies coagulantes, que 

agem na adsorção destes contaminantes (ELAZZOUZI, HABOUBI e ELYOUBI, 2017). 

M → M
z+

 + ze-                                                    (1) 

Como eletrodos reativos, geralmente são utilizados eletrodos compostos por 

metais, sendo mais empregados os eletrodos de ferro e alumínio, devido sua 

disponibilidade, baixo custo e eficácia (AQUINO NETO et al., 2011). 

 

2.4. ELETROCOAGULAÇÃO-FLOTAÇÃO 

 

A eletrocoagulação-flotação (ECF) é um processo eletroquímico que combina 

os mecanismos de oxidação, coagulação, floculação e flotação, a partir do emprego 

de eletrodos reativos como ânodos em células eletroquímicas. Desta forma, a ECF é 

baseada na produção de agentes coagulantes in situ, para captura de contaminantes 

e formação de agregados (flocos), como também na geração de microbolhas de 

gases, para promoção da flutuação dos agregados formados (EMAMJOMEH, 

SIVAKUMAR e VARYANI, 2011). 

Quando eletrodos de alumínio são empregados na ECF, íons de alumínio 

carregados positivamente são liberados durante o processo de dissolução anódica, 

conforme mostra a Equação 2. Simultaneamente, ocorre a produção de hidróxidos a 

partir da hidrólise da água, no cátodo, como demonstra a Equação 3 (SAFARI, 

AGHDAM e KARIMINIA, 2016). 

Al(s) → Al(aq) 
3+

+ 3e
-
                                                 (2) 

3H2O + 3e
-
 → 

3

2
H

2
 + 3OH

-
                                         (3) 

Os íons de alumínio tendem a reagir com os hidróxidos, formando espécies 

monoméricas de hidróxido de alumínio, como o Hidróxido de Alumínio (III) (Equação 

4), espécie predominante em faixas de pH entre 5 e 9, conforme mostra a Figura 2 

(JIMÉNEZ et al., 2012).   
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Al
3+

 + 3H2O ↔ Al(OH)
3(s)

+ 3H
+
                                      (4) 

Figura 2 – Espécies de alumínio geradas em diferentes faixas de pH. 

 

Fonte: Adaptado de Emamjomeh, Sivakumar e Varyani (2011). 

Os precipitados de Hidróxido de Alumínio (III) possuem grandes áreas 

superficiais, propiciando uma rápida adsorção dos compostos solúveis, captura de 

partículas coloidais presentes no meio aquoso e formação de agregados 

(ELAZZOUZI, HABOUBI e ELYOUBI, 2017). Conforme indica a Equação 5, estas 

espécies são polimerizadas, geralmente em altas concentrações de alumínio, 

resultando na formação de complexos maiores que podem ser removidos mais 

facilmente do meio aquoso (EMAMJOMEH, SIVAKUMAR e VARYANI, 2011). 

nAl(OH)
n
 → Aln(OH)

3n
                                             (5) 

Os complexos formados são removidos da solução por flotação, mediada 

principalmente por microbolhas de gás hidrogênio, gerado pela hidrólise da água 

(Equação 3), e também pelo gás oxigênio, formado no ânodo (Equação 6) (CHEN, 

2004). 

2H2O → O2 + 4H
+
 + 4e

-
                                           (6) 
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2.5. FATORES QUE INFLUENCIAM NA ELETROCOAGULAÇÃO-FLOTAÇÃO 

 

Os principais fatores que influenciam na ECF são referentes à parâmetros 

operacionais, como corrente elétrica, tempo de eletrólise, agitação, material, distância 

e conexão dos eletrodos adotados, e, também, à características do efluente a ser 

tratado, como pH e condutividade (HAKIZINAMA et al., 2017). 

 

2.5.1. Corrente elétrica (i) 

 

Um dos parâmetros de maior importância na ECF é a corrente elétrica. A 

corrente elétrica estabelecida em uma célula eletroquímica é fruto das reações de 

oxirredução que ocorrem nesta, sendo possível controlar através da corrente elétrica 

a quantidade de agentes coagulantes e microbolhas geradas na ECF (MUFF, 2014; 

ELAZZOUZI, HABOUBI e ELYOUBI, 2017). 

A ECF, em corrente contínua, deve se comportar conforme a Lei de Faraday, 

sendo a dose de coagulante aplicada na solução, durante o processo, proporcional à 

corrente elétrica estabelecida, conforme Equação 7 (HAKIZIMANA et al., 2017). No 

entanto, a dose de coagulante teoricamente estimada pode não ser totalmente 

condizente com dose realmente aplicada durante o tratamento, devido a possibilidade 

de ocorrência de reações paralelas à oxidação eletroquímica do ânodo (CHEN, 2004; 

HAKIZIMANA et al., 2017). 

DT =
i ∙ t

M ∙ Z ∙ F ∙ Vefluente
                                                (7) 

sendo: 

DT: Dose de coagulante teórica (g∙m-3); 

i: Corrente elétrica (A); 

t: Tempo de eletrólise (s); 

M: Massa molecular do metal que constitui o eletrodo (g∙mol-1); 

Z: Número de elétrons transferidos na dissolução anódica, a cada mol do metal; 

F: Constante de Faraday (C∙mol-1); 

Vefluente: Volume de efluente tratado (m-3). 

O emprego de altas correntes elétricas pode resultar em uma maior geração de 

agentes coagulantes, oxidantes e microbolhas, promovendo uma maior remoção de 
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poluentes (ELAZZOUZI, HABOUBI e ELYOUBI, 2017). Entretanto, correntes 

demasiadamente elevadas podem afetar negativamente a eficiência da ECF. O 

emprego de correntes muito altas pode resultar na ocorrência de reações secundárias 

e geração excessiva de agentes coagulantes, causando a inversão das cargas de 

contaminantes e sua dispersão, além de diminuir a vida útil dos eletrodos e aumentar 

o consumo energético no tratamento (HAKIZIMANA et al., 2017). 

 

2.5.2. Tempo de eletrólise (t) 

 

O tempo de eletrólise é tão importante quanto a corrente elétrica em um sistema 

de ECF. Da mesma forma com que ocorre com a corrente elétrica, através do tempo 

de eletrólise é possível controlar a dose de coagulante aplicada em um sistema de 

ECF (Equação 7) (HAKIZIMANA et al., 2017). 

Sendo assim, o emprego de maiores tempos de eletrólise pode favorecer a 

remoção de contaminantes, em virtude da maior produção de agentes coagulantes no 

sistema de ECF (KHANDEGAR e SAROHA, 2013). No entanto, o uso de tempos de 

eletrólise muito elevados pode contribuir para a geração excessiva de agentes 

coagulantes, elevado consumo de energia e eletrodos, como também pode inviabilizar 

a ECF para maiores demandas de tratamento (HAKIZINAMA et al., 2017). 

 

2.5.3. Material dos eletrodos 

 

Os eletrodos mais utilizados na ECF são os eletrodos compostos de ferro e 

alumínio. Segundo Hakizinama et al. (2017), os eletrodos de ferro apresentam como 

vantagem o menor preço comparado aos eletrodos de alumínio, além disso, o ferro 

também apresenta menor toxicidade do que o alumínio, quando disposto no ambiente. 

Entretanto, os eletrodos de alumínio apresentam melhor desempenho do que 

os eletrodos de ferro, sendo capazes de atingir melhores eficiências de remoção em 

menor tempo de tratamento e com menor consumo de energia elétrica (FORMENTINI, 

2012; BAIERLE et al., 2015; AQANEGHAD e MOUSSAVI, 2016). 

Chen, Chen e Yue (2000) e Kobya et al. (2006) relatam problemas de corrosão 

com eletrodos de ferro em circuitos abertos, o que pode prejudicar a eficiência do 

tratamento por ECF, principalmente nos casos de tratamento descontínuo. Diversos 

autores mencionam, também, o inconveniente referente à coloração esverdeada, 
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amarelada ou avermelhada conferida aos efluentes do processo de eletrocoagulação 

com eletrodos de ferro, o que ocorre em razão da presença de Fe2+ e Fe3+ gerados 

durante o tratamento (CHEN; CHEN; YUE, 2000 ; CLARO et al., 2010; FORMENTINI, 

2012; SAFARI, AGHDAM e KARIMINIA, 2016). 

 

2.5.4. Conexão dos eletrodos 

 

A ECF poder ser realizado tanto com um par de eletrodos, como ânodo e 

cátodo, como por vários eletrodos, conectados de diferentes formas no reator 

eletroquímico. A conexão dos eletrodos pode ser do tipo monopolar em paralelo, 

monopolar em série e bipolar em série (Figura 3) (HAKIZINAMA et al., 2017). 

Figura 3 – Tipos de conexões entre os eletrodos: monopolar em paralelo (a), monopolar em 

série (b) e bipolar em série (c). 

 

Fonte: O autor. 

A conexão monopolar em paralelo consiste em um conjunto de pares de 

eletrodos ligados em paralelo (Figura 3a), onde a tensão entre cada par de eletrodo é 

igual a tensão aplicada à célula eletroquímica e a corrente elétrica da célula, porém, 

é dividida entre os pares de eletrodos (GOLDER, SAMANTA e RAY, 2007). 

Na conexão do tipo monopolar em série, um conjunto de pares de eletrodos 

são ligados em série (Figura 3b), sendo a corrente elétrica do sistema igual a corrente 

que passa em cada par de eletrodos, enquanto que a tensão total célula eletroquímica 
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consiste no somatório das tensões em cada par de eletrodos (KOBYA, BAYRAMOGLU 

e EYVAZ, 2007). 

A conexão bipolar em série compreende dois eletrodos externos ligados à fonte 

de energia, um ânodo e um cátodo, dentre os quais se situam eletrodos não 

interligados, que agem como ânodo e cátodo simultaneamente (Figura 3c), permitindo 

o fluxo elétrico (ASSELIN et al., 2008). 

De acordo com Crespilho e Rezende (2004), conjuntos de eletrodos com 

conexão monopolar em paralelo requerem menores diferenças de potencial que 

conjuntos de eletrodos conectados em série, os quais demandam de tensões 

elevadas para que haja corrente elétrica. 

Kobya, Bayramoglu e Eyvaz (2007) avaliaram o tratamento de efluentes da 

indústria têxtil por eletrocoagulação, utilizando diferentes tipos de conexões de 

eletrodos. Os resultados demonstraram que, com eletrodos de alumínio, a conexão 

monopolar em paralelo apresentou-se mais viável economicamente do que as 

conexões em série, devido ao menor consumo de energia elétrica, desgaste de 

eletrodos e geração de lodo, além de apresentar eficiências de remoção de DQO e 

turbidez semelhantes às demais conexões.  

 

2.5.5. Distância entre os eletrodos (d) 

 

A distância dos eletrodos influencia na eficiência da ECF, uma vez que é 

proporcional à resistividade dentre os eletrodos. Portanto, quanto maior for a distância 

entre os eletrodos, maior deverá ser a tensão elétrica aplicada à célula eletroquímica, 

podendo haver maior perda de energia por dissipação de calor (GARCIA, 2002).  

Além disso, quanto menor for a distância entre os eletrodos, mais efetiva pode 

ser a turbulência causada pelas microbolhas geradas, podendo aumentar a 

transferência de massas e as reações entre agentes coagulante e poluentes 

(MARTÍNEZ-VILLAFAÑE, MONTERO-OCAMPO e GARCÍA-LARA, 2009). Entretanto, 

distâncias muito pequenas também podem causar a degradação dos hidróxidos 

metálicos formados por colisão, prejudicando o desempenho do tratamento 

(DANESHVAR, SORKHABI e KASIRI, 2004; KHANDEGAR e SAROHA, 2013). Assim 

como, distâncias muito grandes podem provocar menor geração de flocos durante o 

tratamento, devido ao decréscimo da atração eletrostática entre os íons formados na 

solução (KHANDEGAR e SAROHA, 2013). 
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2.5.6. Agitação (a) 

 

A agitação pode promover uma rápida homogeneidade do efluente que está 

sendo tratado em um reator de ECF, assim como menor deposição de sólidos no 

reator e uma coagulação e floculação mais efetiva, além de auxiliar na dispersão das 

microbolhas na solução, melhorando a flotação dos contaminantes (MOREIRA et al., 

2017). De acordo com Mollah et al. (2004), a agitação também pode reduzir a 

ocorrência da passivação dos eletrodos, ou seja, a formação de um filme de óxidos, 

moléculas ou íons na superfície do eletrodo, que age como isolante, prejudicando a 

eficiência do tratamento por ECF. 

   

2.5.7. Potencial hidrogeniônico (pH) 

 

O pH da solução a ser tratada possui influência na eficiência da corrente elétrica 

aplicada na célula eletroquímica, assim como na solubilidade dos hidróxidos metálicos 

formados na eletrocoagulação (CHEN, 2004).  

Conforme observado por Jiménez et al. (2012), para reatores eletroquímicos 

com eletrodos de alumínio, em soluções com pH próximo a neutralidade (entre 5 e 9), 

ocorre a formação predominante de precipitados de Hidróxido de Alumínio (III), 

enquanto que em soluções ácidas (pH menor que 5) ou alcalinas (pH maior que 9), 

há a formação predominante de espécies solúveis de alumínio ou hidróxido de 

alumínio (Figura 2). Para reatores equipados com eletrodos de ferro, a formação 

predominante de precipitados ocorre em soluções com valores de pH maiores que 7 

(JIMÉNEZ et al., 2012). De acordo com Jiménez et al. (2012), em soluções ácidas as 

espécies monoméricas de alumínio ou ferro observadas são do tipo M(OH)2
+, M(OH)2+ 

e M3+, ao passo que em soluções alcalinas o alumínio pode se encontrar na forma de 

Al(OH)4
-. 

Crespilho e Rezende (2004) apontam que uma das vantagens da ECF é a 

tendência de aproximar o pH da solução imposta ao tratamento à neutralidade. Em 

efluentes ácidos, o pH tende a subir após o tratamento, principalmente devido à 

redução dos íons H+ para hidrogênio, no cátodo (CRESPILHO e REZENDE, 2004). 

Em efluentes com alto pH, a tendência é de que o pH diminua devido a formação de 

hidróxidos metálicos, como também pela geração de oxigênio a partir da hidrólise da 

água, no ânodo (CHEN, 2004). 
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Geralmente, o tratamento por ECF apresenta maiores remoções de 

contaminantes para efluentes com pH próximo a 7, entretanto o consumo de energia 

elétrica também é maior nesta faixa de pH devido a menor condutividade apresentada 

pelos efluentes na mesma (CHEN, 2004). Contudo, quando a condutividade do 

efluente é elevada, o efeito do pH não é significativo sobre o consumo energético 

(CHEN, 2004). Além disso, o tamanho das microbolhas de hidrogênio geradas na ECF 

é menor em pH próximo a neutralidade, o que reflete em uma maior eficiência no 

mecanismo de eletroflotação, enquanto que o tamanho das microbolhas de oxigênio 

aumenta conforme o pH (CASQUEIRA, TOREM e KOHLER, 2006). 

 

2.5.8. Condutividade 

 

A eficiência da corrente elétrica empregada depende da condutividade elétrica 

da solução eletrolítica, ou seja, da concentração de íons presentes na mesma. De 

forma análoga à distância dos eletrodos, a condutividade é inversamente proporcional 

à resistividade da solução, portanto quanto maior a condutividade do efluente a ser 

tratado, menor será a tensão elétrica requerida na célula eletroquímica, havendo 

menor consumo de energia nesta (HAKIZINAMA et al., 2017). Existe a possibilidade 

de adicionar eletrólitos à solução para aumentar sua condutividade, assim como de 

diminuir a distância dos eletrodos, como forma de aumentar a eficiência da geração 

de corrente elétrica (CRESPILHO e REZENDE, 2004). 

 

2.6. APLICAÇÃO DE ELETROCOAGULAÇÃO E ELETROCOAGULAÇÃO-

FLOTAÇÃO NO TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO 

 

Como mostrado na Tabela 1, o emprego de eletrocoagulação e ECF vêm sendo 

estudado como uma alternativa para o tratamento de esgotos domésticos e urbanos. 

Romero (2009) desenvolveu um reator de ECF para o tratamento do esgoto 

urbano na cidade de São Carlos, em escala piloto. O reator desenvolvido apresentou 

bons resultados quanto a depuração do esgoto (Tabela 1), além disso, o esgoto 

tratado apresentou menores concentrações de alumínio do que o esgoto bruto. O 

autor estimou um custo operacional de R$ 0,38 m-3 no tratamento por ECF, 

considerando os gastos com consumo de energia elétrica e adição de cloreto de sódio 

durante o tratamento. 
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Tabela 1 – Pesquisas relacionadas ao emprego de eletrocoagulação ou ECF no tratamento de esgotos domésticos e urbanos. 

                                                                                                                                                                                       (continua) 

Referência Amostra Parâmetros 
Eficiência de 

Remoção 
(%) 

Técnica 
de 

Remoção 

Material 
dos 

Eletrodos  

Tipo de 
Conexão 

Volume de 
Trabalho 

(L) 

i 
(A) 

t 
(min) 

d 
(cm) 

a 
(rpm) 

pH 
CEa 

(μS∙cm-1) 

Sinoti 
(2004) 

Esgoto 
Urbano 

NH3 55,2 

ECF 
Alumínio 

e 
Grafite 

MPb 33,8 10 60 - - 7 - 7,5 - 
Cor 100,0 

PO4
3- 99,8 

COTc 76,2 

Bukhari 
(2008) 

Esgoto  
Urbano 

SST 95,4 

ECe 
Aço 

Inoxidável 
MP 1,2 0,8 5 3 - 7 4000 Turbidez 93,3 

DBOpd 99,0 

Romero 
(2009) 

Esgoto  
Urbano 

Cor 82,7 

ECF Alumínio MP 134 40 12,5 2 - 6,27 1335 

Turbidez 93,9 

ST 97,5 

CTf 58,5 

DBO5 91,6 

DQO 89,9 

NH4
+ 51,5 

FTg 99,2 

Nasrullah, 
Singh e 
Wahid 
(2012) 

Esgoto  
Urbano 

DBO5 98,1 

EC 
Aço 

Inoxidável 
MP 1 30 30 1 80 7 - DQO 98,1 

SST 95,7 

Dayananda 
et al. 

(2014) 

Esgoto 
Doméstico 

PO4
3- 92,3 

EC 
Alumínio e 

Ferro 
MP 1 - 20 0,5 - 7,5 - 

NO3- >80,0 

DBO >90,0 

DQO >90,0 

Impa et al. 
(2015) 

Esgoto  
Doméstico 

DQO 63,2 EC 
 

Alumínio e 
Cobre 

MP 5 - 30 3 - 7 - 8 - 
NO3- 62,0 3

3
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Tabela 1 – Pesquisas relacionadas ao emprego de eletrocoagulação ou ECF no tratamento de esgotos domésticos e urbanos. 

(conclusão) 

Referência Amostra Parâmetros 
Eficiência de 

Remoção 
(%) 

Técnica 
de 

Remoção 

Material 
dos 

Eletrodos 

Tipo de 
Conexão 

Volume de 
Trabalho 

(L) 

i 
(A) 

t 
(min) 

d 
(cm) 

a 
(rpm) 

pH 
CE 

(μS∙cm-1) 

Aqaneghad 
e Moussavi 

(2016) 

Esgoto 
Urbano 

SST 93,3 

ABRh 
+ 

ECF 
 

Alumínio MP 37 0,006 1440 1 - 7,4 - 7,6 - 

DQO 90,6 

DBO5 92,9 

SO4
4- 76,3 

NH4+ 14,0 

PO4
3- 98,3 

Makwana e 
Ahammed 

(2016) 

Esgoto  
Urbano  
(UASB) 

DQO 67,1 ECF Alumínio MPSi 8,3 0,51 5 1,5 - 7,5 - 

Elazzouzi, 
Haboubi e 

Elyoubi 
(2017) 

Esgoto  
Urbano 

FT 97,0 

EC Alumínio MP 0,5 1,46 50 3 100 7,4 3240 DBO5 83,0 

CFj >99,0 

Goerck 
(2018) 

Esgoto 
Doméstico 

(TSk) 

P-PO4
-3 >99,4 

ECF Alumínio MP 1 2 12 1 180 7,27 980,56 

N-NO3
- 68,0 

CT 99,5 

E. coli 99,5 

DQO 85,0 

Turbidez 97,0 

Cor 96,0 

 
a CE: condutividade elétrica. 
b MP: monopolar. 
c COT: carbono orgânico total. 
d DBOp: demanda bioquímica de oxigênio particulada. 
e EC: eletrocoagulação. 
f CT: coliformes totais. 
 

 

 

g FT: fósforo total. 
h ABR: anaerobic baffled reactor. 
i MPS: monopolar em série. 
j CF: coliformes fecais. 
k TS: tanque séptico.

3
4
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Diferentemente de Romero (2009), Sinoti (2004) constatou um aumento na 

concentração de alumínio no esgoto urbano após o tratamento por ECF com eletrodos 

de alumínio, sendo este aumento proporcional ao tempo de eletrólise, assim como na 

concentração de ferro quando utilizado eletrodos de ferro. Assim como Sinoti (2004), 

outros autores reportam aumento da concentração de metais em esgotos após 

tratamentos eletroquímicos, como consequência da dissolução anódica (BEZERRIL 

JR e WIENDL, 1985; CLARO et al., 2010; MAIA, 2014). Por este motivo, é importante 

a análise de metais residuais na ECF. 

No seu estudo, Romero (2009) também detectou um aumento de 366,8% de 

OD do esgoto proveniente do tratamento por ECF em fluxo paralelo aos eletrodos, 

enquadrando o esgoto à concentração de OD exigida pela legislação. O autor atribuiu 

este aumento como consequência da geração de oxigênio no ânodo, conforme a 

Equação 6. 

Além de eletrodos de aço inoxidável, Nasrullah, Singh e Wahid (2012) também 

avaliaram o desempenho de eletrodos de alumínio e ferro no tratamento de esgoto 

urbano por eletrocoagulação, verificando que ambos os materiais apresentaram 

eficiências de remoção de DQO, DBO e SST maiores que 90%, com o emprego de 

elevadas densidades de corrente, nas condições especificadas na Tabela 1. 

Entretanto, os autores alegam que os eletrodos de ferro conferiram coloração 

avermelhada ao esgoto, enquanto que os eletrodos de alumínio conferiram turbidez 

ao mesmo. 

Elazzouzi, Haboubi e Elyoubi (2017) analisaram a eficiência do tratamento por 

eletrocoagulação em diferentes períodos de tempo, além de sua combinação com 

floculantes. A remoção de coliformes fecais registrada foi bastante elevada já nos 

primeiros minutos de tratamento, apresentando-se maior do que 99% em 10 minutos 

de eletrólise, assim como a remoção de fósforo, que chegou a 90% neste mesmo 

período. 

A grande eficácia dos sistemas de eletrocoagulação e/ou ECF na remoção de 

fósforo e coliformes, assim como por Elazzouzi, Haboubi e Elyoubi (2017), também foi 

verificada por diversos autores, como Sinoti e Souza (2005), Rodrigo et al. (2010), 

Cotillas et al. (2013) e Maia (2014), evidenciando a eficiência da ECF na remoção 

destes constituintes. 

Symonds et al. (2015) analisaram a remoção de nutrientes, micro-organismos 

e produtos de cuidado pessoal de esgoto doméstico em uma unidade de 



36 
 

eletrocoagulação, em escala de bancada, equipada com 9 eletrodos de alumínio, em 

uma espécie de conexão bipolar. Dentre os resultados, os autores registraram 

percentuais de remoção de 95,8% de fosfatos, 49,8% de acetaminofeno, 71,0% de 

ácido salicílico, 81,7% de triclosan e 84,5% de triclocarban, além de remoções 

maiores que 92,3% de poliomavírus humano e que 99,9% de coliformes fecais, 

Enterococcus spp. e pepper mild mottle virus do esgoto doméstico bruto. 

Combinações entre processos biológicos anaeróbios e de ECF também têm 

sido objetos de pesquisa para o tratamento de esgotos, visando tornar mais viável 

este tipo de tratamento, bem como conferir melhor qualidade ao esgoto tratado 

(RODRIGUES et al., 2001; SINOTI, 2004; AQANEGHAD e MOUSSAVI, 2016; 

MAKWANA e AHAMMED, 2016; GOERCK, 2018). 

 

2.7. REUSO DE ESGOTO 

 

Embora aparentemente abundante, 97,5% da água da Terra consiste em água 

salina e 1,7% em cobertura permanente de neve nas regiões polares e montanhosas, 

restando somente 0,8% de água disponível para suprir as demandas da sociedade e 

para a manutenção de ecossistemas (SHIKLOMANOV, 1998). Além disso, problemas 

de escassez de água são uma realidade atualmente, cerca de dois terços da 

população mundial vive em áreas com escassez de água por pelo menos um mês ao 

ano (WWAP, 2017). No Brasil, aproximadamente metade dos municípios já 

decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública em decorrência 

de eventos de seca e estiagem na última década (ANA, 2017). 

Frente a isso, um elevado aumento na demanda por água é esperado nas 

próximas décadas, sendo previsto um aumento de 50% até 2030, o que agrava ainda 

mais os problemas de disponibilidade hídrica (UN-HABITAT, 2016). Este aumento é 

esperado devido ao processo de crescimento populacional, urbanização, crescimento 

econômico e industrialização, que promovem uma crescente demanda de água nos 

setores agrícola, industrial, urbano e de produção de energia (WWAP, 2017). Além do 

aumento na demanda de água, estes processos também são responsáveis pelo 

aumento da geração de águas residuárias que, se mal gerenciadas, promovem a 

degradação da qualidade dos recursos hídricos e limitação dos usos de tais, 

contribuindo para a escassez de água (WWAP, 2017). 
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Assim, a adoção de prática de reuso de águas residuárias vêm se tornando 

uma importante ferramenta de gestão de recursos hídricos (WWAP, 2017). O reuso 

consiste no aproveitamento de águas residuárias como um recurso hídrico alternativo 

e confiável a ser aproveitado para as mais diversas finalidades, fazendo frente aos 

problemas de disponibilidade hídrica, especialmente em áreas vulneráveis, que são 

fortemente dependentes da transferência de águas de áreas com maior 

disponibilidade (ANA, 2017; WWAP, 2017). 

No Brasil, a irrigação é a atividade de maior demanda de água, seguida pelo 

abastecimento urbano, sendo estas responsáveis pelo destino de 46,2 e 23,3% da 

água captada no País, respectivamente (ANA, 2017). No entanto, o abastecimento 

urbano é a atividade em que há o maior retorno das águas captadas, representando 

39,5% do total das águas retornadas aos corpos hídricos receptores, que neste caso 

retorna na forma de esgoto (ANA, 2017).  Neste cenário, a adoção de técnicas de 

tratamento e reuso de esgoto para complementar o abastecimento urbano, dentre 

outras demandas, poderia ser uma solução para os problemas relacionados com o 

lançamento inadequado de esgoto, os conflitos entre diluição de esgoto e outros usos 

de recursos hídricos, e a crescente demanda por água. 

Para ser reutilizado, o esgoto deve passar por um processo de tratamento para 

que apresente qualidade satisfatória para determinadas finalidades. Neste sentido, 

normas e diretrizes que estabelecem padrões mínimos de qualidade de água de reuso 

foram elaboradas com o intuito de promover um reuso seguro e adequado de esgoto, 

dentre outras águas residuárias. Dentre estas normas e diretrizes, pode-se citar, no 

âmbito global, as diretrizes elaboradas pela Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (US-EPA, 2012), que servem de referência para o mundo todo, e, no 

âmbito nacional, as normas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT-NBR 13.969, 1997; ABNT-NBR 15.527, 2007).  

As diretrizes da US-EPA (2012) apresentam alguns parâmetros de qualidade 

que águas residuárias domésticas e urbanas devem apresentar, após tratamento, 

para diferentes tipos de reuso, dentre estes o reuso urbano, agrícola e industrial. Os 

parâmetros de qualidade recomendados, para os diferentes tipos de reuso, estão 

expressos no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Parâmetros de qualidade de águas recomendados para o reuso urbano, agrícola 

e industrial, de acordo com a US-EPA (2012). 

Tipo de reuso Descrição 
Parâmetros de qualidade 

recomendados 

Reuso 

urbano 

Irrestrito 

Reuso para fins não-

potáveis em instalações 

municipais onde o acesso 

público não é restrito. 

- pH: 6,0 a 9,0 

- DBO: ≤ 10 mg∙L-1 

- Turbidez: ≤ 2 NTU 

- Cloro residual: ≥ 1 mg∙L-1 

- Coliformes fecais: não detectável 

Restrito 

Reuso para fins não-

potáveis em instalações 

municipais onde o acesso 

público é controlado ou 

restringido. 

- pH: 6,0 a 9,0 

- DBO: ≤ 30 mg∙L-1 

- SST: ≤ 30 mg∙L-1 

- Cloro residual: ≥ 1 mg∙L-1 

- Coliformes fecais: ≤ 200 NMP∙100 mL-1 

Reuso 

agrícola 

Culturas 

alimentares 

Reuso para irrigação 

(superficial ou por 

aspersores) de cultivos de 

alimentos de consumo 

humano, consumidos crus. 

- pH: 6,0 a 9,0 

- DBO: ≤ 10 mg∙L-1 

- Turbidez: ≤ 2 NTU 

- Cloro residual: ≥ 1 mg∙L-1 

- Coliformes fecais: não detectável 

Culturas de 

alimentos 

processados 

ou não-

alimentares 

Reuso para irrigação de 

cultivos de alimentos de 

consumo humano, 

comercialmente 

processados;  

Reuso para a irrigação de 

cultivos não destinados 

para o consumo humano. 

- pH: 6,0 a 9,0 

- DBO: ≤ 30 mg∙L-1 

- SST: ≤ 30 mg∙L-1 

- Cloro residual: ≥ 1 mg∙L-1 

- Coliformes fecais: ≤ 200 NMP∙100 mL-1 

Reuso industrial 
Reuso em torres de 

resfriamento. 

- pH: 6,0 a 9,0 

- DBO: ≤ 30 mg∙L-1 

- SST: ≤ 30 mg∙L-1 

- Cloro residual: ≥ 1 mg∙L-1 

- Coliformes fecais: ≤ 200 NMP∙100 mL-1 

Fonte: Adaptado de US-EPA (2012). 

 

A norma ABNT-NBR 13.969 (1997) determina diferentes classificações de 

reuso e estabelece valores para alguns parâmetros de qualidade que o esgoto tratado 

deve apresentar conforme a respectiva classe do reuso pretendido. As classes de 

reuso e os parâmetros de qualidade estabelecidos estão expressos no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Classificações e os respectivos parâmetros de qualidade estabelecidos para cada 

tipo de reuso, conforme ABNT-NBR 13.969 (1997). 

Tipo de 

reuso 
Descrição 

Parâmetros de qualidade 

recomendados 

Classe 1 

Reuso para lavagem de carros e outros 

usos que requerem o contato direto do 

usuário com a água, com possível 

aspiração de aerossóis pelo operador, 

incluindo chafarizes. 

- pH: 6,0 a 8,0 

- Turbidez: < 5 NTU 

- SDT: < 200 mg∙L-1 

- Cloro residual: entre 0,5 e 1,5 mg∙L-1 

- Coliformes fecais: < 200 NMP∙100 mL-1 

Classe 2 

Reuso para lavagens de pisos, calçadas 

e irrigação dos jardins, manutenção dos 

lagos e canais para fins paisagísticos, 

exceto chafarizes. 

- Turbidez: < 5 NTU 

- Cloro residual: > 0,5 mg∙L-1 

- Coliformes fecais: < 500 NMP∙100 mL-1 

Classe 3 
Reuso nas descargas dos vasos 

sanitários. 

- Turbidez: < 10 NTU 

- Coliformes fecais: < 500 NMP∙100 mL-1 

Classe 4 

Reuso em pomares, cereais, forragens, 

pastagens para gados e outros cultivos 

através de escoamento superficial ou por 

sistema de irrigação pontual.a 

- Turbidez: < 10 NTU 

- Coliformes fecais: < 500 NMP∙100 mL-1 

- Oxigênio dissolvido: > 2,0 mg∙L-1 

Fonte: Adaptado de ABNT-NBR 13.969 (1997). 

a Necessária a interrupção das aplicações pelo menos 10 dias antes da colheita. 

A norma ABNT-NBR 15.527 (2007) trata do reuso de águas pluviais, sendo os 

padrões de qualidade exigidos para os usos mais restritivos destas os seguintes: 

ausência de coliformes totais e termotolerantes em 100 mL, cloro residual entre 0,5 e 

3 mg∙L-1 (quando utilizados compostos de cloro para desinfecção), turbidez inferior a 

5 NTU, cor aparente inferior a 15 uC e pH entre 5,0 e 8,0 (no caso de tubulação de 

aço carbono ou galvanizado). Embora a norma trate de águas pluviais, os padrões de 

qualidade podem servir como referência para os padrões a serem alcançados no 

tratamento do esgoto doméstico para fins de reuso. 

Além das normas anteriormente citadas, no Brasil, a ANA, a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e o Sindicato da Indústria da Construção 

Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), em parceria com agentes públicos, 

empresas de tecnologia, fabricantes e instituições de ensino, publicaram um manual 

com orientações para a implementação do reuso de água em edificações 

(SAUTCHUK et al., 2005). Este manual também indica padrões de qualidade que as 

águas devem apresentar para determinadas classes de reuso, conforme mostra o 

Quadro 3. 
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Quadro 3 – Classificação e parâmetros de qualidade para águas de reuso em edificações, de 

acordo com Sautchuk et al. (2005). 

Tipo de 

reuso 
Descrição Parâmetros de qualidade recomendadosa 

Classe 1 

Reuso para descarga 

de bacias sanitárias, 

lavagem de pisos, 

roupas e veículos, e 

para fins ornamentais 

(chafarizes, espelhos 

de água etc.). 

- pH: 6,0 a 9,0 

- Turbidez: ≤ 2 NTU 

- Cor: ≤ 10 uC 

- SST: ≤ 5 

- SDT: ≤ 500 

- Odor e aparência: NDb 

- Óleos e graxas: ≤ 1 

- CFc: não detectável 

- DBO: ≤ 10 

- COV d: ausentes 

- Nitrogênio amoniacal: ≤ 20 

- Nitrato: < 10 

- Nitrito: ≤ 1 

- Fósforo total: ≤ 0,1 

Classe 2 

Reuso para lavagem 

de agregados, 

preparação de 

concreto, 

compactação do solo 

e controle de poeira. 

- pH: 6,0 a 9,0 

- SST: ≤ 30 mg∙L-1 

- Odor e aparência: ND 

- Óleos e graxas: ≤ 1 

- CF: ≤ 1000 NMP∙mL-1 

- COV: ausentes 

Classe 3 

Reuso para irrigação 

de áreas verdes e 

rega de jardins. 

- pH: 6,0 a 9,0 

- Turbidez: < 5 NTU 

- Cor aparente: < 30 uC 

- SST: < 20 

- SDT: 450 a 1500 

- CF: ≤ 200 NMP∙100mL-1 

- DBO: < 20 

- Nitrogênio total: 5 a 30 

- CEe: 0,7 a 3,0 dS∙m-1 

- Sódio: 3 a 9 SARf / ≥ 3 SARg 

- Cloretos: < 350f / < 100g 

- Cloro Residual: < 1 

- Boro: 0,7h / 3,0i 

Classe 4 

Reuso para o 

resfriamento de 

equipamentos de ar 

condicionado (torres 

de resfriamento). 

- pH: 5,0 a 8,3j / 6,8 a 7,2k 

- SST: ≤ 5000j / ≤ 100k 

- SDT: ≤ 1000j / ≤ 500k 

- DQO: ≤ 75j k 

- CF: SRj / 2,2 NMP∙100mL-1 k 

- Amônia: SRj / ≤ 1,0k 

- Fósforo: SRj / ≤ 1,0k 

- Cloretos: ≤ 600j / ≤ 500k 

- Sulfato: ≤ 680j / ≤ 200k 

- Sílica: ≤ 50j k 

- Alumínio: SRj / ≤ 0,1k 

- Ferro: SRj / ≤ 0,5k 

- Manganês: SRj / ≤ 0,5k 

- Dureza: ≤ 850j / ≤ 650k 

- Alcalinidade: ≤ 500j / ≤ 350k 

- Bicarbonato: ≤ 600j / ≤ 24k 

- Cálcio: ≤ 200j / ≤ 50k 

- OD: presentej / SRk 

Fonte: Adaptado de Sautchuk et al. (2005).

a Unidades em mg∙L-1, exceto para pH e 

quando indicadas. 
b ND: não desagradável. 
c CF: coliformes fecais. 
d COV: compostos orgânicos voláteis. 
e CE: condutividade elétrica 

 

f Irrigação superficial. 
g Irrigação com aspersores. 
h Irrigação de culturas alimentícias. 
i Regas de jardim e similares. 
j Torres de resfriamento sem recirculação. 
k Torres de resfriamento com recirculação. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste item estão descritos os procedimentos adotados para a realização do 

estudo. Nos capítulos seguintes, estão descritos o local de obtenção das amostras de 

esgoto doméstico (Capítulo 4.1), o sistema experimental de ECF (Capítulo 4.2), os 

métodos adotados para seleção das melhores condições operacionais do sistema 

(Capítulo 4.3), monitoramento do desempenho do sistema (Capítulo 4.4) e análise da 

possibilidade de reuso do esgoto tratado (Capítulo 4.5), e os métodos analíticos 

adotados (Capítulo 4.6). 

 

3.1. AMOSTRAS DE ESGOTO DOMÉSTICO 

 

As amostras de esgoto doméstico utilizadas neste estudo foram obtidas em 

uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) experimental, implantada no Campus 

Sede da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no estado do Rio Grande do 

Sul, Brasil (Figura 4). Nesta estação é realizado o tratamento de parte do esgoto 

doméstico gerado no prédio 35 da Casa do Estudante Universitário II (CEU II) da 

UFSM. Esta ETE é parte do projeto Rede Nacional de Tratamento de Esgotos 

Descentralizados (ReNTED), financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP), o qual tem o objetivo de desenvolver sistemas locais e descentralizados de 

manejo de águas residuárias de origem doméstica. 

Figura 4 – Localização da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) experimental. 

Fonte: Adaptado de Google Earth (2016). 
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A ETE experimental possui uma vazão de trabalho de 1.500 L∙d-1 e é composta 

por um tanque de equalização, um tanque séptico e um sistema de wetland construído 

de fluxo vertical (Figura 5a). As amostras de esgoto bruto foram coletadas na saída 

do tanque de equalização da ETE (Figura 5b), onde ocorre a homogeneização do 

esgoto e controle da vazão de saída para o tanque séptico. As amostras foram 

coletadas em frascos de polietileno e encaminhadas ao Laboratório de Engenharia e 

Meio Ambiente (LEMA), também na UFSM, onde foram realizadas as análises 

qualitativas e os experimentos. 

Figura 5 – Estação de Tratamento de Efluentes experimental (a) e ponto de coleta das 

amostras de esgoto doméstico bruto (b). 

 

Fonte: Adaptado de Decezaro (2018). 

Antes de chegar ao tanque de equalização, o esgoto doméstico gerado no 

prédio 35 da CEU II da UFSM passava por uma caixa de passagem, local de onde 
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uma parcela do esgoto era encaminhada, por gravidade, ao reservatório de esgoto da 

ETE experimental. Do reservatório, o esgoto era bombeado, por meio de uma bomba 

submersível, para o tanque de equalização. A Figura 6 demonstra o percurso seguido 

pelo esgoto desde sua geração até o ponto de coleta das amostras. 

Figura 6 – Percurso do esgoto doméstico desde sua origem até o ponto de coleta das 

amostras. 

 

Fonte: O autor. 

Decezaro (2016) realizou, em seu estudo, o monitoramento da qualidade do 

esgoto doméstico gerado no prédio 35 da CEU II da UFSM, a partir da coleta de 

amostras no mesmo ponto de coleta do estudo atual. De acordo com o monitoramento, 

as características normalmente apresentadas pelo esgoto doméstico bruto, no ponto 

de coleta estabelecido, estão expressas na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Características do esgoto doméstico bruto registradas no monitoramento realizado 

por Decezaro (2016). 

Parâmetro 
Valor médioa b 

(± desvio padrão) 
Mínimo – Máximoa b 

Temperatura (°C) 24 (± 2) 19 – 27 

pH 7,7 (± 0,4) 7,1 – 8,5 

Alcalinidade Total (mg CaCO₃∙L-1) 349 (± 47) 247 – 417 

Turbidez (NTU) 104 (± 38) 53 – 180 

Condutividade (μS∙cm-1) 880 (± 143) 634 – 1.121 

DBO5 (mg∙L-1) 447 (± 273) 180 – 970 

DQO (mg∙L-1) 732 (± 366) 372 – 1.562 

DQOsc (mg∙L-1) 237 (± 63) 164 – 392 

ST (mg∙L-1) 858 (± 341) 398 – 1.524 

STVd (mg∙L-1) 468 (± 265) 58 – 1.022 

STFe (mg∙L-1) 389 (± 132) 35 – 583 

SST (mg∙L-1) 457 (± 390) 80 – 1.346 

SSVf (mg∙L-1) 344 (± 319) 54 – 1.106 

SSFg (mg∙L-1) 114 (± 84) 11 – 283 

SDT (mg∙L-1) 400 (± 151) 71 – 692 

Coliformes Totais (NMP∙100mL-1) 2,2∙107 (± 1,4∙107) 4,9∙106 – 6,0∙107 

Escherichia coli (NMP∙100mL-1) 6,0∙106 (± 3,3∙106) 8,8∙105 – 1,6∙107 

Nitrogênio Amoniacal (mg∙L-1) 56 (± 13) 31 – 76 

Fonte: (DECEZARO, 2016). 

a Período de monitoramento: de setembro de 2015 a fevereiro de 2016. 

b Monitoramento realizado por meio de amostragens simples semanais, no período de setembro a 

dezembro de 2015, e duas vezes por semana de janeiro a fevereiro de 2016. 

c DQOs: demanda química de oxigênio solúvel. 

d STV: sólidos totais voláteis. 

e STF: sólidos totais fixos. 

f SSV: sólidos suspensos voláteis. 

g SSF: sólidos suspensos fixos. 

 

3.2. SISTEMA DE ELETROCOAGULAÇÃO-FLOTAÇÃO 

 

O sistema de ECF utilizado no estudo foi constituído de um reator 

confeccionado em acrílico, com um volume de trabalho de 1 L e um formato cilíndrico 

(22,2 cm de altura e 10,8 cm de diâmetro), para evitar a adesão de resíduos no reator 

(MAIA, 2014). O reator foi equipado com dois eletrodos de alumínio (9,10 cm de altura, 

7,50 cm de largura e 0,05 cm de espessura), os quais eram fixados em um suporte de 

PVC, alocado no centro do reator, que permitia fixar os eletrodos em distâncias de 1, 

2 e 3 cm entre eles. Os eletrodos eram ligados à uma fonte de alimentação de corrente 
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contínua (0 – 30 V, 0 – 2,5 A), em conexão monopolar, e permaneciam completamente 

submersos, possuindo área superficial ativa de 67,5 cm2. Na Figura 7 está ilustrado o 

sistema de ECF utilizado no estudo. 

Figura 7 – Representação do sistema de ECF utilizado no estudo. 

 

Fonte: O autor. 

 

3.3. DETERMINAÇÃO DAS MELHORES CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO DOMÉSTICO POR ECF 

 

3.3.1. Estudo de efeitos 

 

O estudo de efeitos foi realizado com o objetivo de identificar os parâmetros 

operacionais que exercem maior influência no processo de tratamento de esgoto 

doméstico por ECF. Dentre os fatores que podem influenciar na ECF (Capítulo 4.5), 

foram contemplados neste estudo a corrente elétrica, distância entre os eletrodos, 

agitação e tempo de eletrólise. 

O alumínio foi adotado como material dos eletrodos e a conexão monopolar em 

paralelo como conexão dos eletrodos, condições essas consideradas favoráveis de 

acordo com outros autores (CRESPILHO e REZENDE, 2004; KOBYA, 
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BAYRAMOGLU e EYVAZ, 2007; FORMENTINI, 2012; BAIERLE et al.; 2015; 

AQANEGHAD e MOUSSAVI, 2016). Além disso, foram mantidas as condições de pH 

e condutividade naturais do esgoto doméstico, uma vez que este geralmente 

apresenta elevada condutividade e pH próximo da neutralidade (Tabela 2), o que 

favorece o processo de ECF com eletrodos de alumínio de acordo com a literatura 

(CHEN, 2004; CASQUEIRA, TOREM e KOHLER, 2006; JIMÉNEZ et al., 2012; 

HAKIZINAMA at al., 2017). 

Sendo assim, os experimentos preliminares seguiram um delineamento 

experimental fatorial 24, onde foram estudados diferentes tratamentos combinando os 

quatro fatores contemplados, em dois níveis de variação (Tabela 3), resultando em 

um total de 16 ensaios, conforme mostra a Tabela 4. Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

Tabela 3 – Fatores independentes e níveis de variação avaliados no delineamento 

experimental fatorial 24. 

Fatores 
Níveis 

-1 +1 

Corrente elétrica (A) 0,5 1,5 

Distância entre os eletrodos (cm) 1 3 

Agitação (rpm) 0 262,5 

Tempo de eletrólise (min) 10 30 

Tabela 4 – Ensaios realizados durante o estudo de efeitos conforme delineamento 

experimental fatorial 24. 

Ensaio 
Corrente 

elétrica 

Distância entre os 

eletrodos 
Agitação 

Tempo de 

eletrólise 

1 -1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 -1 

4 -1 -1 +1 -1 

5 -1 -1 -1 +1 

6 +1 +1 -1 -1 

7 +1 -1 +1 -1 

8 +1 -1 -1 +1 

9 -1 +1 +1 -1 

10 -1 +1 -1 +1 

11 -1 -1 +1 +1 

12 +1 +1 +1 -1 

13 +1 +1 -1 +1 

14 +1 -1 +1 +1 

15 -1 +1 +1 +1 

16 +1 +1 +1 +1 
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Todo o estudo de efeitos foi realizado com uma mesma amostra de esgoto 

doméstico. Cada ensaio foi realizado com uma alíquota de 1 L da amostra de esgoto, 

sob temperatura ambiente (aproximadamente 22°C). 

  Após a realização de cada ensaio, foram analisados os parâmetros cor, pH, 

temperatura e turbidez das amostras de esgoto tratado. Também foi analisado o 

consumo energético durante cada ensaio. Desta forma, o estudo de efeitos teve como 

variáveis de resposta a remoção de turbidez, a variação de pH e temperatura e o gasto 

energético durante o tratamento. 

A partir dos resultados obtidos, foi realizada análise de efeitos e de variância, 

com o software Statistica 7.0, para então determinar os fatores que influenciam mais 

significativamente no processo de tratamento de esgoto por ECF, considerando as 

variáveis de resposta estudadas. 

 

3.3.2. Delineamento composto central rotacional (DCCR) 

 

Um novo delineamento experimental foi realizado com o objetivo de estudar 

detalhadamente os parâmetros operacionais que demonstraram maior influência no 

processo de tratamento de esgoto doméstico por ECF e, assim, determinar as 

melhores condições de tratamento, ou seja, as condições em que o processo 

apresentou os melhores resultados. O delineamento proposto para atingir este 

objetivo foi um DCCR, onde o número de experimentos foi determinado conforme a 

Equação 8. 

N = 2k + 2k + n0                                                (8) 

sendo: 

N: Número de experimentos a se realizar; 

k: Número de fatores (variáveis independentes) avaliadas; 

n0: Número de repetições do ponto central do plano.  

 As diferentes condições de tratamento empregadas, foram avaliadas com base 

nas variáveis de resposta: eficiência de remoção de cor, DQO e turbidez, assim como 

pelas variações de pH e temperatura da amostra. As melhores condições de 

tratamento foram definidas através da análise das superfícies de resposta geradas 

através do DCCR. 
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3.4. MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO PROCESSO DE ECF NO 

TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO 

 

 O monitoramento foi realizado a partir da reprodução do processo de ECF, nas 

melhores condições observadas, em diferentes amostras de esgoto doméstico, 

coletadas dentre os meses de julho e outubro de 2017. O objetivo do monitoramento 

foi verificar o desempenho do sistema diante as eventuais variações nas 

características do esgoto doméstico a ser tratado. 

 O desempenho do sistema de ECF foi avaliado com base na qualidade do 

esgoto tratado, eficiência de remoção de constituintes do esgoto, demanda de 

insumos, produção de resíduos e custos operacionais de tratamento. A análise da 

qualidade do esgoto tratado foi realizada através dos parâmetros: alcalinidade total, 

alumínio total, condutividade, pH, OD, temperatura, cor aparente, DQO, ST, turbidez, 

cloretos, fósforo ortofosfato, nitrogênio amoniacal, nitrogênio nitrato e sulfatos. Os 

constituintes analisados por eficiência de remoção foram: cor aparente, DQO, ST, 

turbidez, cloretos, fósforo ortofosfato, nitrogênio amoniacal, nitrogênio nitrato e 

sulfatos. A demanda de insumos foi avaliada por meio do consumo de energia elétrica, 

massa de eletrodos e volume de ácido para correção de pH. A produção de resíduos 

foi avaliada através da quantificação de lodo gerado no sistema de ECF. Os custos 

operacionais do tratamento foram estimados a partir dos custos relativos aos insumos 

demandados, não sendo levado em consideração a disposição do lodo gerado em 

razão das diferentes possibilidades para esta. 

 Os ensaios de ECF foram realizados logo após a coleta de cada amostra de 

esgoto doméstico. Foram realizadas duas coletas por mês, durante quatro meses 

(julho, agosto, setembro e outubro). As condições de tratamento foram estabelecidas 

conforme a prévia determinação das melhores condições de tratamento. Todos os 

ensaios foram realizados em triplicata, com o intuito de verificar a representatividade 

dos resultados obtidos. 

 

3.5. AVALIAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE REUSO DO ESGOTO TRATADO NO 

SISTEMA DE ECF 

 

 A avaliação das possibilidades de reuso do esgoto doméstico tratado por ECF 

foi realizada por meio de comparação dos parâmetros de qualidade apresentados pelo 
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esgoto tratado com os parâmetros recomendados pelas diretrizes, normas e manuais 

citados no Capítulo 3.7. Para a comparação, foram considerados os valores médios 

observados para os parâmetros de qualidade durante o período de monitoramento.  

 

3.6. MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

 Todas as análises dos parâmetros de qualidade das amostras de esgoto bruto 

e tratado foram realizadas de acordo com métodos indicados no Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012), conforme expresso no 

Quadro 4. Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Engenharia e Meio 

Ambiente (LEMA), da UFSM. 

Quadro 4 – Métodos adotados na análise dos parâmetros de qualidade das amostras. 

Parâmetro Método 
Item  

(APHA, 2012) 
Equipamento Utilizado 

Alcalinidade total Titulométrico 2320 B 
pHmetro Thermo Scientific Orion Star 

A211 

Alumínio residual Colorimétrico 3500-Al B 
Espectrofotômetro Pró-análise UV/Vis 

UV-1600 

Condutividade Condutimétrico 2510 B Condutivímetro MS Tecnopon AC-200 

pH Potenciométrico 4500-H+ B 
pHmetro Thermo Scientific Orion Star 

A211 

Oxigênio dissolvido Potenciométrico 4500-O G Oxímetro Alfakit AT-155 

Temperatura Termométrico 2550 Termômetro químico Incoterm 5006 

Cor aparente Espectrofotométrico 2120 C Colorímetro Quimis Q406COR 

Demanda química 

de oxigênio (DQO) 

Refluxo fechado – 

Colorimétrico 
5220 D 

Bloco digestor Solab SL-25/16 

Espectrofotômetro Pró-análise UV/Vis 

UV-1600 

Sólidos totais Gravimétrico 2540 B Balança analítica Marte AM-220 

Turbidez Nefelométrico 2130 B Turbidímetro Policontrol AP2000 WL 

Cloretos Cromatografia iônica 4110 
Cromatógrafo de íons Metrohm 930 

Compact IC Flex 

Nitratos Cromatografia iônica 4110 
Cromatógrafo de íons Metrohm 930 

Compact IC Flex 

Nitrogênio 

amoniacal 
Titulométrico 

4500-NH3 B 

4500-NH3 C 
Bateria de extração Marconi MA-449 

Ortofosfatos Cromatografia iônica 4110 
Cromatógrafo de íons Metrohm 930 

Compact IC Flex 

Sulfatos Cromatografia iônica 4110 
Cromatógrafo de íons Metrohm 930 

Compact IC Flex 

 A eficiência de remoção de constituintes do esgoto doméstico foi determinada 

conforme a Equação 9. 
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E = (1-
CB

CA
) ∙100                                                   (9) 

sendo: 

E: Eficiência de remoção (%); 

CA: Concentração do constituinte antes do tratamento por ECF (mg∙L-1); 

CB: Concentração do constituinte após o tratamento por ECF (mg∙L-1). 

 O consumo de energia no sistema de ECF foi determinado através da média 

das tensões elétricas registradas durante cada ensaio, juntamente com os dados de 

corrente elétrica e tempo de eletrólise, conforme a Equação 10 (MAJLESI et al., 2016). 

Cenergia =
U ∙ i ∙ t

Vefluente
                                                 (10) 

sendo: 

Cenergia: Consumo de energia (Wh∙m-3); 

U: Tensão elétrica aplicada no reator (V); 

i: Corrente elétrica aplicada no reator (A); 

t: Tempo de eletrólise (h); 

Vefluente: Volume de efluente tratado (m3). 

 O desgaste de eletrodos foi determinado através da pesagem dos eletrodos 

antes e após o tratamento, conforme o método gravimétrico de análise de sólidos 

totais, registrando-se a perda de massa dos mesmos (APHA, 2012). Para tanto, após 

cada experimento, os eletrodos foram lavados com água destilada, esponja e sabão 

neutro, evitando-se o uso de materiais abrasivos, que poderiam ocasionar a perda de 

massa destes durante a lavagem (SINOTI e SOUZA, 2005). Para fins de comparação, 

o desgaste dos eletrodos também foi estimado através do cálculo da dissolução 

teórica de alumínio (Equação 11) (BUKHARI, 2008; MAJLESI et al., 2016). 

Celetrodos =
i ∙ t ∙ M

Z ∙ F ∙ Vefluente
                                             (11) 

sendo: 

Celetrodos: Massa de alumínio consumida (g∙m-3); 

i: Corrente elétrica aplicada no reator (A); 

t: Tempo de eletrólise (s); 

M: Massa molecular do alumínio (M = 26,9815386 g∙mol-1); 

Z: Número de elétrons envolvidos na reação de redução (Z = 3); 
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F: Constante de Faraday (96.500 C∙mol-1); 

Vefluente: Volume de efluente tratado (m-3). 

 O lodo foi quantificado a partir da coleta, secagem e pesagem do lodo gerado, 

conforme método gravimétrico de determinação de sólidos totais (APHA, 2012). 

Para determinação dos custos operacionais do tratamento foram considerados 

os custos referentes ao consumo dos eletrodos, de energia elétrica e de ácido para a 

correção de pH (Equação 12) (KHALED et al., 2015). 

CO = α ∙ Cenergia + β ∙ C
eletrodos 

+ γ ∙ V
ácido

                         (12) 

sendo: 

CO: Custo operacional (R$∙m-3); 

α: Custo da energia elétrica (R$∙Wh-1); 

Cenergia: Consumo de energia (Wh∙m-3); 

β: Custo dos eletrodos (R$∙g-1); 

Celetrodos: Massa de alumínio consumida (g∙m-3); 

γ: Custo do ácido clorídrico (1N) (R$∙L-1); 

Vácido: Volume de ácido consumido (L∙m-3). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Os resultados foram divididos em 3 capítulos referentes à determinação das 

melhores condições de tratamento de esgoto doméstico por ECF (Capítulo 5.1), ao 

monitoramento do desempenho do sistema de ECF (Capítulo 5.2) e à análise da 

possibilidade de reuso do esgoto doméstico tratado no sistema de ECF (Capítulo 5.3). 

 

4.1. DETERMINAÇÃO DAS MELHORES CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO DOMÉSTICO POR ECF 

 

4.1.1. Estudo de efeitos 

 

 As características da amostra coletada para realização do estudo de efeitos 

estão expressas na Tabela 5. Com base nos parâmetros analisados (Tabela 5), é 

possível verificar que a amostra apresentou características em conformidade com o 

monitoramento realizado por Decezaro (2016) (Tabela 2). 

Tabela 5 – Características da amostra de esgoto doméstico bruto utilizada para o estudo de 

efeitos. 

Parâmetro Valor 

Condutividade (μS∙cm-1) 850,9 

pH 7,7 

Temperatura (°C) 22 

Turbidez (NTU) 129,3 

 Os resultados obtidos a partir dos ensaios realizados durante o estudo de 

efeitos estão expressos na Tabela 6. Estes resultados serviram como base para a 

análise de efeitos e de variância. 
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Tabela 6 – Resultados obtidos para os ensaios realizados durante o estudo de efeitos, 

pertencentes ao delineamento experimental fatorial 24. 

Ensaio 
Turbidez (NTU)a  

Remoção de 

Turbidez (%)a  pHa  
Temperatura 

(°C)a  
Consumo de 

Energia (kWh∙m-3)a 

a b c  a b c  a b c  a b c  a b c 

1 100,4 102,7 101,5  22,4 20,6 21,5  8,4 8,4 8,2  23 22 25  0,70 0,72 0,81 

2 37,5 41,8 41,1  71,0 67,7 68,2  9,0 8,7 8,8  27 30 28  5,90 5,97 5,97 

3 93,2 87,8 82,9  28,0 32,1 35,9  8,4 8,3 8,7  24 25 25  1,70 1,88 1,99 

4 92,1 91,0 87,1  28,8 29,6 32,7  8,1 8,2 8,0  23 22 24  0,75 0,75 0,78 

5 47,1 49,5 51,8  63,6 61,7 59,9  8,8 8,8 8,7  24 22 25  2,28 2,28 2,42 

6 24,1 23,0 25,2  81,3 82,2 80,5  8,8 8,9 9,0  31 30 32  14,50 14,32 14,78 

7 30,4 31,5 32,5  76,5 75,7 74,8  8,5 8,7 8,6  29 26 28  7,18 7,27 7,21 

8 8,7 9,4 10,1  93,3 92,7 92,2  9,3 9,3 9,4  35 34 37  18,97 19,97 19,93 

9 99,1 93,8 95,9  23,4 27,5 25,9  8,2 8,2 8,2  24 23 23  1,82 1,84 1,88 

10 34,7 35,3 34,0  73,2 72,7 73,7  8,9 9,1 9,0  26 26 30  5,80 5,98 5,98 

11 15,9 10,3 13,1  87,7 92,1 89,9  8,6 8,6 8,5  25 24 25  2,48 2,50 2,81 

12 26,8 20,6 23,7  79,3 84,1 81,7  8,6 8,5 8,7  31 34 33  14,16 14,66 15,27 

13 11,3 12,3 10,9  91,2 90,5 91,6  9,4 9,6 9,5  48 48 48  42,23 41,82 42,08 

14 5,3 6,7 5,8  95,9 94,8 95,5  9,2 9,3 9,2  35 35 34  20,78 19,72 18,64 

15 7,8 9,4 10,9  94,0 92,8 91,5  8,7 8,6 8,8  30 31 27  5,76 5,99 5,86 

16 6,8 7,1 7,1  94,8 94,5 94,5  9,2 9,2 9,5  44 46 47  40,16 43,13 44,99 

a a, b e c: as letras indicam os resultados obtidos em cada uma das três repetições executadas para 

cada ensaio. 

 A Figura 8 apresenta os efeitos padronizados estimados para cada fator 

avaliado e para suas interações, e sua significância estatística, obtidas da análise de 

efeitos e de variância, no software Statistica 7.0. No Apêndice A estão contidos os 

resultados da análise de variância para cada variável. Os efeitos dos diferentes fatores 

foram analisados nos Capítulos 5.1.1.1, 5.1.1.2 e 5.1.1.3. 
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Figura 8 – Efeitos padronizados estimados para os fatores avaliados e suas interações, e sua 

significância estatística (valor de p) em um intervalo de confiança de 95%, para as variáveis 

de resposta: remoção de turbidez (a), pH (b), temperatura (c) e consumo de energia (d). 

 

Fonte: O autor. 

 

4.1.1.1. Efeito da corrente elétrica e do tempo de eletrólise 

 

A corrente elétrica e o tempo de eletrólise foram os fatores que apresentaram 

maior influência na ECF, manifestando efeitos estatisticamente significativos sobre 

todas as variáveis de resposta estudadas (Figura 8). Sendo assim, estes fatores foram 

considerados de extrema importância para a definição das melhores condições de 

tratamento, sendo estudados mais detalhadamente nos ensaios do DCCR. 



55 
 

 

Ambos os fatores demonstraram um efeito positivo na remoção de turbidez do 

esgoto doméstico (Figura 8a), isso ocorre principalmente em virtude de que estes 

fatores são equivalentes a dose de agentes coagulantes aplicadas durante a ECF 

(Equação 7). Neste sentido, o aumento da corrente elétrica, assim como o aumento 

do tempo de eletrólise, proporcionou o emprego de maiores doses de coagulante no 

tratamento e, consequentemente, a maior remoção de turbidez através dos processos 

de coagulação, floculação e flotação.  

No entanto, ao contrário do observado para cada fator, a interação entre estes 

apresentou um efeito negativo para a mesma variável (Figura 8a). Como ilustrado na 

Figura 9, esse efeito negativo demonstra que ambos os fatores apresentaram um 

menor impacto sobre a remoção de turbidez, quando o outro estava em seu maior 

nível de aplicação. Como os dois fatores refletem a concentração de alumínio no meio, 

tal fato pode estar associado às fases reativa e estável reportadas em tratamentos por 

eletrocoagulação. Na fase reativa, a remoção de turbidez aumenta conforme a 

dissolução de espécies de alumínio, sendo a neutralização e adsorção os principais 

mecanismos de remoção. Na fase estável, a remoção de turbidez diminui e já não 

corresponde mais ao aumento da dissolução anódica, sendo controlada por outros 

mecanismos de remoção, como a varredura (HOLT, BARTON e MITCHELL, 2005; 

BENSADOK et al., 2008; BUKHARI, 2008). Assim, o efeito negativo observado para 

a interação entre corrente elétrica e tempo de eletrólise, pode indicar que o tratamento 

encontrava-se próximo a fase estável, quando ambos os fatores estavam em seu 

maior nível de aplicação. 

Quanto ao pH (Figura 8b), percebe-se que os dois fatores apresentaram efeito 

positivo para esta variável, portanto ambos os fatores contribuíram para o aumento do 

pH do esgoto doméstico durante a ECF. Essa contribuição pode ocorrer pelo aumento 

da produção de hidróxidos (Equação 3) promovido pelo aumento do nível destes 

fatores, os quais podem permanecer livres na solução devido à interação entre o 

alumínio liberado na dissolução anódica com outros ânions presentes no esgoto 

doméstico, como cloretos, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos e nitratos (CHEN, CHEN 

e YUE, 2000; MAJLESI et al., 2016). Além disso, a medida que a produção e 

concentração de hidróxidos são aumentadas, há um provável aumento da oxidação 

destes e outros ânions no ânodo, em paralelo à oxidação de alumínio, o que também 

contribui para a soma de maiores concentrações de hidróxidos e para o aumento do 

pH (DANESHVAR, ASHASSI-SORKHABI e TIZPAR, 2003). 
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Figura 9 – Interação entre corrente elétrica e tempo de eletrólise. 

 

O efeito positivo para a temperatura, observado para cada fator e para a 

interação entre estes (Figura 8c), indica que o aumento da corrente elétrica, do tempo 

de eletrólise e de ambos, promoveu o aumento da temperatura do esgoto. O aumento 

da temperatura promovido por estes fatores está ligado à dissipação da energia 

empregada na célula de ECF na forma de calor, seja pelo efeito Joule, decorrente do 

choque de elétrons em átomos da solução, ou pela ativação das reações de 

transferência de elétrons na solução (ILHAN et al., 2008; RICORDEL, DARCHEN e 

HADJIEV, 2010; SANTHOSH, REVATHI e SARAVANAN, 2015). 

Da mesma forma, os dois fatores e sua interação apresentaram efeito positivo sobre 

o consumo de energia (Figura 8d), mostrando que ambos contribuíram para o 

aumento do consumo de energia no tratamento. Isso ocorre devido ao fato de que o 

consumo energético na ECF é proporcional à corrente elétrica e ao tempo de eletrólise 

no sistema (Equação 10), portanto quando estes fatores foram aplicados em seu maior 

nível, maior foi o consumo de energia. 

 

4.1.1.2. Efeito da agitação 

 

A agitação demonstrou efeito significativo estatisticamente somente para as 

variáveis de resposta remoção de turbidez e pH (Figura 8). Em geral, para a remoção 

de turbidez, a agitação apresentou um efeito positivo (Figura 8a), ou seja, contribuiu 
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para aumentar a remoção de turbidez no tratamento. Tal fato pode ser reflexo do maior 

contato entre as partículas da solução e dispersão de microbolhas promovido pela 

agitação, tornando mais efetivos os processos de coagulação, floculação e flotação 

no sistema de ECF (HOLT, 2002; MOREIRA et al., 2017). Para o pH, a agitação 

expressou um efeito negativo (Figura 8b), portanto com o aumento da agitação houve 

a diminuição do pH, em comparação ao tratamento em repouso. Essa diminuição pode 

estar associada à maior homogeneidade promovida pela agitação, que pode contribuir 

para o maior contato ente íons de alumínio e hidróxidos produzidos no tratamento, 

favorecendo a formação e precipitação de espécies de hidróxido de alumínio, e assim 

o maior consumo de hidróxidos no sistema de ECF (MASHAMAITE, 2008; 

KHANDEGAR e SAROHA, 2012).  

Os efeitos sobre a remoção de turbidez e sobre o pH, promovidos pela agitação, 

foram considerados benéficos para o tratamento do esgoto doméstico por ECF, visto 

a melhor eficiência de remoção de turbidez e menor elevação de pH atingidas. O maior 

nível de agitação estudado era o máximo que o sistema tinha capacidade de alcançar, 

não permitindo o estudo de maiores níveis. Por estas razões, foi determinado que a 

condição de agitação empregada nas próximas etapas do estudo fosse fixada em 

262,5 rpm. 

 

4.1.1.3. Efeito da distância entre os eletrodos 

 

A distância entre os eletrodos apresentou efeito estatisticamente significante 

sobre todas as variáveis de resposta estudadas (Figura 8). No entanto, dentre os 

fatores estudados, apresentou menor contribuição para a remoção de turbidez no 

tratamento (Figura 8a) e menor influência sobre o pH (Figura 8b). A distância entre os 

eletrodos manifestou maior influência sobre as variáveis de resposta temperatura 

(Figura 8c) e consumo de energia (Figura 8d). 

Tanto para temperatura quanto para o consumo energético, este fator e sua 

interação com a corrente elétrica e o tempo de eletrólise apresentaram efeito positivo 

(Figuras 8c e 8d). Tal circunstância indica que o aumento da distância entre os 

eletrodos propicia um aumento na temperatura do esgoto e no consumo energético, 

além de potencializar o efeito da corrente elétrica e do tempo de eletrólise sobre tais 

variáveis. Isso se deve ao fato de que o aumento da distância proporciona um 

aumento da resistência entre os eletrodos, devido à resistividade do esgoto, havendo 
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a necessidade do emprego de maior tensão elétrica para produzir corrente elétrica no 

sistema de ECF, o que resulta em uma maior perda de energia por dissipação de calor 

(GARCIA, 2002; CHEN, 2004; TSIOPTSIAS et al., 2015). O emprego de maior tensão 

elétrica reflete diretamente no consumo de energia (Equação 10), o que vai de 

encontro com o efeito observado sobre o consumo energético. A potencialização do 

efeito da corrente elétrica e do tempo de eletrólise, sobre as variáveis mencionadas, 

também deve-se à exigência de maior tensão elétrica para a produção de corrente 

elétrica no sistema de ECF. 

Em virtude dos efeitos desfavoráveis apresentados pelo aumento da distância 

entre os eletrodos sobre a temperatura e consumo de energia, como também do baixo 

efeito apresentado sobre a remoção de turbidez, foi estabelecida que a distância entre 

os eletrodos fosse mantida em 1 cm para as próximas etapas do estudo. 

 

4.1.2. DCCR: corrente elétrica versus tempo de eletrólise 

 

A determinação das melhores condições de tratamento no sistema de ECF foi 

determinada por meio de um DCCR. Os ensaios do DCCR foram realizados com uma 

nova amostra de esgoto doméstico, cujas características estão expressas na Tabela 

7 e também encontram-se de acordo com as características reportadas no 

monitoramento de Decezaro (2016) (Tabela 2). 

Tabela 7 – Características da amostra de esgoto doméstico bruto utilizada para os ensaios do 

DCCR (corrente elétrica versus tempo de eletrólise). 

Parâmetro Valor 

Condutividade (μS∙cm-1) 903,0 

Cor aparente (uC) 3.381,9 

DQO (mg∙L-1) 1.013,5 

pH 7,7 

Temperatura (°C) 21 

Turbidez (NTU) 163,0 

 

Tendo em vista que a corrente elétrica e o tempo de eletrólise apresentaram 

maior influência sobre a ECF (Capítulo 5.1.1.1), estes foram os fatores contemplados 

no DCCR. Por causa dos efeitos apresentados pela agitação e distância dos eletrodos 

(Capítulos 5.1.1.2 e 5.1.1.3), estes fatores foram fixados em 262,5 rpm e 1 cm, 

respectivamente.  
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Sendo assim, o DCCR foi realizado contemplando dois fatores, em cinco níveis 

diferentes (Tabela 8), com quatro repetições do ponto central do plano, resultando em 

um total de 12 experimentos, cujas condições estão expressas na Tabela 9. Ainda na 

Tabela 9, estão apresentados o resultados obtidos em cada ensaio para as variáveis 

de resposta avaliadas. 

Tabela 8 – Fatores independentes e níveis de variação avaliados no DCCR (corrente elétrica 

versus tempo de eletrólise). 

Fator 
Níveis 

-1,41 -1 0 +1 +1,41 

Corrente elétrica (A) 0,50 0,65 1,00 1,35 1,50 

Tempo de eletrólise (min) 10,00 12,93 20,00 27,07 30,00 

Tabela 9 – Ensaios realizados conforme o DCCR (corrente elétrica versus tempo de eletrólise) 

e os respectivos resultados obtidos. 

Ensaio 
i 

(A) 

t 

(min) 

Cor 

aparente   

(uC) 

Remoção 

de cor 

(%) 

DQO 

(mg∙L-1) 

Remoção 

de DQO 

(%) 

Turbidez 

(NTU) 

Remoção 

de turbidez 

(%) 

pH 
Temperatura 

(°C) 

1 0,65 12,93 1.035,6 69,4 301,3 70,3 80,6 50,5 8,3 22 

2 0,65 27,07 353,7 89,5 192,4 81,0 39,4 75,8 8,7 23 

3 1,35 12,93 396,1 88,3 185,8 81,7 48,0 70,6 8,7 25 

4 1,35 27,07 70,9 97,9 139,1 86,3 8,7 94,7 9,1 29 

5 0,50 20,00 978,7 71,1 303,6 70,0 82,6 49,3 8,3 22 

6 1,50 20,00 78,1 97,7 143,6 85,8 9,5 94,1 9,0 28 

7 1,00 10,00 1.052,7 68,9 293,6 71,0 89,1 45,4 8,3 22 

8 1,00 30,00 89,3 97,4 130,8 87,1 11,9 92,7 9,0 25 

9 1,00 20,00 228,3 93,2 164,7 83,7 24,4 85,0 8,7 25 

10 1,00 20,00 294,6 91,3 170,2 83,2 31,5 80,7 8,7 24 

11 1,00 20,00 260,8 92,3 166,9 83,5 28,6 82,4 8,7 24 

12 1,00 20,00 245,2 92,7 164,1 83,8 27,6 83,1 8,8 24 

A partir dos resultados obtidos no DCCR, foram gerados modelos de regressão 

polinomial de segunda ordem para as variáveis de resposta remoção de cor, DQO e 

turbidez, pH e temperatura, em função dos fatores corrente elétrica e tempo de 

eletrólise, no software Statistica 7.0 (Quadro 5). Os resultados da análise de variância 

dos modelos estão expressos no Apêndice B. Os valores de F calculado dos modelos 

foram maiores que o valor de F tabelado (Quadro 5), indicando que os modelos foram 

significativos estatisticamente. Além disso, os modelos tiveram bom ajuste em relação 

aos resultados obtidos, apresentando coeficientes de determinação maiores que 0,96 

(Quadro 5), o que indica que mais de 96% da variação de cada variável de resposta 

foram esclarecidas pelos modelos.  
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Por meio dos modelos gerados (Quadro 5), foram obtidas as superfícies de 

resposta para cada variável estudada, em função da corrente elétrica e tempo de 

eletrólise. As superfícies de resposta obtidas para as variáveis remoção de cor, DQO 

e turbidez estão expressas na Figura 10. 

Quadro 5 – Modelos de regressão gerados a partir do DCCR (corrente elétrica versus tempo 

de eletrólise), para cada vaiável de resposta avaliada, e seus respectivos valores de F e 

coeficientes de determinação (R2). 

Variável 

resposta 
Modelo de regressão Fcalculado Ftabelado R² 

Remoção de 

cor (%) 

RCa (%) = 92,393747043053 + 8,1163536444612∙i - 

3,3759092611575∙i2 + 8,757955659668∙t - 

4,0062317654944∙t2 - 2,6368573568838∙i∙t 

37,41 4,39 0,96892 

Remoção de 

DQO (%) 

RDQOb (%) = 83,575358639243 + 4,8734177363594∙i 

- 2,4906393677688∙i2 + 4,757630954502∙t - 

1,9287547769234∙t2 - 1,5347819223458∙i∙t 

36,15 4,39 0,96787 

Remoção de 

turbidez (%) 

RTc (%) = 82,811860940695 + 12,7869276028∙i - 

4,9087423312883∙i2 + 14,544453433874∙t - 

6,2620143149284∙t2 - 0,30010224948875∙i∙t 

29,47 4,39 0,96087 

pH 

pH = 8,6925 + 0,21813708498985∙i - 

0,013750000000001∙i2 + 0,21063708498985∙t - 

0,01375∙t2 - 0,0049999999999999∙i∙t 

98,79 4,39 0,98800 

Temperatura 

(°C) 

Td (°C) = 24,25 + 2,1856601717798∙i + 0,5∙i2 + 

1,1553300858899∙t - 0,25∙t2 + 0,75∙i∙t 
47,44 4,39 0,97533 

a RC: remoção de cor. 

b RDQO: remoção de DQO. 

c RT: remoção de turbidez. 

d T: temperatura. 

Na Figura 10, pode-se notar que as variáveis remoção de cor, DQO e turbidez 

apresentaram um comportamento semelhante em função dos fatores avaliados. Tanto 

a remoção de cor, como a de DQO e turbidez, foram maiores nas condições em que 

se empregou maiores correntes elétricas e tempos de eletrólise, o que indica que a 

aplicação de maiores doses de alumínio proporcionou uma maior remoção de 

partículas solúveis, suspensas e de matéria orgânica do esgoto doméstico. No 

entanto, pode-se observar um pequeno decaimento da taxa de remoção destas 

variáveis quando empregadas correntes elétricas e tempos de eletrólise maiores que 

1,00 A e 20 min, respectivamente, o que pode indicar uma possível aproximação da 

fase estável da ECF. 
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Figura 10 – Superfícies de resposta geradas para as variáveis remoção de cor (a), DQO (b) e 

turbidez (c), em função da corrente elétrica e tempo de eletrólise. 

 

Fonte: O autor. 
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A remoção de DQO (Figura 10b) apresentou uma curva menos acentuada em 

relação às observadas para cor e turbidez (Figuras 10a e 10c), sendo registradas 

remoções mais elevadas nos ensaios com menor corrente elétrica e tempo de 

eletrólise, e o oposto em maior corrente elétrica e tempo de eletrólise, quando 

comparadas às demais variáveis. Tal circunstância pode indicar que há uma elevada 

remoção de matéria orgânica particulada já em baixas correntes elétricas e tempos 

de eletrólise, visto que normalmente a menor parcela da DQO do esgoto bruto é 

referente a DQO solúvel (Tabela 2). Assim, é possível supor que há uma rápida 

remoção dos constituintes suspensos do esgoto, sob baixas correntes elétricas, 

durante a ECF, no entanto, para a remoção de constituintes solúveis, há a 

necessidade do uso de maiores tempos de eletrólise e/ou de corrente elétrica 

(MORENO-CASILLAS et al., 2007). Os menores percentuais de remoção de cor e 

principalmente turbidez, registrados nos baixos níveis de aplicação dos fatores, 

podem estar associados ao início da coagulação dos constituintes solúveis, onde 

começa o acumulo de hidróxidos de alumínio e formação de flocos, mas não em 

dimensões adequadas para sua flotação, conferindo assim turbidez à solução 

(KHEMIS et al., 2006). 

 As maiores remoções de cor, DQO e turbidez, considerando as superfícies de 

resposta geradas (Figura 10), seriam encontradas com o emprego de correntes 

elétricas maiores que 1,12 A e tempos de eletrólise maiores que 22 min. Entretanto, 

ao analisar as superfícies de resposta geradas para as variáveis pH e temperatura 

(Figura 11), é possível observar que, para corrente elétricas e tempos de eletrólise 

maiores que estes, há maiores elevações na temperatura e uma elevação do pH à 

valores maiores 9. Estes valores extrapolam a faixa permitida pelas resoluções 

CONSEMA 355 (2017) e CONAMA 430 (2011), as quais são de pH entre 6 e 9 e pH 

entre 5 e 9 para lançamento do esgoto tratado em corpos receptores, 

respectivamente. Estes valores também são superiores aos recomendados para 

diversos tipos de reuso, que, em grande parte, são de pH de no máximo 8 ou 9, 

conforme mostrado no Capítulo 3.7 (ABNT-NBR 13.969, 1997; SAUTCHUK et al., 

2005; US-EPA, 2012). Além disso, a elevação do pH pode ser prejudicial ao 

tratamento por ECF, uma vez que em pH alcalino há a formação de espécies de 

hidróxidos de alumínio solúveis, o que prejudica a separação das fases sólido-líquido 

durante o tratamento (BENSADOK et al., 2008). Os aumentos de temperatura e de 
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pH registrados vão de encontro aos efeitos observados para esses fatores no estudo 

de efeitos (Capítulo 5.1.1). 

Figura 11 – Superfícies de resposta geradas para as variáveis pH (a) e temperatura (b), em 

função da corrente elétrica e tempo de eletrólise. 

 

Fonte: O autor. 

Tendo em vista a possibilidade de atingir maior remoção de cor, DQO e turbidez 

com o emprego de maior corrente elétrica e/ou tempo de eletrólise, como também o 

aumento principalmente de pH que isso acarretaria, foi realizado um novo DCCR, no 

qual fixou-se o tempo de eletrólise em 25 min e estudou-se o tratamento por ECF com 

maiores correntes elétricas e com pH iniciais ajustados para valores mais baixos. Os 

detalhes e os resultados do estudo estão expressos no Capítulo 5.1.3. 
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4.1.3. DCCR: corrente elétrica versus pH inicial 

 

Para avaliar a aplicação de maiores correntes elétricas e o efeito de diferentes 

pH iniciais no tratamento de esgoto doméstico por ECF, foi elaborado um novo DCCR 

para estes dois fatores, no qual as condições de tempo de eletrólise, agitação e 

distância entre os eletrodos foram mantidas em 25 min, 262,5 rpm e 1 cm, 

respectivamente. Para realização deste DCCR uma nova amostra de esgoto 

doméstico foi coletada e apresentou as características expressas na Tabela 10, as 

quais estão dentro dos valores observados no monitoramento de Decezaro (2016) 

(Tabela 2).  

Tabela 10 – Características da amostra de esgoto doméstico bruto utilizada para os ensaios 

do DCCR (corrente elétrica versus pH inicial). 

Parâmetro Valor 

Condutividade (μS∙cm-1) 1077,7 

Cor aparente (uC) 3.469,7 

pH 7,7 

Temperatura (°C) 19 

Turbidez (NTU) 177,3 

Da mesma forma que o anterior, o DCCR foi realizado com um total de 12 

ensaios, sendo contemplados dois fatores, em cinco níveis diferentes, com quatro 

repetições do ponto central do plano. Os níveis de aplicação de cada fator estão 

expostos na Tabela 11 e os ensaios realizados e resultados obtidos na Tabela 12. 

Como variáveis de resposta, foram avaliadas a remoção de cor e turbidez, além de 

pH e temperatura. Neste DCCR não foi avaliada a remoção de DQO uma vez que as 

regiões de maior remoção de cor e turbidez obtidas no DCCR anterior abrangiam a 

de DQO (Figura 10). O pH inicial da amostra de esgoto era ajustado através da adição 

de ácido clorídrico (1 N). 

Tabela 11 – Fatores independentes e níveis de variação avaliados no DCCR (corrente elétrica 

versus pH inicial). 

Fator 
Níveis 

-1,41 -1 0 +1 +1,41 

Corrente elétrica (A) 1,30 1,40 1,65 1,90 2,00 

pH inicial 4,50 4,94 6,00 7,06 7,50 
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Tabela 12 – Ensaios realizados conforme o DCCR (corrente elétrica versus pH inicial) e os 

respectivos resultados obtidos. 

Ensaio 
i 

(A) 
pHi 

Cor 

aparente   

(uC) 

Remoção 

de cor 

(%) 

Turbidez 

(NTU) 

Remoção 

de turbidez 

(%) 

pH 
Temperatura 

(°C) 

1 1,40 4,94 184,5 94,7 32,6 81,6 5,8 25 

2 1,40 7,06 73,4 97,9 11,2 93,7 8,9 26 

3 1,90 4,94 80,9 97,7 14,7 91,7 6,1 29 

4 1,90 7,06 71,1 97,9 9,4 94,7 9,0 30 

5 1,30 6,00 56,0 98,4 8,2 95,4 7,3 25 

6 2,00 6,00 47,2 96,8 5,6 96,8 8,3 31 

7 1,65 4,50 181,4 94,8 32,0 82,0 5,7 27 

8 1,65 7,50 64,4 98,1 9,4 94,7 9,0 30 

9 1,65 6,00 42,0 98,8 5,7 96,8 8,1 27 

10 1,65 6,00 45,0 98,7 5,4 97,0 7,6 28 

11 1,65 6,00 47,7 98,6 6,5 96,3 7,9 28 

12 1,65 6,00 46,7 98,7 6,1 96,6 8,0 27 

 

Os modelos de regressão gerados, a partir dos resultados obtidos no DCCR, 

para as variáveis de resposta remoção de cor e turbidez, pH e temperatura, em função 

dos fatores corrente elétrica e pH inicial, estão expressos no Quadro 6. O resumo dos 

resultados da análise de variância obtidos para cada modelo estão apresentados no 

Apêndice C. Os modelos deste DCCR também apresentaram valores de F calculado 

maior que o F tabelado e coeficientes de determinação (R2) maiores que 0,93 (Quadro 

6), o que indica que os modelos são significativos estatisticamente e apresentam bom 

ajuste em relação aos resultados obtidos. 

Os modelos gerados, expressos no Quadro 6, foram utilizados para gerar as 

superfícies de resposta para cada variável estudada, em função da corrente elétrica e 

do pH inicial. As superfícies de resposta obtidas para as variáveis remoção de cor e 

turbidez estão expressas na Figura 12. A Figura 12 também mostra a superfície de 

resposta de remoção de turbidez em termos de turbidez residual. 
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Quadro 6 – Modelos de regressão gerados do DCCR (corrente elétrica versus pH inicial), para 

cada vaiável de resposta avaliada, e seus respectivos valores de F e coeficientes de 

determinação (R2). 

Variável 

resposta 
Modelo de regressão Fcalculado Ftabelado R² 

Remoção de 

cor (%) 

RCa (%) = 45,341666666667 - 14,781349805591∙i + 

6,9333333333333∙i2 - 35,792932572883∙pHi + 

42,591666666667∙pHi
2 + 25,341666666667∙i∙pHi 

17,22 4,39 0,93484 

Remoção de 

turbidez (%) 

RTb (%) = 96,657706766917 + 1,6436129043623∙i - 

0,71748120300752∙i2 + 4,1290001896473∙pHi - 

4,6117481203008∙pHi
 2 - 2,265507518797∙i∙pHi 

20,80 4,39 0,94545 

pH 
pH = 7,885 + 0,21897339443774∙i - 0,063125∙i2 + 

1,3368986283848∙pHi - 0,315625∙pHi
2 - 0,065∙i∙pHi 

34,59 4,39 0,96648 

Temperatura 

(°C) 

Tc (°C) = 27,5 + 2,0606601717798∙i + 0,0625∙i2 + 

0,78033008588991∙pHi + 0,3125∙pHi
2 

17,02 4,39 0,93413 

a RC: remoção de cor. 

b RT: remoção de turbidez. 

c T: temperatura. 

 As superfícies de resposta de remoção de cor e turbidez (Figura 12) indicam 

que o tratamento por ECF atinge sua fase estável quando aplicadas correntes 

elétricas maiores que 1,30 A em pH inicial igual ou superior a 6, sendo observadas 

diferenças menores que 1% de remoção nesta faixa. Os maiores percentuais de 

remoção de cor e turbidez foram registrados com pH iniciais na faixa de 6 a 7, sendo 

estas maiores que 98 e 96% respectivamente, o que vai de encontro com o reportado 

em outros trabalhos sobre eletrocoagulação com o uso de eletrodos de alumínio 

(BENSADOK, 2008; CAN e BAYRAMOGLU, 2014; RUBÍ-JUÁREZ et al., 2015). Tal 

fato pode ser consequência da formação de espécies solúveis de alumínio ou 

hidróxido de alumínio em pH ácidos ou básicos, o que desfavorece a formação de 

flocos e separação das fases sólido-líquido, ao contrário do observado em pH próximo 

à neutralidade, onde há a formação predominante de precipitados de Hidróxido de 

Alumínio (III) (JIMÉNEZ et al., 2012; RUBÍ-JUÁREZ et al., 2015). 
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Figura 12 – Superfícies de resposta geradas para as variáveis remoção de cor (a) e turbidez, 

em percentual (b) e turbidez residual (c), em função da corrente elétrica e pH inicial. 

 

Fonte: O autor. 
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As condições nas quais se atingiu os maiores percentuais de remoção de cor e 

turbidez, foram as de corrente elétrica maior que 1,30 A e pH inicial entre 5,6 e 7,1 

(Figuras 12a e 12b). No entanto, quando é analisada a turbidez residual do esgoto 

tratado (Figura 12c), importante variável quando se vislumbra o reuso (Capítulo 3.7), 

verifica-se que as melhores condições foram de corrente elétrica maior que 1,40 A e 

pH inicial entre 5,6 e 6,9, uma vez que dentro deste intervalo foi atingida turbidez 

residual abaixo de 6 NTU, a qual mais se aproxima do limite recomendado para 

diversos tipos de reuso, de 5 NTU (ABNT-NBR 13.969, 1997; SAUTCHUK et al., 2005; 

ABNT-NBR 15.527, 2007). 

Quanto as variáveis de resposta pH e temperatura (Figura 13), foi observada a 

elevação no pH durante o tratamento em todos os pH iniciais avaliados, como também 

na temperatura. O aumento de pH observado em pH inicial ácido (Figura 13a), além 

do discutido no Capítulo 5.1.1, pode estar associado à redução de íons H+ para gás 

hidrogênio (CRESPILHO e REZENDE, 2004). O aumento de temperatura observado 

também vai de encontro ao discutido no Capítulo 5.1.1, sendo observado um menor 

aumento de temperatura nos pH iniciais mais baixos (Figura 13b), tal fato pode estar 

ligado à maior presença de íons e consequentemente condutividade da solução 

nestes pH, ao contrário do observado nos pH mais próximos da neutralidade. 

Em pH inicial maior que 6, o pH do esgoto tratado atingiu valores muito 

próximos ou que extrapolassem a faixa de 9 (Figura 13a), o que pode inviabilizar o 

lançamento do esgoto tratado em corpos receptores e o seu reuso, considerando as 

possíveis flutuações das características do esgoto doméstico e do desempenho do 

tratamento (SAUTCHUK et al., 2005; CONAMA 430, 2011; US-EPA, 2012; CONSEMA 

355, 2017). Em pH inicial igual a 6, o pH do esgoto, após o tratamento, manteve-se 

na faixa de 8 para correntes elétricas de até 1,65 A, encontrando-se de acordo com 

as Resoluções CONAMA 430 (2011) e CONSEMA 355 (2017) de lançamento de 

esgoto em corpos hídricos e com grande parte dos tipos de reuso de esgoto tratado, 

inclusive com a classe 1 e a classe 4, dispostas na norma ABNT-NBR 13.969 (1997) 

e no manual de Sautchuk et al. (2005), respectivamente (Quadros 2 e 3). 

Após a análise de todas as variáveis de resposta, foi considerado que as 

melhores condições de tratamento foram as de corrente elétrica igual a 1,65 A e pH 

inicial de 6,00, uma vez que nestas condições foram registrados os maiores 

percentuais de remoção de cor e turbidez (Figuras 12a e 12b), menor turbidez residual 
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(Figura 12c) e pH final dentro da faixa estabelecida para lançamento e reuso de esgoto 

tratado (Figura 13a). 

Figura 13 – Superfícies de resposta geradas para as variáveis pH (a) e temperatura (b), em 

função da corrente elétrica e pH inicial. 

 

Fonte: O autor. 

Sendo assim, as melhores condições encontradas para o tratamento de esgoto 

doméstico por ECF foram de agitação igual a 262,5 rpm, distância entre os eletrodos 

de 1 cm, tempo de eletrólise igual a 25 min, corrente elétrica de 1,65 A e pH inicial 

igual a 6. Estas condições foram mantidas para a etapa de monitoramento do estudo, 

cujos resultados estão apresentados no capítulo seguinte. 
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4.2. MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO SISTEMA DE ECF NO 

TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO 

 

A partir da determinação das melhores condições de tratamento no sistema de 

ECF, foi realizado o monitoramento, com diferentes amostras de esgoto, para verificar 

o desempenho do sistema diante das eventuais variações das características do 

esgoto doméstico. A avaliação do desempenho do sistema foi dividida nos seguintes 

contextos: eficiência de remoção de constituintes (Capítulo 5.2.1); variação de 

alcalinidade total, pH, OD, e temperatura (Capítulo 5.2.2); presença de alumínio 

residual (Capítulo 5.2.3); demanda de insumos (Capítulo 5.2.4); produção de resíduos 

(Capítulo 5.2.5), e; custos operacionais do tratamento (Capítulo 5.2.6). 

 

4.2.1. Eficiência de remoção de constituintes do esgoto doméstico 

 

Os constituintes do esgoto domésticos avaliados na determinação do 

desempenho do sistema ECF quanto à eficiência de remoção foram: cor aparente, 

cloretos, DQO, fósforo ortofosfato, nitrogênio amoniacal, nitrogênio nitrato, turbidez, 

ST e sulfatos. A Figura 14 apresenta os resultados de concentração nas amostras de 

esgoto antes e após tratamento, e eficiência de remoção, obtidos para os parâmetros 

cor aparente, DQO, turbidez e ST. 

Como mostra a Figura 14a, o sistema de ECF apresentou eficiência de 

remoção de cor do esgoto doméstico elevada em todos os dias de monitoramento, 

sendo registradas eficiências entre 97,4 e 98,4%. A cor aparente residual variou de 

43,1 a 82,1 uC, sendo os menores valores registrados nos casos em que cor aparente 

inicial era mais baixa e vice-versa. 
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Figura 14 – Desempenho do sistema de ECF na remoção de cor (a), DQO (b), turbidez (c) e 

ST (d) das diferentes amostras coletadas nos respectivos dias de monitoramento. 

(a = 262,5 rpm, d = 1 cm, t = 25 min, i = 1,65 A e pHi = 6). 

 

Fonte: O autor. 

a Análise de DQO solúvel não realizada nos dias 04/07 e 31/10. 

A eficiência de remoção de DQO (Figura 14b) do sistema se demonstrou 

bastante variável, apresentando eficiências que oscilavam de 68,8 a 93,1%. Da 

mesma forma, as concentrações finais de DQO tiveram grande variação, sendo 

registradas concentrações de 67,8 a 309,4 mg∙L-1. No geral, notou-se uma relação 

entre a eficiência de remoção de DQO com a proporção de DQO solúvel presente no 

esgoto, sendo observada menor eficiência nos dias em que parcela de DQO solúvel 

foi maior (dias 25/07 e 01/08) e maior eficiência nos dias de menor parcela de DQO 

solúvel (dias 19/09 e 10/10). O que reforça a hipótese de maior facilidade na remoção 
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de compostos em suspensão do esgoto doméstico por ECF, em comparação aos 

compostos dissolvidos (MORENO-CASILLAS et al., 2007). No entanto, as eficiências 

observadas nos dias 15/08 e 12/09 fogem desta tendência, visto que mesmo com 

concentrações de DQO solúvel e particulada muito semelhantes, foi observada 

elevada eficiência no dia 15/08 e baixa eficiência no dia 12/09. Essa diferença 

observada nestes dois dias pode estar ligada com a condutividade observada nas 

respectivas amostras, uma vez que a presença de íons na solução pode resultar na 

ocorrência de reações de oxidação e redução paralelas às de geração de agentes 

coagulantes (Equações 2 e 3), o que pode prejudicar a eficiência de remoção de 

constituintes do esgoto (DANESHVAR, ASHASSI-SORKHABI e TIZPAR, 2003). Após 

a correção do pH, a amostra do dia 15/08 apresentou a menor condutividade 

registrada no monitoramento (Figura 16b), o que pode ter promovido uma maior 

produção de coagulantes e remoção de DQO no sistema. Mesmo com concentração 

de DQO semelhante, a amostra do dia 12/09 apresentou uma condutividade mais 

elevada após o ajuste do pH, o que pode explicar o menor desempenho do sistema 

no dia em questão.  

A eficiência de remoção de turbidez se manteve elevada durante todo o 

monitoramento do tratamento (Figura 14c), sendo registradas eficiências de remoção 

de 94,6 a 98,1%. A turbidez remanescente variou de 3,2 a 6,8 NTU, sendo: o menor 

valor registrado no dia em que a amostra apresentou maior turbidez e uma parcela 

maior de sólidos suspensos (10/10) (Figuras 14c e 14d), os quais são removidos mais 

facilmente por ECF; o maior, no dia em que amostra apresentou uma baixa proporção 

de sólidos suspensos (04/07), podendo ser a turbidez residual resultado da 

precipitação de sólidos dissolvidos do esgoto e formação de pequenos flocos que 

permaneceram em suspensão (Figuras 14c e 14d) (KHEMIS et al., 2006; MORENO-

CASILLAS et al., 2007). 

A eficiência de remoção de ST também foi bastante variável, sendo observadas 

eficiências que oscilavam entre 50,3 e 81,8% e concentrações de ST residuais de 

288,0 e 449,7 mg∙L-1 (Figura 14d). De forma análoga à turbidez, as maiores eficiências 

foram registradas com amostras que possuíam as maiores concentrações de ST e 

sólidos suspensos, e as menores em amostras com menores concentrações de ST e 

sólidos suspensos (Figura 14d). 

As eficiências de remoção médias de cor, DQO, turbidez e ST, para cada dia 

de monitoramento, estão expressas na Tabela 13. Como reforçado pelo teste de 
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variância e de Tukey, a eficiência de remoção de cor foi a que menos apresentou 

variações durante o monitoramento, seguida da eficiência de remoção de turbidez, 

possuindo dois e quatro grupos homogêneos diferentes e eficiências médias de 97,9 

e 95,8%, respectivamente (Tabela 13). Os valores de maior recorrência, pertencentes 

aos grupos homogêneos de maior recorrência, estiveram na faixa de 97,4 a 97,8% e 

de 94,6 a 95,6% para as eficiências de remoção de cor e turbidez, respectivamente. 

Tabela 13 – Eficiências de remoção médias de cor, DQO, turbidez e ST obtidas nos diferentes 

dias de tratamento. 

Parâmetro 
Valores médios (± desvio padrão) 

04/07 25/07 01/08 15/08 12/09 19/09 10/10 31/10 Geral 

Remoção de 

cor (%) 

97,8 

(± 0,0)a 

97,8 

(± 0,2)a 

97,4 

(± 0,1)a 

98,4 

(± 0,1)b 

98,4 

(± 0,3)b 

97,4 

(± 0,1)a 

98,3 

(± 0,1)b 

97,8 

(± 0,2)a 

97,9 

(± 0,4) 

Remoção de 

DQO (%) 

82,9 

(± 0,9)b e 

77,9 

(± 5,1)a e 

72,8 

(± 1,8)a 

93,1 

(± 0,1)d 

68,8 

(± 4,3)a 

89,9 

(± 1,1)b c d 

85,2 

(± 2,0)b c 

92,2 

(± 1,7)c d 

82,9 

(± 9,0) 

Remoção de 

turbidez (%) 

94,7 

(± 0,0)a 

95,8 

(± 0,3)b c 

94,6 

(± 0,3)a 

95,4 

(± 0,4)a b 

96,5 

(± 0,6)c 

95,6 

(± 0,1)a b c 

98,1 

(± 0,3)d 

95,6 

(± 0,7)a b c 

95,8 

(± 1,1) 

Remoção de 

ST (%) 

58,2 

(± 0,7)e 

50,3 

(± 0,6)b 

51,1 

(± 1,2)b 

77,5 

(± 0,5)a d 

74,5 

(± 6,8)a c 

74,7 

(± 0,4)a 

81,8 

(± 0,7)d 

67,0 

(± 0,6)c 

66,9 

(± 12,3) 

a b c d e Letras iguais, na mesma linha, indicam valores pertencentes a um mesmo grupo homogêneo, no 

qual não existe diferença estatisticamente significativa entre seus componentes, segundo o teste de 

Tukey, em um intervalo de confiança de 95%. 

Tanto a eficiência de remoção de DQO como de ST apresentaram maior 

variação, possuindo cinco diferentes grupos homogêneos e diferença de maior 

amplitude entre os valores obtidos (Tabela 13). A eficiência de remoção de DQO 

média foi de 82,9%, não sendo observado no monitoramento um grupo homogêneo 

de maior recorrência. A eficiência de remoção média de ST foi de 66,9%, sendo o 

valor mais recorrente entre a faixa de 74,5 e 77,5%. 

 A Figura 15 apresenta os resultados de concentração nas amostras de esgoto 

antes e após tratamento, e eficiência de remoção, obtidos para cloretos, fósforo 

ortofosfato, nitrogênio amoniacal, nitrogênio nitrato e sulfatos.  
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Figura 15 – Desempenho do sistema de ECF na remoção de cloretos (a), fósforo ortofosfato 

(b), nitrogênio amoniacal (c), nitrogênio nitrato (d) e sulfatos das diferentes amostras coletadas 

nos respectivos dias de monitoramento. (a = 262,5 rpm, d = 1 cm, t = 25 min, i = 1,65 A e 

pHi = 6). 

 

Fonte: O autor. 

a Análise de cloretos, fósforo ortofosfato, nitrogênio nitrato e sulfatos não realizadas nos dias 04/07, 

25/07 e 01/08. 
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Conforme mostra a Figura 15a, houve o aumento da concentração de cloretos 

após o tratamento, o qual variou de 273,1 a 403,6%. Este aumento, no entanto, é 

referente ao ajuste de pH, onde era adicionado ácido clorídrico ao esgoto doméstico 

de forma a atingir pH 6. Os percentuais teóricos de cloretos adicionado, calculado com 

base no volume de ácido clorídrico adicionado, e os percentuais de aumento de 

cloretos registrados são muito semelhantes, havendo uma diferença praticamente 

desprezível, o que pode indicar que não houve oxidação de íons cloretos a cloro livre, 

em paralelo à oxidação anódica (LAKSHAMANAN, CLIFFORD e SAMANTA, 2010). 

Durante todo o período de monitoramento foram registradas elevadas 

eficiências de remoção de fósforo ortofosfato no tratamento por ECF, sendo estas 

maiores que 97,1%, superando o limite de detecção do aparelho de 0,2 mg∙L-1 (Figura 

15b). A elevada remoção de fósforo ortofosfato vai de encontro com o registrado por 

outros autores no tratamento de esgoto por eletrocoagulação (SINOTI, 2004; 

DAYANANDA et al., 2014; AQANEGHAD e MOUSSAVI, 2016). De acordo com 

Írdemez, Yildiz e Tosunoğlu (2006), a remoção de fósforo ortofosfato, na ECF com 

eletrodos de alumínio, está associada com a precipitação de ortofosfatos a partir da 

sua ligação com os íons de alumínio liberados na dissolução anódica (Equação 13). 

Al(aq)
3+

+PO4
3-

→AlPO4                                         (13) 

Não foram registradas grandes variações nas concentrações de nitrogênio 

amoniacal do esgoto doméstico durante o tratamento por ECF, sendo verificadas 

eficiências de - 18,4 a 5,4% (Figura 15c). Wang et al. (2012) atribuíram a remoção de 

nitrogênio amoniacal na eletrocoagulação à volatilização decorrente do aumento do 

pH e da temperatura durante o tratamento, bem como à oxidação indireta de amônia 

promovida pelo hipoclorito, visto que sua oxidação direta no ânodo é difícil por 

apresentar carga positiva. Assim, a baixa eficiência observada pode estar relacionada 

ao fato de o pH se manter próximo a neutralidade mesmo após o tratamento, como 

também à baixa formação de produtos secundários dos íons cloretos, como o 

hipoclorito. As eficiências negativas podem estar ligadas a oxidação de compostos 

orgânicos nitrogenados e redução de nitratos no cátodo, que podem ocorrer durante 

o tratamento (VIDALES et al., 2016). 

A eficiência de remoção de nitrogênio nitrato variou de - 51,8 até 49,3% (Figura 

15d). De acordo com Lacasa et al. (2011), a remoção de nitrogênio nitrato na ECF 
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pode ser decorrente da adsorção do nitrato na superfície dos precipitados de hidróxido 

de alumínio formados no tratamento. O aumento observado nas concentrações de 

nitrogênio nitrato pode ser resultado da oxidação de compostos orgânicos 

nitrogenados durante a ECF (VIDALES et al., 2016). 

A eficiência de remoção de sulfatos do sistema de ECF se manteve entre 37,8 

e 58,0%, com exceção do dia 10/10, onde foi registrada uma eficiência negativa de 

260,1% (Figura 15e). De forma análoga aos mecanismos de remoção reportados para 

os outros ânions, a remoção de sulfato detectada pode vir da adsorção dos íons 

sulfato aos precipitados de hidróxido de alumínio gerados na ECF 

(MURUGANANTHAN, RAJU e PRABHAKAR, 2004). 

A Tabela 14 apresenta as eficiências de remoção médias de cloretos, fósforo 

ortofosfato, nitrogênio amoniacal, nitrogênio nitrato e sulfatos, para cada dia de 

monitoramento.  

Tabela 14 – Eficiências de remoção médias de cloretos, fósforo ortofosfato, nitrogênio 

amoniacal, nitrogênio nitrato e sulfatos obtidas nos diferentes dias de tratamento. 

Parâmetro 
Valores médios (± desvio padrão) 

04/07 25/07 01/08 15/08 12/09 19/09 10/10 31/10 Geral 

Remoção de cloretos 

(%) 
- - - 

- 332,5 

(± 7,2)a 

-324,4 

(± 10,4)a 

-403,6 

(± 19,5)b 

- 273,1 

(± 7,6)c 

- 341,4 

(± 8,7)a 

- 335,0 

(± 46,6) 

Remoção de fósforo 

ortofosfato (%) 
- - - > 97,1 > 98,0 > 98,6 > 98,9 > 98,2 > 98,2 

Remoção de nitrogênio 

amoniacal (%) 

5,4 

(± 0,8)a 

4,5 

(± 2,0)a 

1,3 

(± 1,0)a 

5,2 

(± 2,2)a 

- 15,0 

(± 3,4)b 

4,3 

(± 3,6)a 

1,3 

(± 3,1)a 

- 18,4 

(± 2,2)b 

- 1,4 

(± 9,6) 

Remoção de nitrogênio 

nitrato (%) 
- - - 

47,4 

(± 2,6)a 

- 36,5 

(± 2,4)b 

- 51,8 

(± 44,3)b 

47,4 

(± 1,1)a 

49,3 

(± 0,6)a 

11,2 

(± 50,8) 

Remoção de sulfatos 

(%) 
- - - 

49,3 

(± 1,0)a 

42,2 

(± 14,4)a 

37,8 

(± 2,3)a 

- 260,1 

(± 23,9)b  

58,0 

(± 3,1)a 

- 14,6 

(± 137,5) 

a b c Letras iguais, na mesma linha, indicam valores pertencentes a um mesmo grupo homogêneo, no 

qual não existe diferença estatisticamente significativa entre seus componentes, segundo o teste de 

Tukey, em um intervalo de confiança de 95%. 

A eficiência de remoção de cloretos foi a que se demonstrou mais variável 

dentre os íons, apresentando três diferentes grupos homogêneos, com valores mais 

recorrentes entre - 341,4 a - 324,4%. Para as eficiências de remoção de nitrogênio 

amoniacal, nitrogênio nitrato e sulfatos, foram observados somente dois grupos 

homogêneos, indicando mais constância dos resultados para estas variáveis. Os 
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valores de eficiência de remoção mais comumente observados ficaram entre 1,3 a 

5,4% de nitrogênio amoniacal, 47,4 a 49,3% de nitrogênio nitrato e 37,8 a 58,0% de 

sulfatos. Não foi realizada análise de variância e teste de Tukey para as eficiências de 

remoção de fósforo ortofosfato, pois as concentrações de fósforo ortofosfato do esgoto 

tratado ficaram abaixo do limite de detecção. 

 

4.2.2. Variação de alcalinidade total, pH, OD e temperatura do esgoto doméstico 

 

As variações de alcalinidade total, pH, OD e temperatura observadas durante 

o período de monitoramento do sistema de ECF no tratamento de esgoto doméstico 

estão apresentadas na Figura 16.  

No que diz respeito à alcalinidade do esgoto doméstico (Figura 16a), foi notada 

redução da alcalinidade total durante todos os dias de monitoramento, sendo 

registradas reduções de 12,3 a 59,1%. No entanto, percebe-se que esta redução 

ocorre devido ao procedimento de ajuste de pH, onde é adicionado ácido clorídrico às 

amostras para deixa-las a pH 6. Após o ajuste do pH, foi observado em geral um 

aumento da alcalinidade total durante o tratamento por ECF, o que pode ser produto 

do acúmulo de hidróxidos produzidos na ECF (Equação 3) (CHENG, 2006; 

MOUEDHEN et al., 2008; FAKETE et al., 2016). 

Quanto à condutividade (Figura 16b), foi observado um aumento da 

condutividade em todas amostras tratadas durante o monitoramento, o qual variou de 

6,6 a 13,4%. De forma análoga ao observado na alcalinidade, a adição de ácido para 

o ajuste de pH foi responsável pelos aumentos de condutividade, após o tratamento 

por ECF. Em comparação com as amostras de pH ajustado, percebe-se que a ECF 

ocasionou uma diminuição da condutividade das amostras, o que pode ser resultado 

da precipitação e estabilização de íons presentes na solução promovidas pela ECF 

(TCHAMANGO et al., 2010; PERNG e WANG, 2016). 
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Figura 16 – Variação de alcalinidade total (a), condutividade (b), pH (c), temperatura (d) e OD 

(e) observadas nas diferentes amostras coletadas nos respectivos dias de monitoramento. 

(a = 262,5 rpm, d = 1 cm, t = 25 min, i = 1,65 A e pHi = 6). 

 

Fonte: O autor. 

a Não foi realizada análise de condutividade do esgoto após ajuste de pH no dia 04/07. 

b Não foi realizada análise de OD do esgoto tratado no dia 04/07. 
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Em geral, houve uma pequena redução do pH do esgoto doméstico após o 

tratamento por ECF, sendo observadas reduções de 0,1 a 12,6% de seu valor inicial, 

com exceção do dia 10/10, onde o esgoto bruto apresentou o menor pH registrado 

durante o monitoramento, havendo um aumento de 3,2% de seu valor após o 

tratamento (Figura 16c). As reduções do pH das amostras devem-se ao ajuste de pH 

realizado, uma vez que durante o tratamento por ECF foram registradas elevações do 

pH, o que vai de encontro ao observado nos Capítulos 5.1.1 e 5.1.3. Os valores de pH 

oscilaram entre 7,1 e 7,8, sendo o menor valor observado no dia em que o esgoto 

doméstico demonstrou maior alcalinidade total, após correção de pH.  

Como mostrado na Figura 16d, foi registrado aumento da temperatura das 

amostras durante todo o monitoramento, sendo este de 21,3 a 53,5%. O aumento de 

temperatura vai de encontro ao efeito observado no Capítulo 5.1.1. Os maiores 

percentuais de aumento de temperatura foram registrado nas amostras que possuíam 

as menores temperaturas iniciais, e o oposto foi registrado nas amostras de maior 

temperatura inicial. A temperatura pode catalisar reações de transferência de elétrons 

e conferir maior condutividade à solução eletrolítica, e assim, proporcionar menor 

perda de energia na forma de calor (TSIOPTSIAS et al., 2015). 

 Embora haja geração de oxigênio durante a ECF (Equação 6), não foram 

constatadas concentrações muito altas de OD no esgoto tratado no sistema. Durante 

o monitoramento, foram registradas concentrações de OD que variaram de 0,66 a 

1,50 mg∙L-1, as quais se encontram abaixo das concentrações reportadas por Romero 

(2009) em seu reator de ECF com eletrodos de alumínio, que foram de 4,60 a 8,69 

mg∙L-1. Tal fato pode indicar que parte do oxigênio produzido no sistema de ECF foi 

liberado da solução durante o tratamento. 

 A Tabela 15 apresenta as variações médias de alcalinidade total, 

condutividade, pH, temperatura e OD obtidas durante o monitoramento. Dentre os 

parâmetros analisados, a alcalinidade total e a condutividade foram os parâmetros 

que apresentaram menor variação durante o monitoramento, apresentando apenas 

dois grupos homogêneos. A variação média de alcalinidade foi de - 49,4%, com 

valores de maior recorrência entre - 52,0 e - 59,1%. E de condutividade, a variação 

média foi de 8,9%, com valores de maior recorrência entre 6,6 e 10,7%. 

 Os valores de variação de pH apresentaram três grupos homogêneos 

diferentes, sendo o a variação média de - 4,4% e os valores de maior recorrência entre 

- 0,1 e - 8,9%. Para variação de temperatura, foram registrados quatro grupos 
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homogêneos, sendo a variação média do período de monitoramento de 40,5%, não 

havendo um grupo de maior recorrência, sendo estes divididos entre as amostras que 

apresentavam as maiores e menores temperaturas iniciais. As concentrações de OD 

no esgoto tratado não apresentaram grande variação, possuindo três grupos 

homogêneos e concentração média geral de 0,9 mg∙L-1, com valor de maior 

recorrência entre 0,7 e 1,0 mg∙L-1. 

Tabela 15 – Variações médias de alcalinidade total, condutividade, pH, temperatura e OD 

obtidas nos diferentes dias de tratamento. 

Parâmetro 
Valores médios (± desvio padrão) 

04/07 25/07 01/08 15/08 12/09 19/09 10/10 31/10 Geral 

Variação de 

alcalinidade (%) 

- 52,0 

(± 1,0)a 

- 12,3 

(± 3,2)b 

- 57,3 

(± 0,6)a 

- 55,3 

(± 3,0)a 

- 59,1 

(± 1,0)a 

- 53,3 

(± 7,9)a 

- 52,6 

(± 1,1)a 

- 53,6 

(± 6,6)a 

-49,4 

(± 15,2) 

Variação de 

condutividade (%) 

7,8 

(± 1,4)a 

7,5 

(± 1,0)a 

6,6 

(± 1,9)a 

7,1 

(± 2,1)a 

10,7 

(± 1,9)a b 

13,4 

(± 1,3)b 

8,5 

(± 1,0)a 

10,1 

(± 1,2)a b 

8,9 

(± 10,1) 

Variação de pH 

(%) 

- 6,0 

(± 0,7)a b c 

- 0,1 

(± 1,3)a b 

- 8,9 

(± 0,2)a c 

- 1,6 

(± 6,0)a b 

- 4,5 

(± 6,2)a b c 

- 12,6 

(± 2,4)c 

3,2 

(± 3,1)b 

- 4,6 

(± 0,9)a b c 

- 4,4 

(± 5,0) 

Variação de 

temperatura (%) 

26,3 

(± 0,6)b 

29,9 

(± 0,9)b c 

48,2 

(± 2,9)b c 

57,4 

(± 3,2)c 

21,3 

(± 2,3)d 

33,3 

(± 2,8)a 

30,3 

(± 0,6)a 

31,8 

(± 4,5)a 

40,5 

(± 12,6) 

Concentração de 

OD (mg∙L-1) 
- 

1,3 

(± 0,3)b c 

1,0 

(± 0,1)a b c 

1,5 

(± 0,4)c 

0,7 

(± 0,2)a 

0,7 

(± 0,1)a 

0,7 

(± 0,2)a 

0,8 

(± 0,1)a b 

0,9 

(± 0,3) 

a b c d Letras iguais, na mesma linha, indicam valores pertencentes a um mesmo grupo homogêneo, no 

qual não existe diferença estatisticamente significativa entre seus componentes, segundo o teste de 

Tukey, em um intervalo de confiança de 95%. 

 

4.2.3. Presença de alumínio residual no esgoto tratado 
 

Durante todo o período de monitoramento foi realizada análise da presença de 

alumínio residual nas amostras de esgoto tratado, cujos resultados estão 

apresentados na Figura 17. As concentrações de alumínio residual detectadas 

variaram de 7,9 a 11,8 mg∙L-1, no geral a concentração média de alumínio detectado 

foi de 10,5 mg∙L-1. A presença de alumínio residual nas amostras pode ser resultado 

da formação de flocos muito pequenos de hidróxido de alumínio no tratamento, os 

quais não flotaram e permaneceram em suspensão na solução, após o tratamento. 

Esta suposição é baseada no fato de o pH da solução manter-se na faixa da 

neutralidade durante todo o tratamento, o que favorece a formação de espécies 

insolúveis de hidróxidos de alumínio, como o Hidróxido de Alumínio (III), ao contrário 
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do observado em meio ácido ou alcalino, onde há maior formação de espécies 

solúveis de alumínio e hidróxidos de alumínio (JIMÉNEZ et al., 2012; VEPSÄLÄINEN, 

PULLIAINEN e SIILLANPÄÄ, 2012).  

Figura 17 – Concentrações médias de alumínio residual observadas nas diferentes amostras 

coletadas nos respectivos dias de monitoramento. (a = 262,5 rpm, d = 1 cm, t = 25 min, 

i = 1,65 A e pHi = 6). 

 

Fonte: O autor. 

Seguindo o raciocínio de que o alumínio residual seja correspondente a 

espécies insolúveis de alumínio e hidróxido de alumínio, pode-se sugerir que os 

valores de turbidez residual do esgoto tratado estejam diretamente relacionados com 

o teor de alumínio residual das amostras. Através da análise conjunta dos valores de 

alumínio e turbidez residuais registrados durante o monitoramento (Figura 18), 

percebe-se um comportamento similar entre ambos, sendo os dias de maior 

concentração de alumínio residual (04/07 e 15/08), os dias de maior turbidez residual. 

Da mesma forma, o dia em que foi observada a menor concentração de alumínio 

residual (10/10) é o mesmo em que foi registrada a menor turbidez residual. Tal fato 

reforça a hipótese de permanência de pequenos flocos de hidróxido de alumínio em 

suspensão na solução. 
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Figura 18 – Valores médios de alumínio e turbidez residuais observadas nas diferentes 

amostras coletadas nos respectivos dias de monitoramento. (a = 262,5 rpm, d = 1 cm, 

t = 25 min, i = 1,65 A e pHi = 6). 

 

Fonte: O autor. 

 As concentrações médias de alumínio residual detectadas durante o 

monitoramento, estão explícitas na Tabela 16. Os valores de concentração de 

alumínio residual apresentaram somente dois grupos homogêneos durante todo o 

monitoramento, indicando pouca variabilidade na sua concentração após o tratamento 

por ECF. Os valores mais recorrentes estiveram na faixa de 9,6 a 11,8 mg∙L-1. 

Tabela 16 – Concentrações médias de alumínio residual obtidas nos diferentes dias de 

tratamento. 

Parâmetro 
Valores médios (± desvio padrão) 

04/07 25/07 01/08 15/08 12/09 19/09 10/10 31/10 Geral 

Concentração de 

alumínio residual 

(mg∙L-1) 

11,8 

(± 0,4)a 

11,3 

(± 0,5)a 

10,8 

(± 1,2)a 

12,0 

(± 3,0)a 

10,6 

(± 1,2)a 

9,6 

(± 0,8)a b 

7,9 

(± 1,3)b 

9,9 

(± 1,3)a b 

10,5 

(± 1,3) 

a b Letras iguais, na mesma linha, indicam valores pertencentes a um mesmo grupo homogêneo, no 

qual não existe diferença estatisticamente significativa entre seus componentes, segundo o teste de 

Tukey, em um intervalo de confiança de 95%. 

A presença de alumínio pode representar riscos para organismos vivos e para 

a saúde humana (EXLEY e BIRCHALL, 1992; ROUT, SAMANTARAY e DAS, 2001; 

VERSTRAETEN, AIMO e OTEIZA, 2008). Por esta razão, a resolução CONSEMA 355 

(2017) estabelece um limite máximo de 10 mg∙L-1 de alumínio em efluentes para o se 

lançamento em corpos hídricos receptores. Tendo em vista que a maioria das 

concentrações de alumínio residual verificadas excederam o valor de 10 mg∙L-1, com 
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exceção dos dias 19/09, 10/10 e 31/10, pode-se concluir que é necessária a 

implementação de uma etapa de pós-tratamento à ECF para remoção do alumínio 

residual do esgoto tratado. Uma possível alternativa para a remoção do alumínio 

residual poderia ser o emprego de uma técnica de separação sólido-líquido, 

baseando-se na hipótese do alumínio estar na forma de precipitados em suspensão. 

 

4.2.4. Demanda de insumos 

 

Os insumos requeridos para o tratamento de esgoto doméstico no sistema de 

ECF foram: energia elétrica, eletrodos de alumínio e ácido clorídrico. A Figura 19 

apresenta o consumo de energia, de massa dos eletrodos e de ácido registrados 

durante o monitoramento. O consumo de energia elétrica no sistema variou de 9,6 a 

13,3 kWh∙m-3 (Figura 19a), resultando em um consumo médio de    11,7 kWh∙m-3. O 

consumo de energia médio foi menor do que o observado no estudo de Maia (2014), 

de 13,44 kWh∙m-3 para o tratamento de esgoto urbano, após passagem por lagoa de 

estabilização, por ECF com eletrodos de aço carbono. Além disso, foi semelhante ao 

registrado por Côté e Thompson (2000) para reatores biológicos de membranas 

tubulares com recirculação externa, de 4 a 12 kWh∙m-3. Considerando uma geração 

de esgoto doméstico média de 128 L∙(hab∙dia)-1, pode-se dizer que o sistema de ECF 

teve um consumo médio de 546,6 kWh∙(hab∙ano)-1, o qual é bastante elevado se 

comparado a sistemas de tratamento biológicos aerados convencionais, que variam 

de 2 a 35 kWh∙(hab∙ano)-1 (VON SPERLING, 2014). Possíveis alternativas para 

reduzir o consumo energético no sistema seriam a redução da distância entre os 

eletrodos e/ou a adição de eletrólitos, como o cloreto de sódio, em níveis que não 

prejudiquem o desempenho do sistema nos demais aspectos.    

A perda de massa dos eletrodos durante o tratamento por ECF oscilou de 294,7 

a 557,0 g∙m-3 (Figura 19b), sendo observada uma perda de massa média de          

366,8 g∙m-3. Em todos os dias de monitoramento, o consumo de massa de eletrodos 

observado foi maior do que o consumo teórico, estimado pela Lei de Faraday 

(Equação 11), que seria de 230,7 g∙m-3. A maior perda de massa de eletrodos de 

alumínio, do que a estimada teoricamente, também foi observada por Sinoti (2004). 

Este fato pode ser consequência da corrosão química dos eletrodos, visto que 

também foram observadas perdas de massa no cátodo (AOUDJ et al., 2013). O 
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volume de ácido consumido na realização do ajuste de pH variou de 4,4 a 6,6 L∙m-3 

durante o monitoramento (Figura 19c), sendo consumido um volume médio de   

5,2 L∙m-3. 

Figura 19 – Energia elétrica (a), massa de eletrodos (b) e volume de ácido consumidos pelo 

sistema de ECF nos diferentes dias de monitoramento. (a = 262,5 rpm, d = 1 cm, t = 25 min, 

i = 1,65 A e pHi = 6). 

 

Fonte: O autor. 

O consumo médio de energia, massa de eletrodos e volume de ácido, 

observado durante todo o monitoramento, está expresso na Tabela 17. O consumo de 

energia elétrica não apresentou grande diferença estatística entre os resultados 

obtidos, sendo gerados três grupos homogêneos no teste Tukey, dos quais os valores 

mais recorrentes foram os que pertenciam aos grupos a e b, que ficaram entre 11,4 e 

12,6 kWh∙m-3. O maior consumo (13,3 kWh∙m-3) foi observado no dia de menor 

condutividade do esgoto, 15/08 (Figura 16b), da mesma forma que os menores 

consumos (10,9 e 9,5 kWh∙m-3) foram registrados nos dias de maior condutividade, 
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04/07 e 19/09. O consumo de massa dos eletrodos, embora ocorrendo de forma 

adversa a Lei de Faraday, se manteve em uma faixa constante durante todo o 

tratamento, sendo esta de 294,7 a 387,4 g∙m-3, com exceção do dia 10/10, onde se 

observou o valor discrepante de 557,0 g∙m-3, sendo o único pertencente a outro grupo 

homogêneo. O volume de ácido consumido demonstrou bastante variabilidade 

durante o monitoramento, com quatro diferentes grupos homogêneos, porém em 

menor amplitude, sendo o valor mais isolado, o de maior consumo, registrado no dia 

em que o esgoto apresentou a maior alcalinidade observada no monitoramento, 19/09 

(Figura 16a).  

Tabela 17 – Consumo médio de energia elétrica, massa de eletrodos e volume de ácido pelo 

sistema de ECF, nos diferentes dias de monitoramento. 

Parâmetro 
Valores médios (± desvio padrão) 

04/07 25/07 01/08 15/08 12/09 19/09 10/10 31/10 Geral 

Energia elétrica 

(kWh∙m-3) 

10,9 

(± 0,2)a 

12,9 

(± 0,9)a b 

11,7 

(± 1,0)a b c 

13,3 

(± 1,1)b 

12,2 

(± 0,8)a b 

9,5 

(± 0,6)c 

11,4 

(± 0,7)a b c 

12,0 

(± 1,1)a b 

11,2 

(± 1,2) 

Massa de 

eletrodos (g∙m-3) 
- 

320,2 

(± 4,8)a 

313,9 

(± 6,6)a 

342,7 

(± 43,7)a 

387,4 

(± 57,7)a 

294,7 

(± 7,0)a 

557,0 

(± 121,4)b 

351,9 

(± 14,7)a 

366,8 

(± 89,0) 

Volume de 

ácido (L∙m-3) 
- 

4,4 

(± 0,2)a 

5,2 

(± 0,1)c d 

4,4 

(± 0,1)a b 

5,1 

(± 0,1)b c d 

6,6 

(± 0,2)e 

4,7 

(± 0,5)a b c 

5,6 

(± 0,3)d 

5,2 

(± 0,8) 

a b c d Letras iguais, na mesma linha, indicam valores pertencentes a um mesmo grupo homogêneo, no 

qual não existe diferença estatisticamente significativa entre seus componentes, segundo o teste de 

Tukey, em um intervalo de confiança de 95%. 

 

4.2.5. Produção de resíduos 

  

Como resíduo gerado no sistema de ECF, foi identificado o lodo flotado durante 

o tratamento. A Figura 20 apresenta a quantidade de lodo gerado, em termos de 

massa, nos diferentes dias de monitoramento. A quantidade de lodo produzida no 

tratamento variou de 1125,7 a 1835,7 g∙m-3, apresentando uma média de     

1537,9 g∙m-3. Produção esta bastante inferior as reportadas por Tawfik, El-Gohary e 

Temmink (2010) no tratamento de esgoto doméstico em um sistema composto por um 

reator UASB seguido por um reator de biofilme de leito móvel (moving bed biofilm 

reactor), as quais foram de 8000 a 19000 g∙m-3. 
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Figura 20 – Quantidade de lodo gerado no sistema de ECF, nos diferentes dias de 

monitoramento. (a = 262,5 rpm, d = 1 cm, t = 25 min, i = 1,65 A e pHi = 6). 

 

Fonte: O autor. 

De acordo com a análise de variância e o teste de Tukey (Tabela 18), os valores 

registrados de lodo gerado não possuíram grande variação, sendo observado três 

diferentes grupos homogêneos e valores mais recorrentes na faixa de 1589,0 a 

1696,1 g∙m-3. 

Tabela 18 – Produção média de lodo no sistema de ECF obtidas nos diferentes dias de 

monitoramento. 

Parâmetro 
Valores médios (± desvio padrão) 

04/07 25/07 01/08 15/08 12/09 19/09 10/10 31/10 Geral 

Lodo gerado 

(g∙m-3) 
- 

1261,6 

(± 76,9)b 

1125,7 

(± 13,6)b 

1589,9 

(± 92,0)a 

1639,9 

(± 114,9)a 

1696,1 

(± 17,1)a c 

1616,4 

(± 2,2)a 

1835,7 

(± 88,9)c 

1537,9 

(± 251,4) 

a b c Letras iguais, na mesma linha, indicam valores pertencentes a um mesmo grupo homogêneo, no 

qual não existe diferença estatisticamente significativa entre seus componentes, segundo o teste de 

Tukey, em um intervalo de confiança de 95%. 

 

4.2.6. Custos operacionais do tratamento 

 

Os custos operacionais do tratamento foram determinados através da Equação 

12. Para a determinação, foi considerado o custo de energia elétrica cobrado, em 

média, para serviços de água, esgoto e saneamento pela empresa responsável pelo 

fornecimento de energia em Santa Maria (RS) (α = R$ 0,3933 kWh-1). O custo dos 

eletrodos de alumínio foi estabelecido com valor disponível no mercado nacional 
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(β = R$ 0,0256 g-1). O custo do ácido clorídrico (1 N) também foi determinado com 

base em valor disponível no mercado nacional (γ = R$ 0,4198 L-1). Os valores de custo 

operacional do sistema de ECF registrados no monitoramento estão demonstrados na 

Figura 21.  

Figura 21 – Custo operacional do sistema de ECF nos diferentes dias de monitoramento. 

(a = 262,5 rpm, d = 1 cm, t = 25 min, i = 1,65 A e pHi = 6). 

 

Fonte: O autor. 

De acordo com a Figura 21, o custo operacional do sistema de ECF variou de 

R$ 14,08 a 20,72 m-3. Dentre os fatores considerados, o desgaste dos eletrodos foi o 

que mais contribuiu para a elevação dos custos operacionais do sistema, 

representando, em média, 57,9% dos custos operacionais registrados, seguido pelo 

consumo de energia elétrica e pela adição de ácido, que representaram 28,8 e 13,3% 

dos custos, respectivamente. 

A Tabela 19 mostra os custos operacionais médios do sistema de ECF, bem 

como aos referentes a cada fator avaliado, para cada dia de monitoramento. O custo 

operacional médio do sistema de ECF foi de R$ 16,22 m-3, sendo os valores mais 

recorrentes os de R$ 14,08 a 16,86 m-3. 
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Tabela 19 – Custo operacional médio do sistema de ECF, nos diferentes dias de 

monitoramento. 

Parâmetro 
Valores médios (± desvio padrão) 

04/07 25/07 01/08 15/08 12/09 19/09 10/10 31/10 Geral 

Consumo de energia 

elétrica (R$∙m-3) 
- 

5,08 

(± 0,3)a 

4,59 

(± 0,4)a b 

5,22 

(± 0,4)a 

4,79 

(± 0,3)a 

3,76 

(± 0,2)b 

4,47 

(± 0,3)a b 

4,74 

(± 0,4)a 

4,66 

(± 0,5) 

Desgaste dos 

eletrodos (R$∙m-3) 
- 

8,20 

(± 0,1)a 

8,04 

(± 0,2)a 

8,77 

(± 1,1)a 

9,92 

(± 1,5)a 

7,54 

(± 0,2)a 

14,26 

(± 3,1)b 

9,01 

(± 0,4)a 

9,39 

(± 2,3) 

Ácido adicionado 

(R$∙m-3) 
- 

1,85 

(± 0,1)a 

2,16 

(± 0,0)c d 

1,86 

(± 0,0)a b 

2,15 

(± 0,0)b c d 

2,78 

(± 0,1)e 

1,99 

(± 0,2)a b c 

2,34 

(± 0,1)d 

2,16 

(± 0,3) 

Custo operacional 

do sistema (R$∙m-3) 
- 

15,13 

(± 0,3)a 

14,79 

(± 0,5)a 

15,85 

(± 1,4)a 

16,86 

(± 1,7)a b 

14,08 

(± 0,5)a 

20,72 

(± 3,1)b 

16,08 

(± 0,7)a 

16,22 

(± 2,2) 

a b c d e Letras iguais, na mesma linha, indicam valores pertencentes a um mesmo grupo homogêneo, no 

qual não existe diferença estatisticamente significativa entre seus componentes, segundo o teste de 

Tukey, em um intervalo de confiança de 95%.  

Também pode-se dizer que o sistema de ECF apresentou um custo operacional 

médio de R$ 757,80 (hab∙ano)-1, considerando a geração média de esgoto per capita 

de 128 L∙(hab∙dia)-1, o que também é muito superior aos custos descritos por Von 

Sperling (2014), para sistemas convencionais de tratamento de esgoto, que estão 

entre R$ 2 e 55 (hab∙ano)-1. No entanto, em um contexto de tratamento e reuso 

descentralizado do esgoto tratado, o sistema de ECF pode se demonstrar uma técnica 

mais atrativa, tendo em vista que parte do custo operacional do sistema poderia ser 

abatido com a prática do reuso descentralizado. Com base nas tarifas cobradas pela 

empresa responsável pela distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto em 

Santa Maria (RS), o reuso do esgoto tratado poderia trazer uma economia de até 

R$ 11,22 m-3 para residências e R$ 12,77 m-3 para estabelecimentos comerciais e 

empresas públicas, que representam 69,2 e 78,7% dos custos operacionais 

estimados, tornando o sistema de ECF mais acessível ao público. 
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4.3. AVALIAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE REUSO DO ESGOTO TRATADO NO 

SISTEMA DE ECF 

 

A avaliação das possibilidades de reuso foi realizada por meio de comparação 

dentre os parâmetros analisados durante o monitoramento do sistema de ECF e os 

recomendados por diretrizes, norma e manuais, como também dos dispostos na 

legislação atual. No Quadro 7 estão expostos todos os parâmetros utilizados para a 

avaliação. 

O Quadro 7 mostra que a qualidade do esgoto tratado esteve em conformidade 

com os valores de pH e temperatura exigidos pela CONAMA 430 (2011), assim como 

com os valores de pH, temperatura e DQO determinado pela CONSEMA 355 (2017). 

Considerando que o fósforo na forma de ortofosfato é a principal forma de fósforo 

encontrada nas águas residuárias, mesmo na faixa de pH estudada, pode-se supor 

que as concentrações de fósforo total do esgoto tenham sido diminuídas à baixos 

níveis, como as de fósforo ortofosfato, ficando também dentro do limite permitido 

estabelecido pela CONSEMA 355 (2017) (GRUBB, GUIMARAES e VALENCIA, 2000). 

Visto que pode haver a permanência de precipitados em suspensão no esgoto, há a 

possibilidade de que a concentração de SST tenha ficado acima do limite de SST da 

resolução CONSEMA 355 (2017). Os parâmetros de nitrogênio amoniacal e de 

alumínio total ficaram, em média, acima do permitido pela CONSEMA 355 (2017), 

havendo a necessidade de agregar uma etapa adicional ao sistema de ECF para 

remoção destes constituintes. 

Com base na ABNT-NBR 13.969 (1997) e nos parâmetros analisados, é 

possível afirmar que o esgoto tratado possuiu características satisfatórias para o seu 

reuso nas classes 1, 2 e 3 da norma, que incluem atividades de lavagem de carro, 

pisos e calçadas, paisagismo, irrigação de jardins e descarga de vasos sanitários, 

dentre outras. O único parâmetro que não ficou dentro dos valores recomendados foi 

o de OD, cujas concentrações ficaram abaixo do recomendado para reuso em cultivo 

de pomares, cereais, forragens e pantagens para o gado, dentre outros cultivos. Cabe 

ressaltar que o teor de ST ficou mais alto que o teor de SDT indicado para o reuso 

classe 1 da norma, porém não se tem a estimativa do percentual de ST que é 

correspondente a SDT, não sendo possível afirmar se o parâmetro encontra-se ou 

não no limite indicado. 
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e Irrigação com aspersores. 

f Torres de resfriamento sem recirculação. 

g SR: sem restrição. 

h Reuso urbano irrestrito. 

i Reuso urbano restrito. 

j Vazão menor que 200 m3∙dia-1. 

k Vazão menor que 1000 m3∙dia-1. 

Quadro 7 – Características apresentadas pelo esgoto tratado no sistema de ECF e parâmetros de qualidade recomendados para reuso e 

exigidos para lançamento do esgoto em corpos hídricos receptores. 

 

a Todos os valores em mg∙L-1, exceto pH e quando especificado. 

b  Valores médios (± desvio padrão) 

c ST estimado pela soma de SDT e SST. 

d Irrigação superficial.

Parâmetroa Esgoto tratado 
por ECFb 

ABNT-NBR 13.969 (1997) ABNT-NBR 
15.527 
(2007) 

Sautchuk et al. (2005) 
US-EPA 
(2012) 

CONAMA 
430 

(2011) 

CONSEMA 
355 

(2017) 
Classe 

1 
Classe 

2 
Classe 

3 
Classe 

4 
Classe 

1 
Classe 

2 
Classe 

3 

Classe 
4 

Alcalinidade total 196,8 (± 33,3) - - - - - - - - ≤ 500f - - - 

Condutividade 

(μS∙cm-1) 
1207,7 (± 172,9) - - - - - - - 700 - 3000 - - - - 

pH 7,6 (± 0,2) 6 - 8 - - - 5 - 8 6 - 9 6 - 9 6 - 9 5,0 - 8,3f 6 - 9h i 5 - 9 6 - 9 

Temperatura (ºC) 28,9 (± 1,5) - - - - - - - - - - < 40 ≤ 40 

OD 0,9 (± 0,3) - - - > 2 - - - - Presentef - - - 

Cor aparente (uC) 62,2 (± 15,8) - - - - < 15 - - < 30 - - - - 

Cor verdadeira (Uc) - - - - - - ≤ 10 - - - - - - 

DQO 179,6 (± 80,8) - - - - - - - - ≤ 75f - - ≤ 330j 

Turbidez (NTU) 4,7 (±1,1) < 5 < 5 < 10 < 10 < 5 ≤ 2 - < 5 - ≤ 2h - - 

ST 379,3 (± 50,5) - - - - - ≤ 505c - 450 - 1520c ≤ 6000f c  - - - 

SDT - < 200 - - - - ≤ 500 - 450 - 1500 ≤ 1000f - - - 

SST - - - - - - ≤ 5 ≤ 30 < 20 ≤ 5000f ≤ 30i - ≤ 140j 

Cloretos 257,3 (± 39,5) - - - - - - - < 350d / < 100e ≤ 600f - - - 

Sulfatos 22,1 (± 7,9) - - - - - - - - ≤ 680f - - - 

Fósofor total - - - - - - ≤ 0,1 - - SRf g - - ≤ 4k 

Fósforo ortofosfato < 0,2 - - - - - - - - - - - - 

Nitrogênio total - - - - - - - - 5 – 30 - - - - 

Nitrogênio 
amoniacal 

82,8 (± 17,5) - - - - - ≤ 20 - - - - - ≤ 20k 

Nitrogênio nitrato 0,2 (± 0,0) - - - - - < 10 - - - - - - 

Alumínio total 10,5 (± 1,3) - - - - - - - - SRf - - ≤ 10 

9
0
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Os valores de pH e turbidez encontraram-se de acordo com o recomendado 

pela ABNT-NBR 15.527 (2007) para o reuso de águas pluviais. No entanto a cor 

aparente esteve acima do valor recomendado, o que indica a necessidade de uma 

etapa adicional de tratamento, visando a remoção de cor aparente do esgoto tratado 

no sistema de ECF. 

De acordo com o manual elaborado por Sautchuk et al. (2005), para o reuso 

classe 1 (descarga de bacias sanitárias, lavagem de pisos, roupas e veículos e fins 

ornamentais), o esgoto tratado no sistema apresentou pH, ST, SDT e nitrogênio nitrato 

satisfatórios, porém não atingiu os valores recomendados para turbidez e nitrogênio 

amoniacal. Além disso, há a possibilidade dos valores de cor verdadeira e SST 

também não estarem adequados, visto os valores de cor aparente e ST. Assim, para 

possibilitar o reuso, se faz necessário o emprego de uma etapa adicional ao 

tratamento, que promova a remoção de cor, turbidez, SST e nitrogênio amoniacal. 

Para o reuso de classe 3 do mesmo manual, que trata de irrigação de áreas 

verdes e rega de jardins, o esgoto tratado apresentou vários parâmetros em 

conformidade com os valores recomendados, sendo estes a condutividade, pH, 

turbidez, ST, SDT e cloretos (para irrigação superficial, sem aspersores). No entanto, 

ainda se demonstrou necessário adequar os parâmetros de cor aparente, nitrogênio 

total e possivelmente SST (SAUTCHUK et al., 2005). Conforme Sautchuk et al. (2005), 

todos os parâmetros analisados no esgoto tratado no sistema de ECF estiveram em 

níveis adequados para o reuso em torres de resfriamento (classe 4), sem recirculação, 

com exceção da DQO. 

O pH do esgoto tratado também esteve em conformidade com o recomendado 

pela US-EPA (2012) para o reuso urbano irrestrito. No entanto, a turbidez residual 

manteve-se mais elevada do que o indicado, havendo necessidade de adequar o 

sistema para atingir níveis mais baixos de turbidez. 

Apesar de o esgoto doméstico estar compatível com as classes 1, 2 e 3 da 

norma ABNT-NBR 13.969 (1997), que compreendem atividades de reuso em 

ambiente residencial e urbano, com base nos parâmetros analisados, na CONSEMA 

355 (2017), Sautchuk et al. (2005), ABNT-NBR 15.527 (2007) e US-EPA (2012), a 

adição de uma etapa complementar ao sistema se demonstrou necessária para a 

adequação de alguns parâmetros e tornar o reuso do esgoto tratado no sistema de 

ECF menos restritivo. Os parâmetros nos quais identificou-se a necessidade de 
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realizar adequações foram: cor aparente, DQO, turbidez, SST, nitrogênio amoniacal e 

alumínio total. Uma possível solução para adequação destes parâmetros poderia ser 

a adição de uma unidade de filtração e adsorção após sistema, de forma a promover 

a separação dos precipitados e partículas em suspensão remanescentes, que poderia 

contribuir pra remoção de cor, DQO, turbidez, SST e alumínio total (Capítulo 5.2.3) e 

adsorção dos constituintes solúveis do esgoto tratado, como o nitrogênio amoniacal 

(TOSETTO, 2005; HEDSTRÖM e AMOFAH, 2008; DIAS, 2013; FERREIRA, 2014). 
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5. CONCLUSÕES 
 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, foi possível estabelecer as 

melhores condições de agitação, distância entre os eletrodos, tempo de eletrólise, 

corrente elétrica e pH inicial no tratamento de esgoto doméstico em um sistema de 

ECF, avaliar seu desempenho e a possibilidade de reuso do esgoto tratado. 

Dentre os parâmetros operacionais avaliados, os que apresentaram maior 

influência sobre o tratamento de esgoto doméstico por ECF foram a corrente elétrica 

e o tempo de eletrólise. Devido a tendência do pH aumentar durante a ECF, o ajuste 

do pH inicial foi necessário para manter o pH da solução próximo à neutralidade, 

evitando a formação de espécies solúveis de hidróxido de alumínio e atingindo maior 

eficiência de remoção de cor aparente e turbidez. Assim, as melhores condições de 

tratamento de esgoto doméstico observadas no sistema de ECF foram: agitação de 

262,5 rpm, distância entre os eletrodos de 1 cm, tempo de eletrólise de 25 min, 

corrente elétrica de 1,65 A e pH inicial igual a 6. 

Durante o monitoramento, o sistema apresentou elevadas eficiências de 

remoção de cor aparente (97,9%), DQO (82,9), turbidez (95,8), ST (66,9%) e fósforo 

ortofosfato (> 98,2%). Elevações expressivas de pH e temperatura do esgoto 

doméstico foram promovidas pela ECF, no entanto não a níveis que prejudicassem o 

sua disposição final ou reuso. Também foi detectada a presença de alumínio residual 

no esgoto tratado, possivelmente na forma de precipitados em suspensão, em teores 

maiores do que o permitido para o lançamento de esgoto tratado em corpos hídricos.  

O sistema de ECF apresentou uma produção de lodo relativamente baixa, 

sendo observada uma produção média de 1537,9 g∙m-3. Entretanto, o consumo de 

energia elétrica no sistema (11,7 kWh∙m-3) foi elevado quando comparado a sistemas 

de tratamento convencionais, podendo este ser reduzido com o uso de menores 

distâncias entre os eletrodos e/ou adição de eletrólitos. Além disso, o desgaste dos 

eletrodos observado (366,8 g∙m-3) foi maior do que o estimado teoricamente, conforme 

a Lei de Faraday, indicando a ocorrência de oxidação química dos eletrodos no 

sistema.  

O custo operacional médio do tratamento foi de R$ 16,22 m-3, sendo a maior 

proporção deste referente ao desgaste dos eletrodos, seguido pelo consumo de 

energia e adição de ácido para correção de pH. O custo operacional observado foi 
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maior do que o reportado para sistemas de tratamento convencionais, no entanto 

grande parte deste custo poderia ser abatida com a aplicação do sistema para o 

tratamento e reuso descentralizado do esgoto doméstico. 

Com base nos parâmetros analisados, o esgoto tratado apresentou 

características que o qualificam para o reuso em ambiente residencial e urbano, de 

acordo com a ABNT-NBR 13.969 (1997), no entanto se demonstraram necessárias 

pequenas adequações dos parâmetros cor aparente, DQO, turbidez, SST, nitrogênio 

amoniacal e alumínio total para permitir um reuso menos restritivo. Assim, é 

necessário o emprego de uma etapa adicional de tratamento ao sistema de ECF para 

adequação destes parâmetros. 

Contudo, pode-se concluir que o sistema de ECF estudado apresentou um bom 

desempenho para o tratamento de esgotos domésticos, quando se visa o reuso, se 

demonstrando uma importante alternativa para o tratamento e reuso descentralizado 

de esgotos domésticos. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

- Avaliar a possibilidade de fixar menores distâncias entre os eletrodos para 

redução do consumo de energia elétrica no tratamento; 

- Analisar a adição de eletrólitos ao tratamento como forma de reduzir o 

consumo energético sem que a qualidade do esgoto tratado seja prejudicada; 

- Avaliar as características e possíveis destinações para o lodo gerado na ECF; 

- Monitorar o desempenho do sistema de ECF na remoção de constituintes 

microbiológicos do esgoto doméstico, como coliformes termotolerantes. 

- Estudar alternativas de pós tratamento para o sistema de ECF, visando 

adequar a qualidade do esgoto tratado para tipos de reuso menos restritivos; 

- Verificar a possibilidade de combinar os eletrodos de alumínio com outros 

materiais para reduzir o seu desgaste; 

- Adaptar o sistema de ECF para aplicação em fluxo contínuo. 
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APENDICE A – Resultados da análise de variância para cada variável de resposta 
do estudo de efeitos 
 

Quadro A.1 – Análise de variância para a variável resposta remoção de turbidez (intervalo de 

confiança de 95%). 

Fatores 
Soma 

quadráica 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p 

i 12146,030 1 12146,030 597,6869 0,000000 

d 242,840 1 242,840 11,9497 0,001390 

a 752,840 1 752,840 37,0459 0,000000 

t 14107,680 1 14107,680 694,2166 0,000000 

i x d 3,200 1 3,200 0,1575 0,693753 

i x a 255,240 1 255,240 12,5598 0,001088 

i x t 3779,850 1 3779,850 186,0003 0,000000 

d x a 162,100 1 162,100 7,9766 0,007589 

d x t 27,950 1 27,950 1,3753 0,248394 

a x t 369,810 1 369,810 18,1979 0,000132 

Resíduos 751,900 37 20,320     

Soma 
quadrática total 

32599,440 47       

Quadro A.2 – Análise de variância para a variável resposta pH (intervalo de confiança de 

95%). 

Fatores 
Soma 

quadráica 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p 

i 3,137 1 3,137 283,0445 0,000000 

d 0,162 1 0,162 14,6344 0,000486 

a 0,665 1 0,665 60,0154 0,000000 

t 3,570 1 3,570 322,1402 0,000000 

i x d 0,010 1 0,010 0,8951 0,350241 

i x a 0,000 1 0,000 0,0047 0,945711 

i x t 0,037 1 0,037 3,3256 0,076296 

d x a 0,008 1 0,008 0,6996 0,408301 

d x t 0,021 1 0,021 1,9178 0,174391 

a x t 0,018 1 0,018 1,6260 0,210201 

Resíduos 0,410 37 0,011     

Soma 
quadrática total 

8,037 47       
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Quadro A.3 – Análise de variância para a variável resposta temperatura (intervalo de confiança 

de 95%). 

Fatores 
Soma 

quadráica 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p 

i 1323,000 1 1323,000 506,3897 0,000000 

d 320,333 1 320,333 122,6103 0,000000 

a 0,083 1 0,083 0,0319 0,859229 

t 560,333 1 560,333 214,4724 0,000000 

i x d 85,333 1 85,333 32,6621 0,000002 

i x a 2,083 1 2,083 0,7974 0,377639 

i x t 208,333 1 208,333 79,7414 0,000000 

d x a 0,083 1 0,083 0,0319 0,859229 

d x t 96,333 1 96,333 36,8724 0,000001 

a x t 0,083 1 0,083 0,0319 0,859229 

Resíduos 96,667 37 2,613     

Soma 
quadrática total 

2692,667 47       

Quadro A.4 – Análise de variância para a variável resposta consumo de energia (intervalo de 

confiança de 95%). 

Fatores 
Soma 

quadráica 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p 

i 3948,231 1 3948,231 1095,9960 0,000000 

d 933,391 1 933,391 259,1020 0,000000 

a 1,333 1 1,333 0,3700 0,546655 

t 1637,225 1 1637,225 454,4800 0,000000 

i x d 515,704 1 515,704 143,1550 0,000000 

i x a 1,021 1 1,021 0,2830 0,597680 

i x t 933,391 1 933,391 259,1020 0,000000 

d x a 0,021 1 0,021 0,0060 0,939791 

d x t 218,169 1 218,169 60,5620 0,000000 

a x t 0,021 1 0,021 0,0060 0,939791 

Resíduos 133,289 37 3,602     

Soma 
quadrática total 

8321,796 47       
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APENDICE B – Resultados da análise de variância para cada variável de 
resposta do DCCR: corrente elétrica versus tempo de eletrólise 
 

Quadro B.1 – Análise de variância para a variável resposta remoção de cor (intervalo de 

confiança de 95%). 

Fatores 
Soma 

quadráica 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p 

i (L) 527,002 1 527,002 74,9485 0,000131 

i (Q) 72,939 1 72,939 10,3732 0,018120 

t (L) 613,614 1 613,614 87,2663 0,000085 

t (Q) 102,719 1 102,719 14,6084 0,008739 

i (L) x t (L) 27,812 1 27,812 3,9553 0,093871 

Resíduos 42,189 6 7,032     

Soma 
quadrática total 

1357,529 11       

Quadro B.2 – Análise de variância para a variável resposta remoção de DQO (intervalo de 

confiança de 95%). 

Fatores 
Soma 

quadráica 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p 

i (L) 190,002 1 190,002 79,1494 0,000112 

i (Q) 39,701 1 39,701 16,5384 0,006600 

t (L) 181,080 1 181,080 75,4331 0,000129 

t (Q) 23,809 1 23,809 9,9180 0,019833 

i (L) x t (L) 9,422 1 9,422 3,9250 0,094870 

Resíduos 14,403 6 2,401     

Soma 
quadrática total 

448,253 11       

Quadro B.3 – Análise de variância para a variável resposta remoção de turbidez (intervalo de 

confiança de 95%). 

Fatores 
Soma 

quadráica 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p 

i (L) 1308,044 1 1308,044 57,6873 0,000271 

i (Q) 154,213 1 154,213 6,8011 0,040234 

t (L) 1692,329 1 1692,329 74,6351 0,000133 

t (Q) 250,962 1 250,962 11,0679 0,015869 

i (L) x t (L) 0,360 1 0,360 0,0159 0,903813 

Resíduos 136,048 6 22,675     

Soma 
quadrática total 

3476,869 11       
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Quadro B.4 – Análise de variância para a variável resposta pH (intervalo de confiança de 

95%). 

Fatores 
Soma 

quadráica 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p 

i (L) 0,381 1 0,381 254,8891 0,000004 

i (Q) 0,001 1 0,001 0,8102 0,402743 

t (L) 0,355 1 0,355 237,6632 0,000005 

t (Q) 0,001 1 0,001 0,8102 0,402743 

i (L) x t (L) 0,000 1 0,000 0,0670 0,804467 

Resíduos 0,009 6 0,001     

Soma 
quadrática total 

0,747 11       

Quadro B.5 – Análise de variância para a variável resposta temperatura (intervalo de confiança 

de 95%). 

Fatores 
Soma 

quadráica 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p 

i (L) 38,217 1 38,217 169,2490 0,000013 

i (Q) 1,600 1 1,600 7,0858 0,037428 

t (L) 10,678 1 10,678 47,2904 0,000466 

t (Q) 0,400 1 0,400 1,7715 0,231543 

i (L) x t (L) 2,250 1 2,250 9,9645 0,019648 

Resíduos 1,355 6 0,226     

Soma 
quadrática total 

54,917 11       
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APENDICE C – Resultados da análise de variância para cada variável de 
resposta do DCCR: corrente elétrica versus pH inicial 
 

Quadro C.1 – Análise de variância para a variável resposta remoção de cor (intervalo de 

confiança de 95%). 

Fatores 
Soma 

quadráica 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p 

i (L) 1,452 1 1,452 5,7446 0,053529 

i (Q) 0,256 1 0,256 1,0111 0,353449 

t (L) 8,514 1 8,514 33,6841 0,001148 

t (Q) 9,644 1 9,644 38,1566 0,000828 

i (L) x t (L) 2,134 1 2,134 8,4425 0,027136 

Resíduos 1,516 6 0,253     

Soma 
quadrática total 

23,274 11       

Quadro C.2 – Análise de variância para a variável resposta remoção de turbidez (intervalo de 

confiança de 95%). 

Fatores 
Soma 

quadráica 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p 

i (L) 21,612 1 21,612 7,1367 0,036954 

i (Q) 3,295 1 3,295 1,0880 0,337116 

t (L) 136,389 1 136,389 45,0391 0,000532 

t (Q) 136,117 1 136,117 44,9491 0,000535 

i (L) x t (L) 20,530 1 20,530 6,7796 0,040458 

Resíduos 18,169 6 3,028     

Soma 
quadrática total 

333,097 11       

Quadro C.3 – Análise de variância para a variável resposta pH (intervalo de confiança de 

95%). 

Fatores 
Soma 

quadráica 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p 

i (L) 0,384 1 0,384 4,3264 0,082735 

i (Q) 0,026 1 0,026 0,2876 0,611034 

t (L) 14,298 1 14,298 161,2648 0,000015 

t (Q) 0,638 1 0,638 7,1908 0,036460 

i (L) x t (L) 0,017 1 0,017 0,1906 0,677685 

Resíduos 0,532 6 0,089     

Soma 
quadrática total 

15,868 11       
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Quadro C.4 – Análise de variância para a variável resposta temperatura (intervalo de 

confiança de 95%). 

Fatores 
Soma 

quadráica 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p 

i (L) 33,971 1 33,971 73,2357 0,000140 

i (Q) 0,025 1 0,025 0,0539 0,824133 

t (L) 4,871 1 4,871 10,5019 0,017672 

t (Q) 0,625 1 0,625 1,3474 0,289823 

i (L) x t (L) 0,000 1 0,000 0,0000 1,000000 

Resíduos 2,783 6 0,464     

Soma 
quadrática total 

42,250 11       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

APENDICE D – Electrocoagulation and ozonation: a hybrid technique to treat 
colored effluents from the textile industry 
 

 Este trabalho fez parte do intercâmbio de pesquisa realizado no período de 04 

de setembro à 27 de novembro de 2017. O intercâmbio foi realizado no laboratório de 

Potabilização, do Instituto Mexicano de Tecnologia da Água (Universidade Nacional 

Autônoma do México – Campus Morelos), sob supervisão da professora doutora 

Alejandra Martín Domínguez. Este intercâmbio foi proporcionado pelo projeto Exceed-

Swindon, que é financiado pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) e 

pelo Ministério Federal de Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ), e 

tem como principal objetivo promover a capacitação, a transferência de conhecimento 

e desenvolver propostas fundamentais para a gestão sustentável da água. O trabalho 

é descrito a seguir na forma de artigo. 

 

Electrocoagulation and ozonation: A hybrid technique to treat colored effluents 

from the textile industry 

 

Gustavo Holz Brächera, Alejandra Martín-Domínguezb, Sara Pérez Castrejónb, Agustín 

Montes Britob, Elvis Carissimia 

a Departamento de Pós Graduação em Engenharia Ambiental, Centro de Tecnologias, 

Universidade Federal de Santa Maria, Camobí, 97105-900, Santa Maria, RS, Brasil. 

b Coordinación de Calidad del Agua, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 

Progreso, C.P. 62550, Jiutepec, Mor., México. 

 

Abstract 

The effectiveness of a hybrid treatment system of ozonation and 

electrocoagulation for the color removal from a textile wastewater, as well as the effect 

of the processes combination on color decrease efficiency, was evaluated in this study. 

To achieve this objective, six different experimental stages were carried out in a semi 

pilot treatment system with a textile wastewater sample. In the six experimental stages, 

different ozonation and electrocoagulation conditions were simultaneously evaluated. 

In the stages 1, 2, 3 and 4, the ozonation was maintained at 19.73 mg∙L-1 and the 

electrical current applied in the electrocoagulation system was 15.8, 22.1, 28.5 and 

0.0 A, respectively. In the stages 5 and 6, there was no ozone application in the 
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ozonation system and 0.0 and 15.8 A of electrical current application in the 

electrocoagulation system, respectively. The results showed that the hybrid treatment 

system was effective in the textile wastewater color removal and presented a better 

efficiency, 17.2% of color removal after 14 h of treatment time, with the treatment 

conditions applied in the stage 1. The increase of electrical current did not result in a 

color removal increase, as well as the individual application of the electrocoagulation 

and ozonation processes did not present effectiveness on color removal. Significant 

color removal efficiencies were observed in the stages 1, 2 and 3, when compared with 

the others stages, which indicates a synergistic effect from the combination of the 

electrocoagulation and ozonation processes on textile wastewater color removal. 

Keywords: Ozone, electrocoagulation, color removal, textile wastewater. 

1. Introduction 

The agricultural and industrial development of last decades, in alliance with high 

population growth and urbanization process, has aggravated the water resources 

pollution problems. The textile industry is among the major industrial sectors in the 

world, and its products demand has been increasing, however its activity is 

characterized by the large water consumption and by the equally large effluent 

generation (Dey & Islam, 2015; Gita et al., 2017; Muthu, 2017). According to Holkar et 

al. (2016) the textile industry is one of the main wastewater generators in consequence 

of the great water consumption in the textile wet processing operations and the 

wastewater generated may present a highly polluting potential.  

The characteristics and composition of textile wastewater varies according of 

the processes adopted by the industries, although this wastewater generally presents 

high coloration due the presence of reminiscent unfixed dyes from the dyeing process 

(Ghaly et al., 2014; Freitas et al., 2018). The inadequate discharges of textile 

wastewater to water bodies can cause various problems to ecosystems, such as 

blocking the light passage and inhibiting the biological processes of photosynthesis, 

as well as presenting risks for living organisms and human health, since some 

wastewater dyes can be toxic, carcinogenic and mutagenic (Holkar et al., 2016; Muthu, 

2017; Freitas et al., 2018). For this reason, the treatment of textile wastewater is 

required. 
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The color removal of textile wastewater may be complex and difficult to achieve 

by conventional treatment techniques, therefore it is necessary to develop new process 

that allow the proper treatment of these wastewater (Khandegar & Saroha, 2013). The 

ozonation and electrocoagulation processes have been shown to be effective for color 

removal of textile wastewater, however some studies have shown a higher efficiency 

for the dye color removal from the integration of the two processes (He et al., 2007; 

Song et al., 2007; Song et al., 2008, García-Morales et al., 2013; Behin et al., 2015). 

In this context, the main goal of this study was to analyse the effectiveness of a 

hybrid treatment system of ozonation and electrocoagulation, on a semipilot scale, for 

the color removal from the wastewater of a textile industry, as well as the effect of the 

combination of the processes on color decrease efficiency. 

2. Materials and Methods 

2.1. Textile Wastewater 

The wastewater used in this study was originated from a textile industry located 

at the state of Puebla, Mexico. The wastewater characteristics are shown in Table 1. 

Table 1 – Characteristics of the textile wastewater used in the study. 

Parameter Value 

pH 11.2 

Electric Conductivity (μS∙cm-1) 9,025 

Color (ABS420nm) 1.174 

Turbidity (NTU) 320 

COD (mg∙L-1) 3,225 

2.2. Treatment System 

 The system of textile wastewater treatment utilized in this study was composed 

for a homogenization tank with a work volume of 163.1 L, which was followed by an 

ozonation column of 44.2 L, an electrocoagulation reactor of 8.2 L and a settling basin 

of 95.5 L (Figure 1). This system was designed to work on a semipilot scale, where it 

was worked with a textile wastewater volume of 312.4 L and a workflow of 2.2 L∙min-1. 

The system had a total residence time of about 1.12 h and it was operated with 

recirculation to study the treatment time effect, thus the settling basin outlet effluent 

was conducted to the homogenization tank for starting a new treatment cycle. In the 

settling basin the precipitated iron sludge was separated from the liquid effluent, which 
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allowed to remove the color possibly adsorbed in the hydroxides formed during the 

electrocoagulation. 

Figure 1 – Diagram of the treatment system used in the study. 

 

2.3. Ozonation System 

 The ozone was produced by a non-commercial generator equipment, connected 

to an air compressor AtlasCopco (LFX0.7-10 TM90) which maintained the air flow next 

to 1.5 L∙min-1 to maintain the ozone concentration applied in the column at                 

19.73 mg∙L-1. The ozonation column was made with acrylic to work at an upward flow, 

with a diameter of 15 cm and a height of 251 cm. The ozone gas was dispersed in the 

liquid, in the bottom of the column, by means of a diffuser consisted of a plastic cylinder 

filled with sand (diameter of 8.3 cm and height of 9.1 cm). The residual unreacted 

ozone gas was destroyed by ultraviolet radiation, in an ozone destroyer equipped with 

ultraviolet light bulbs. 
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2.4. Electrocoagulation System 

 The electrocoagulation system consisted of a plug flow reactor of acrylic, which 

was divided into four modules equipped each one with four sacrificial electrodes. The 

electrodes (16 in total) were manufactured in 1018 grade carbon steel, separated 

0.5 cm between them, connected in parallel and with a total active surface area of 

50.4 m2.  

 The electrodes were subjected to direct-current in galvanostatic form, by means 

of a power source Sorensen (DCS10-120E). During the treatment, the polarity was 

changed every 30 min to avoid the passivation of the electrodes and to promote a 

homogeneous wear of them. The hydraulic residence time inside the 

electrocoagulation reactor was 68 s, which resulted in a flow velocity between the 

electrodes of 0.015 m∙s-1, with which the iron accumulation between the electrodes 

was avoided. 

2.5. Settling basin 

 The settling basin was constructed with acrylic, with a diameter of 25.5 cm and 

a height of 192.2 cm, which promoted an upflow velocity of about 7.2 m∙s-1. Structured 

packing material was installed inside the settling basin in order to promote a high-rate 

sedimentation, this material was installed at 73.0 cm from the settling basin bottom and 

occupied a height of 92.2 cm. In the settling basin inlet line, a dose of 1.2 mg∙L-1 of 

anionic polymer SQ673 was added to the electrocoagulation effluent. 

2.6. Experimental Procedures 

 During the study, the textile wastewater pH was maintained close to 7.5, with 

the addition of sulphuric acid, due to the tendency of the pH increasing during the 

treatment and to the formation of difficult handling gel at lower pH. The study was 

divided in six experimental stages, with different treatment conditions and a duration 

time of at least 10 h each one. The treatment conditions in each experimental stage 

are presented in the Table 2. 
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Table 2 – Treatment conditions in the different experimental stages. 

Stage 
Experimental Conditions 

Ozone applied (mg∙L-1) Electrical current (A) 

1 19.73 15.8 

2 19.73 22.1 

3 19.73 28.5 

4 19.73 0.0 

5 0.00 0.0 

6 0.00 15.8 

By means of the different experimental stages, it was possible to verify the effect 

of the electric current applied in the electrocoagulation, the ozonation and the 

combination of the two processes in the treatment. For technical feasibility reasons, 

the stages of the study were executed sequentially, so the initial color intensity in each 

studied stage was corresponded to the final color intesity of the stage previously 

studied. Samples were collected from the ozonation column outlet and from the settling 

basin outlet, every 2 h of operation, for the monitoring of the variation of the effluent 

color. 

2.7. Analytical Procedures 

 The color analysis was carried out by absorbance reading in a 

spectrophotometer Agilent, model Cary 60 UV-Vis (G6860A), with a quartz cell of 1 cm 

of optical path. The color was quantified in the wavelength of maximum absorbance in 

the spectral region of visible (ʎmax = 420 nm), which was identified after a spectral scan 

of each sample between the wavelengths of 190 and 1100 nm (Nagel-Hassemer et al., 

2012; Punzi et al., 2015). For the analysis, the samples were vacuum filtered on 

membranes MicronSep (pore size of 0.45 μm and diameter of 47 mm) and 

subsequently diluted in a ratio of 1:25 with demineralized water. 

2.8. Statistical Analysis 

 The effects of the ozonation, electrocoagulation and the combination of the 

processes, on the wastewater color removal, were evaluated in the six experimental 

stages mentioned above based on the slopes of color reduction generated from the 

periodic analysis of the wastewater. The comparison between the stages was carried 

out by analysis of variance (ANOVA: one way) followed by the Tukey test, with a 
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confidence interval of 95%. The stages were considered statistically different when the 

p-value was less than 0.05. To avoid possible distortions and to obtain a more sensitive 

data analysis, the results considered atypical, where the variance of the standardized 

residual was greater than 2 in each stage, were neglected. All the statistical analysis 

was executed by means of the Statistica 7 software. 

3. Results and Discussion 

3.1. Color removal 

The results of the wastewater color analysis, which was obtained from the 

samples taken from the ozonation column and from the settling basin, at different times 

and treatment conditions, are presented in Figure 2. 

Figure 2 – Kinetics of color removal during the different experimental stages. 

 

Figure 2 shows a marked decrease in the wastewater color during the first three 

experimental stages, in which the combination of ozonation and electrocoagulation 

processes was carried out. This decrease was not observed in the other experimental 

stages, where the processes were applied individually (stages 4 and 6) or only the 

wastewater was recirculated in the system (stage 5). 

 The greater removal observed in the first three experimental stages of 

demonstrates a synergistic effect of the processes combination on the color removal. 
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This can be attributed to the formation of reactive oxygen species, such as the hydroxyl 

radicals. Hydroxyl radicals are highly oxidizing agents, which have a rapid reaction 

kinetic and are not selective, so they are efficient in the degradation of contaminant 

compounds, such as the dyes (Mahmoud & Freire, 2007; Paulino et al., 2015). Its 

formation may be a consequence of the action of Fe2+ generated in the 

electrocoagulation process (Eq. 1), as a catalytic agent in the decomposition of ozone 

(Eqs. 2 and 3). In addition, during the ozonation, there can also be the spontaneous 

formation of hydrogen peroxide (Eqs. 4 and 5), which can also be converted into 

hydroxyl radicals from the reaction with Fe2+ (Eq. 6) (Mahmoud & Freire, 2007; 

Nogueira et al., 2007; Hernández-Ortega et al., 2010; Barrera-Díaz et al., 2014; Behin 

et al., 2015). 

Fe(s)→ Fe2+ + 2e-                                              (1) 

Fe2+ + O3→ FeO2+ + O2                                         (2) 

FeO2+ + H2O → Fe3+ + ●OH + OH-                                (3) 

3O3 + OH- + H+→ 2●OH + 4O2                                   (4) 

2HO2
●→ H2O2                                                (5) 

Fe2+ + H2O2→ Fe3+ + ●OH + OH-                                  (6) 

 However, the synergistic effect observed can also be attributed to the oxidation 

Fe2+ generated in the electrocoagulation process to Fe3+. The ferric constituents, such 

as ferric hydroxides, generally have less solubility than ferrous constituents and so are 

able to promote a formation of larger flocs and a more efficient separation of 

contaminants from the liquid (Stumm & Lee, 1960; Bagga et al., 2008). The oxidation 

of Fe2+ to Fe3+ may be obtained directly by the ozone application in the system (Eqs. 

2 and 3), as well as by the generation of hydrogen peroxide (Eqs. 4 to 6), oxygen (Eqs. 

7 to 13), hydroperoxyl radical (Eqs. 8 and 14) and hydroxyl radical (Eqs. 12 and 15) in 

the ozonation process (Stumm & Lee 1961; Bagga et al., 2008; Bernal-Martínez et al., 

2013). 

O3+ OH-→O2 + HO2
-                                           (7) 

O3+ HO2
-→ HO2

● + O3
●-                                        (8) 

HO2
●→ H+ + O2

●-                                              (9) 

O2
●-+ O3→ O2 + O3

●-                                         (10) 
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O3
●-+ H+→ HO3

●                                            (11) 

HO3
●→ OH● + O2                                           (12) 

4Fe2++ O2 + 4H+→4Fe3+ + 2H2O                                (13) 

Fe2+ + HO2
●→ Fe3+ + HO2

-                                          (14) 

Fe2+ + HO●→ Fe3+ + OH-                                     (15) 

Another possibly cause of the synergistic effect may be the functional groups 

breakdown and the organic compounds decrease in the solution, because the 

oxidation during the ozonation. This can cause an alteration in the electrostatic 

interactions between organic compounds and coagulating agents, and thus an 

increase in the affinity of the compounds for the coagulating agents surface (Ntampou 

et al., 2006). According to Yan et al. (2007), a pre-treatment with ozonation can 

increase the efficiency in coagulation with iron-based coagulant, due to the increase of 

negative charges of particles, since the adsorption is the main mechanism of particle 

removal by iron coagulants, in solutions with pH higher than 7.5. Barredo-Damas et 

al.(2005) verified positive effects on wastewater from a textile industry, when they 

include ozonation before coagulation treatments, mainly for organic matter and 

turbidity removal. 

Lin & Liu (1994) present the importance of the ozonation in the discoloration of 

a textile wastewater, whereas chemical coagulation is mainly responsible for the 

removal of organic compounds and solids from the wastewater. Thus, the absence of 

significant color removal when only the ozonation process was applied (stage 4) may 

indicate that the synergistic effect observed was a result of the generation of reactive 

oxygen species and/or ferric constituents, as previously mentioned. 

It is also possible to observe in the first three stages (Figure 2) a small difference 

between the color of the samples collected from the ozonation column and the settling 

basin, at the same treatment times, which indicate the decrease of color promoted to 

the electrocoagulation applied after the ozonation. 

3.2. Statistical Analysis 

 For the statistical analysis, only the slopes obtained from the ozonation column 

outlet were used, since the same trend was observed in the color removal kinetics at 

the two samples collection points and less variation was observed in the slopes of 

ozonation column outlet. The slopes used in the statistical analysis, after the exclusion 
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of the cases with standardized residual variance greater than 2, were presented in the 

Table 3. 

Table 3 – Slopes used in the variance analysis and Tukey test, with standardized residual 

variance less than 2 in each stage. 

Stage Number Slope 

1 2 -0.0055 

1 3 -0.0145 

1 5 -0.0123 

1 7 -0.0110 

2 9 -0.0190 

2 10 -0.0120 

2 11 -0.0193 

2 13 -0.0110 

3 14 -0.0113 

3 15 -0.0080 

3 16 -0.0040 

3 17 -0.0120 

3 19 -0.0140 

3 20 -0.0100 

3 21 -0.0140 

4 22 -0.0028 

4 23 -0.0033 

4 24 -0.0025 

4 25 -0.0050 

4 27 0.0015 

4 28 -0.0060 

5 29 0.0004 

5 30 -0.0005 

5 31 -0.0020 

5 32 0.0005 

5 33 -0.0060 

6 34 -0.0013 

6 35 -0.0028 

6 37 -0.0040 

6 38 0.0040 

The results obtained from the statistical analysis reinforce the difference 

between the kinetics of color removal obtained during the first three experimental 

stages, in comparison to the others (Table 4). This fact reinforces the theory of the 

existence of a synergistic effect derived from the combination of ozonation and 

electrocoagulation processes. 
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Table 4 – Average slopes of color decrease obtained in the different experimental stages. 

Stage 
Average Slope of Color Removal 

(Standard Deviation) 

1 - 0.0108 (± 0.0038) a 

2 - 0.0153 (± 0.0044) a 

3 - 0.0105 (± 0.0036) a 

4 - 0.0030 (± 0.0026) b 

5 - 0.0015 (± 0.0027) b 

6 - 0.0010 (± 0.0035) b 

a b: Equal letters indicate values belonging to the same homogeneous group, in which there is no 
statistically significant difference between its components, according to the Tukey test, in a 95% 
confidence interval. 

The stages 4, 5 and 6 did not present a statistically significant difference 

between them, which suggests that ozonation and electrocoagulation processes are 

not effective in the wastewater color removal when applied individually, under the 

treatment conditions studied. In addition, no statistically significant difference was 

observed between the stages 1, 2 and 3, which indicates that the increase of the 

electric current and, therefore, of the iron production in the system did not have an 

effect on the wastewater color removal. 

It can be proposed that the mechanism of color removal from the wastewater 

was product of an interaction between ozone and iron, proportional to the 

concentration of both elements in the system, either by the generation of reactive 

oxygen species, ferric constituents and/or breakdown of functional groups of dye 

compounds, as previously reported. Thus, the increase of iron in the system had no 

effect on the treatment efficiency, possibly because the ozone concentration applied 

in the system remained constant, which does not possible to increase of the 

wastewater color removal in the same extent that the iron production increases in the 

system. 

 As no significant statistical difference was observed between the color removal 

slopes of stages 1, 2 and 3, it is possible to determine that the best treatment conditions 

observed in this study were those applied in the stage 1, once in this experimental 

stage there was less application of electric current and iron in the treatment system. 

However, further studies have to be carried out to verify if it is possible to obtain the 

same color removal with application of lower electric currents. 

From the evaluation of the raw data (Figure 2), a color removal efficiency of 

17.2% was observed in 14 h of treatment, in the stage 1. Considering the average 
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slope of - 0.0108 of color removal in the same stage (Table 4), it can be deduced that, 

for the complete wastewater color removal, the treatment time with these conditions 

would be 108.7 h, with the application of 3.96 g∙L-1 of iron and 0.14 g∙L-1of ozone in the 

system, if the color removal slope remained constant during all the treatment. This slow 

slope of color removal may be a consequence of the ozone concentration applied in 

the system, as mentioned above. Thus, there is a need to carry out more studies with 

the application of higher concentrations of ozone in the treatment system. 

4. Conclusions 

This study evaluated the effect of the electric current and the iron concentration applied 

by the electrocoagulation process, as well as the combination of ozonation and 

electrocoagulation processes in the color removal of the wastewater of a textile 

industry. Results showed that the integration of ozonation and electrocoagulation 

processes proved being effective in the color removal of the textile wastewater, unlike 

the individual application of the processes, which shows a synergistic effect from this 

combination. In addition, the ozone concentration applied in the treatment system was 

presented as an important factor for obtaining greater efficiencies of wastewater color 

removal, however, it is necessary to carry out studies with the application of different 

ozone concentrations during the treatment to determine its effect. 
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