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RESUMO
No presente trabalho foram realizados testes de degradação cletroquímica cm soluções aquosas, simulando efluentes
gerados no processo de eletrodcposição de cobre sobre aço carbono. Foram empregados <modos bidimensionais de aço
inoxidável, grafita c tela de titânio revestida de óxido de iridio, c como catodo cspo11ia de aço inoxid<ívcl.
O anodo de titânio revestido de óxido de iridio apresentou o melhor resultado para a degradação de cianeto, com eficiência
de 99,61% c conswno energético específico de 306,94 kWh/kg de cianeto.
Utilizando-se elctrodo de grafita obtém-se uma recuperação de cobre de 99,89'%, com consumo energético específico de
30,3 I kWh/kg CN c menor degradação de cianeto 99,46%.
A tela de aço inoxidável mostrou-se inadequada para o processo de degradação elctroquímica de cianeto. pois o efluente
ao final do teste apresentava uma concentração de 10 mg dnr 3 de cianeto totaL sendo que 94'% se apresentava na fonna
de ciano-complcxos de ferro.
Desta forma, dentre os três materiais empregados como <modo, a placa de grafita c a tela de titânio são, cm princípio,
matcri;ús adequados para o processo de remoção de cobre c degradação de cianeto cm efluentes aquosos diluídos.
Palavras chaves: cobre, anodos. cianeto, oxidação cletroquímica.

L INTRODUÇÃO
Os diversos processos de tratamento de efluentes contendo concentrações relativamente baixas de cianctos. gerados cm
operações de processos de mineração e de galvanoplastia, são capazes de reduzir a concentração desses efluentes para
valores abaixo de O, I mg dm', para descarte no meio-ambiente. A oxidação elctroquímica oferece uma alternativa de
tratamento, com a vantagem de não requerer a adição de reagentes químicos que podem comprometer a qualidade do
efluente final além de não gerar compostos intcnnediários tóxicos, como por exemplo no tratamento clássico empregando
hipoclorito de sódio, onde há elevação da salinidade do efluente, além da possibilidade de geração de cloreto de cianogênio
(CNCl), c de lamas contendo metais pesados.

•

A expansão da tecnologia clctroquímica requer o desenvolvimento de <modos dimcnsionalmcntc estáveis com alto
rendimento para destruição de cianeto. Uma grande variedade de <modos tem sido estudada. incluindo a platina. ligas de
titânio, 1úquel, grafita, carbono vítreo revestido com óxido de chumbo e titânio revestido com óxido de cobalto.
A Tabela I, apresenta os principais dados obtidos cm estudos de tratamento de efluentes contendo cianeto empregando o
processo de oxidação cletroquínúca. Como pode ser observado há uma variedade de materiais empregados como anodo,
contudo, na maioria desses trabalhos não houve enfoque na obtenção de um ef1ucnte dentro dos padrões exigidos pelos
Órgãos Ambientais.
Para um processo eletroquímico, a taxa máxima de reação é alcançad<1 quando a corrente é controlada pelo transporte de
massa. A corrente limite iL, é proporcional à concentração das espécies eletroativas presentes cm solução. como mostra
a equação (I), onde n indica o número de elétrons envolvidos na rcação. F a constante de Faraday. k"' a constante de
transferência de massa e C a concentração da espécie eletroativa de interesse. Desta forma. em testes galvanostáticos.
como apresentado nesse estudo, o consumo energético específico, aumenta ao longo do teste.
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i~. = n F A kmC
(I)
O objetivo desse trabalho foi o de testar a viabilidade da utilização de distintos anodos, em célula onde o tluxo de
corrente é perpendicular ao fluxo de clctrólito (llow-by ccll), para a remoção de cobre e oxidação de cianeto de soluções
aquosas sintéticas simulando efluentes de uma galvanoplastia.

Tabela I -Estudos de oxidaçiio elctroquímica de cianeto, empregando diferentes tipos de anodos.
t:onsumo <Je
EhCienCia de
CN·final
Tij)O de Anodo
Energia
Pesquisadores
Corrente
3
(mg dm- )
1
(kWh kP - )

Chcng., S. C. et. a/. (2002)

Disco de titânio platinizado
·1 1 revestido com L'o 3U 4

Stavart c Licrdc (200 I)

rlon~ulo

Fockedcy (20(ll)
Zhou e Chin ( 1993)

com Sh

Feltro de carbono
CVR- (30 ppt) revestido

Tissot c Fragniere (1994)

com PhO

Hofseth c Chapman (I 999) cVR· (Ioo ppi)
Szpyrkowicz et .a/. (2000) Placa de Ti/Pt
Feltro de carbono
Sanford e Martins (200 I)
TI revestido com Pb0 2
Pt

Hine et. a/. (1986)

Aço inoxidáve/304
Chumbo
I

Dhamo N. (1966)
El-Ghaoui , E.A. (1982)

l.r~fit ~l

(%)

-

390

63

18

0,2

28,5

9,7
340

5,0
10

7,2

-

5,0

-

0,78
7,9
0,002

5,0

5,46

56,2

6500
20540
21840
11960
5980

100
44
33
90
80

-

-

-

Grafita
692
Grafita
10
*CVR -carbono VItreo reticulado, ppt -pores per tnch

78,4

-

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
O sistema reacional utili:r.ado nos experimentos de oxidação eletroquímica de cianeto livre e ciano-complexos de cobre
contidos em efluentes líquidos, foi do tipo "tlow by" , construído de placas de acrilico, sendo alimentado por bomba
peristálticas Cole-Palmer. O potencial catódico foi controlado por um potenciostato/galvanostato MCE 257, utilizando-se
um capilar de Luggin com um clctrodo de referência de calomelano saturado, e o consumo de energia monitorado por
um totalizador Yacogawa modelo MCP-5000. O alimentador de corrente se constituiu por wna placa de cobre, revestida,
elctroliticamente, com ouro. O sistema penniliu realizar os experimento tanto em batelada, com a recirculação do
efluente, como cm regime contínuo.
O sistema reacional empregado, é mostrado esquematicamente na Figura I . Todos os ensaios foram conduzidos em
atmosfera de nitrogênio , visando evitar a oxidaçiio de cianeto pelo oxigênio dissolvido na solução.
Foram retiradas amostras a cada 15 minutos sendo as detenninações das concentrações dos íons cuprosos, realizadas por
absorção atómica, utili z.a ndo espectrofotômetro Varian modelo Spectra A-2200.
As detenninações da concentração de cianeto livre foram realizadas com eletrodo de íon seletivo Orion, modelo 9002 , de dupla junção, contendo elctrodo de referência acoplado. As análises de cianeto total seguiram os procedimentos
contidos na nonna técnica da ABNT, NBR 12642 de 1999.

345

F. A. Lemos, A. J. B. Dutra, L. G. S. Sobral

:M.,mbrUtll
Trotador• dt'
Cation•

f:,l' .. llttiPtlfO\

IPtu

H r rinul 11( lln

E'J•4'ttttlf'ltlo\ rom
H4>riJrula(lln

-.

!lomba

Figura 1 - Sistema reacional empregado na oxidação cletroquímica de cianeto livre c ciano-complcxos de cobre.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizados testes preliminares com anodos tridimensionais de carbono vítreo reticulado, que mostrou um desgaste
excessivo em meio alcalino c oxidante. Desta fonna foram empregados. nos experimentos realizados nesse estudo. <modos
bidimensionais de aço inoxidável, grafita e tela de titânio revestida com óxido de irídio. Dentre os materiais empregados.
o anodo de aço inoxidável se mostrou apropriado na remoção de 99,17% do cianeto livre presente. contudo a solução final
continha 10 ppm de ferro o que demonstra que tal anodo sofre corrosão com conseqüente fonnação de ciano-complcxos
de ferro. Tal fato não foi observado nos outros dois materiais testados.
A Figura 2 apresenta a variação da concentração de cianeto livre cm função do tempo de experimento. Pode ser observado
que ao final de 240 minutos a concentração de CN-, encontra-se próxima à estabelecida para descarte pelo Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) que é de 0,2 mg dm-3_
Os principais parâmetros operacionais empregados nos testes galvanostáticos de degradação de cianeto c recuperação de
cobre estão listados na Tabela II
A concentração de íons de cobre foi reduzida para próximo do valor estabelecido pela CONAMA que é de I ,O mg dnr 1 ,
com uma redução mais acentuada nos testes onde foram utilizados os anodos de grafita c titânio revestido com óxido de
irídio, como pode ser verificado na Figura 3.
A Figura 4 apresenta as variações da eficiência de corrente c do consumo energético específico para a deposição de
cobre cm função do tempo de eletrólise, empregando-se placa de aço inoxidável como anodo. Esses valores podem ser
otimizados pelo ajuste dos parâmetros operacionais, assim como pelo emprego de ;modos tridimensionais, que por
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possuírem maior ;írca superficial devem ser menos
do ferro.
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Figura 2- Variaç<lo da conccntraç<lo de CN· cm função do tempo do experimento. para diferentes tipos de anodos (•

placa de Ti/Ir, • anodo de grafita. !::.. placa de aço inox).
Tabela II - Parúmctros operacionais dos testes galvanostúticos (6.0 A) de degradação de cianeto em soluções de
complexos de cobre contendo KOH (0.5 M) como cletrólito suporte.

Tipo de Catodo

Espo11ja de aço
c 11apa de aço
inm:id;ívcl

11po de A nodo
1

Yazilo do clctrólito (dm' min· )
Consumo de energia (kWh)
Cons. específico (kWh/kg Cu)
Cons. específico (kWh/kg CN·)
Remoção de cobre ('%)
Degradação de cianeto (%)
Concentração de CN . (mg dm- 1)

0.4 3
0.599
544.36
375.75
99 .60
98.47
10.08

Espo11ja de aço
Placa de gralHa
0,43
0.450
458.96
301,31
99.89
99.46
3,60

Esponja de aço
leia de
tit;'inio
0.43
0,500
565,93
306.94
99,94
99.51
2.65

600

Figura 3- Variação da concentração de cobre cm função do tempo do experimento, para diferentes tipos de anodos (•

placa de Ti/Ir. • anodo de grafita.!::.. placa de aço inox).
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Figura -t - VariaçJo do consumo específico de energia c eficiência de corrente cm funç:1o do tempo de experimento
empregando-se anodo de aço inoxidável.

4. CONCLUSÕES
Os resultados apresentados nesse estudo demonstram que a oxidação eletroquímica é uma opção viável no tratamento de
soluções contendo ciano-complexos metcílicos e cianeto livre.
Novos estudos devem ser realizados visando à otimização dos resultados de eficiência de corrente assim como a adequação
das concentrações dos contaminantes contidos na solução aos padrões estabelecidos pelo CONAMA . Deve ser também
verificada a viabilidade de se utiliza r a oxidação clctroquímica para o tratamento de efluentes primários. para se tcntnr
obter melhores rendimentos de corrente .
A comparação dos rcsul!ados obtidos com aqueles de outros trab<1lhos citados se torna difícil. uma vez que as condições
operacionais utilizadas nesses estudos (o s eletrodos, as cnractcrísticas das soluções c os tipos de reatores empregados)
são as mais diversas.
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