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RESUMO: Objetivou-se com esse trabalho aplicar a técnica de eletroflotação (EF) para tratar 

efluente avícola. Para isso, foi feito um reator onde duas placas, TiO2-RuO2 (ânodo) e Ferro 

(cátodo), foram conectadas, em paralelo, e alimentadas por uma fonte de energia contínua. O 

tratamento de eletroflotação removeu, em média 93,3% da turbidez, 80,8% da DQO e 89,76% da 

DBO, além de uma pequena produção de lodo nas condições de: ph 9, densidade de corrente 60 

Am
-
², tempo de 80 min e concentração de coagulante (Al2(SO4)3•14H2O) de 1,8 g L

-¹
. A estimativa 

de custo do tratamento otimizado foi de R$ 6,50/m
3
.  A EF acoplada com a coagulação química 

mostrou-se uma alternativa viável para tratar efluente gerado em abatedouro avícola. 

 

Palavras-Chave – Eletroquímica, Efluente de abatedouro.  

 

  

INTRODUÇÃO 

No Brasil, o consumo e a produção de carne de frango tiveram um aumento significativo nos 

últimos anos. No ano de 2008, os brasileiros consumiram 38,47 kg de frango por habitante e em 

2018, este consumo cresceu 10,5%. Já em relação à produção, houve um aumento de 19,6% na 

última década (ABPA, 2019). Esta produção acarreta em impactos nos recursos hídricos, já que esta 

indústria tem como característica um elevado consumo de água no decorrer de seu processo. 

Eryuruk et al. (2018) afirmam que uma planta de abatimento de aves utiliza uma quantidade 

relativamente elevada de água, podendo variar de 20 a 40 litros por ave, com um consumo médio de 

20 L/ave durante o processamento primário e secundário de aves vivas à carne. Em vista disso, esse 

tipo de indústria possui um grande potencial poluidor, pois há, consequentemente, uma produção 

considerável de volumes de rejeitos líquidos com presença de altas cargas orgânicas podendo a 

DBO variar de 700 a 12000 mgL
-1

 e a DQO de 1400 a 29000 mgL
-1

 (Kobya et al. 2006 e Bayar et 

al. 2011). Este efluente, quando lançado na água, pode elevar o conteúdo de matéria orgânica no 

corpo receptor e para decompô-la seria necessário consumir o oxigênio dissolvido disponível na 

água, podendo levar à morte da biota local. 

Tratar os efluentes gerados a partir destas atividades é de fundamental importância para 

mitigar os impactos ao meio ambiente. Dentre os métodos que promovem a adequação dos 

efluentes de abatedouro, os tratamentos biológicos são largamente utilizados, devido aos baixos 
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custos de implantação e operação e à possibilidade de tratar grandes volumes (Kositzi et al., 2004). 

Porém, este tipo de tratamento não elimina poluentes mais persistentes, possui dificuldade no 

manuseio do lodo produzido em grandes quantidades, além de ser sensível às condições ambientais 

(Eryuruk et al., 2014). Por isso, faz-se necessário procurar tecnologias alternativas que, em 

combinação com outros processos, permitam tratar de maneira eficiente os efluentes advindos de 

abatedouros, garantindo cumprimento da legislação ambiental e possibilitando a reutilização do 

mesmo. 

As técnicas eletroquímicas são promissoras, são vistas como tecnologias limpas diante das 

técnicas convencionais devido à pequena geração de lodos e baixos custos operacionais, quando 

otimizadas as condições de trabalho. Estas têm sido empregadas como tecnologias avançadas para a 

remoção de diferentes poluentes mediante a aplicação de uma corrente (Qin et al., 2013; Mickova, 

2015 e Gomes et al., 2018). Dentre os principais processos eletroquímicos utilizados para o 

tratamento de efluentes destaca-se o processo de eletroflotação (EF). O processo de EF ocorre a 

hidrólise com a consequente evolução de oxigênio e hidrogênio, na forma de microbolhas, no ânodo 

e no cátodo, respectivamente, capazes de arrastar os sólidos em suspensão para a superfície do 

reator, facilitando sua remoção. 

Ante ao contexto, objetivou-se com este trabalho aplicar a técnica de eletroflotação para tratar 

efluente avícola e calcular seu custo operacional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O efluente utilizado foi coletado em uma unidade de abate de aves localizada na cidade de 

São Cristóvão – SE, com média de 3.000 aves abatidas diariamente. As amostras foram coletadas na 

saída do processo, após o gradeamento, na entrada para a lagoa de estabilização. Foram submetidas 

à aplicação 5 (cinco) amostras de efluentes do abate e processamento de frango, coletadas em dias 

consecutivos, a fim de que houvesse uma maior variabilidade da composição das amostras. 

As metodologias de análises, para caracterização físico-química das amostras, serão 

desenvolvidas de acordo com os procedimentos descritos no Standard Methods for the Examination 

Water and Wastewater e realizadas em triplicata. 

 

Sistema piloto  

O tratamento eletroquímico foi realizado em amostras reais de efluente avícola, utilizando um 

reator com volume de, aproximadamente, 4L e dois eletrodos conectados em paralelo, em recipiente 

de polimetilmetacrilato (PMMA). O ânodo foi constituído por TiO2-RuO2, com área efetiva de 

214,95 cm² e o cátodo de ferro (aço inox 316), constituído por uma placa retangular perfurada, com 

área efetiva de 53,296 cm². 

Os eletrodos foram conectados a uma fonte de alimentação contínua do modelo ITFA 5000 

(Instrutemp, China). A distância entre os eletrodos foi definida com base nos trabalhos de Adjeroud 

et al. (2015) e Paulista et al. (2018), os quais encontraram uma distância ótima de 1 cm. Para o 

ajuste do pH da amostra foi utilizada solução de NaOH (1 mol L
-1

).  

A aplicação do método foi realizada utilizando as seguintes condições: ph (9); densidade de 

corrente (60 A.m
-2

); tempo (80 min) e concentração de coagulante (Al2(SO4)3•14H2O) (1,8 gL
-1

). 

Com a interrupção da corrente aplicada, após 30 minutos, tempo suficiente para estabilização 

das fases, coletava-se uma amostra para analisar as características.  
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Custo operacional 

Para o cálculo do custo do tratamento do efluente por EF foi empregada a Equações 1. 

 

     
              

 
                                                          (1) 

em que COEF: custo operacional da EF (R$/m³); t: tempo de eletrólise (h); Tmédia: tensão 

média (V); I: corrente elétrica (A); CE: custo da energia elétrica (R$/Wh) e V: Volume de efluente 

tratado (m³). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O efluente avícola bruto apresentou características físico-químicas médias variando de: 

turbidez (155,6 - 242,3 NTU); DQO (811,27 – 1193,12 mg L
-1

); DBO (120 – 450 mg L
-1

). Na 

Tabela 1 estão apresentados os resultados das análises do efluente, antes e após a aplicação dos 

tratamentos de EF.  Observa-se que houve redução de DQO variando de 69,2% a 86,1%, com média 

de 80,8%. Resultados semelhantes foram observados em trabalhos desenvolvidos por Phalakornkule 

et al. (2010) (remoção de 64% DQO) e Ahmadian et al. (2012) (remoção de 62% DQO). Os 

primeiros fizeram uso do processo eletroquímico com eletrodos de alumínio em uma etapa de pré-

tratamento de efluente industrial do processamento de azeite de dendê. Já os últimos trataram águas 

residuárias de abatedouros por eletrocoagulação, usando eletrodos de Fe. 

Cabe mencionar que, no Brasil, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) não 

informa valores limites para o parâmetro DQO; apenas estabelece que o lançamento não deva 

alterar as características do corpo receptor. 

 

Tabela 1- Efetividade do desempenho da EF e da EC no tratamento de efluente de abatedouro avícola, nas 

condições otimizadas. 

 

 

Ensaio 

Efluente Bruto 
Efluente Tratado 

(Remoção) 

Turbidez 

(NTU) 

DQO 

(mg/L) 

DBO 

(mg/L) 

Turbidez 

(%) 

DQO 

(%) 

DBO 

(%) 

EF-01 242,3 811,27 120 98,6 69,2 85 

EF-02 156 1193,12 150 95,9 85,6 90 

EF-03 180,6 895,0 300 94,5 86,1 91 

EF-04 155,6 822,13 210 87,2 85,3 84,2 

EF-05 192,6 826,8 450 89,5 77,7 98,6 

 

Em relação à turbidez, observou-se uma redução média de 93,3% (11,1 NTU) e uma redução 

média de DBO de 89,8% (32,8 mg L
-1

). Estes valores se encontram em consonância aos estipulados 

pelo CONAMA 430/2011 (turbidez < 100 NTU e remoção da DBO de 60%) para lançamentos de 

efluentes (Brasil, 2005). De forma semelhante, Asselin et al. (2008) relataram eficiência de remoção 

de 90% da turbidez e 86% de DBO, utilizando a eletrocoagulação no tratamento de efluentes 

avícola. A Figura 1 mostra o aspecto do efluente após o tratamento de EF. Nota-se que, houve uma 

pequena produção de lodo no fundo e uma camada espessa de espuma na superfície do reator 

salientando uma das vantagens do uso desta técnica. 
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Figura 1- Aspecto do efluente após a EF 

 

Avaliação do custo operacional do processo de EF 

A análise do custo operacional foi feita com base na equação 1, levando em consideração o 

custo da tarifa de energia elétrica industrial praticada pela concessionária em Sergipe, que foi de 

0,00053 R$/Wh (ENERGISA, 2019). O custo médio de energia elétrica consumida ao se aplicar a 

técnica foi de R$3,35/m³. Como foi adicionado o coagulante (Al2(SO4)3•14H2O) (1,8 g L
-1

) ao 

processo de EF, faz-se necessária a adição desse custo. O custo do sulfato de alumínio foi de 1,50 

R$/kg. Sendo assim, o valor para tratar o efluente de abatedouro de aves por EF foi de R$6,05/m
3
 

de efluente tratado.   

Custos semelhantes foram encontrados por Ozyonar et al. que trataram efluente de abatedouro 

bovino por eletrocoagulação e obtiveram uma eficiência de remoção de 78,8% de DQO e 90,2% de 

turbidez com um custo total de USD2,757/m
3
. Já Eryuruk et al. (2017) submeteram as águas 

residuais de efluente avícola à eletrocoagulação com peroxidação e obtiveram uma eficiência de 

remoção de 95,48% de DQO com um custo operacional de USD 9,0/m
3
 de efluente tratado. 

Comparando com a técnica convencional (usando uma combinação de processos de filtração, 

coagulação química e sedimentação) que, segundo Borba et al. (2010), tem um custo médio de 

R$13,0/m³, a técnica eletroquímica de EF concomitantemente com a coagulação química mostrou-

se viável para tratar efluentes de abatedouro avícola. 

 

CONCLUSÃO 

O processo de EF alcançou uma redução máxima de 86,1% de DQO, 98,6% de DBO e 98,6% 

de turbidez do efluente de abatedouro de aves produzindo uma pequena quantidade de lodo em 

condições de pH 9, densidade de corrente de 60 A m
–2

, tempo de 80 min e (Al2(SO4)3•14H2O) de 

1,8 g L
–1

. Assim, a eletroflotação acoplada com coagulação química mostrou-se um processo 

alternativo viável, adequado para o tratamento de águas residuais oriundas do abate e 

processamento de aves. 
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