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Após 55min de eletrólise, o teor de ácido salicílico medido sofreu redução de cerca de 94% (Figura 1). Ao longo da eletrólise observou-se a formação 

de um sólido flocoso branco, menos denso que a solução, oriundo da eletrocoagulação de hidróxidos de alumínio insolúveis.  

Preparo da amostra. Empregou-se 500 mL de solução aquosa de ácido 

salicílico contendo 0,05g de ácido salicílico e 0,05g de cloreto de sódio. 

 

Construção da célula eletrolítica A célula eletrolítica consistiu de 

béquer de 400mL com 2 eletrodos de alumínio 3cmx10cm, separados 

3cm um do outro e sem contato com as paredes do recipiente, 

conectados a fonte de corrente contínua por meio de conectores do tipo 

jacaré.  Aplicou-se voltagem de ~30V e corrente contínua de ~0,2A 

durante a eletrólise.  

 

Eletrocoagulação da amostra. Cerca de 330mL da amostra foram 

submetidos à passagem de corrente por 55min nas condições acima.  

 

Análise do teor de ácido salicílico. A análise do ácido salicílico foi feita 

por espectrofotometria no visível (530nm) na forma de complexo ácido 

salicílico-Fe(III)4. Na análise das soluções empregou-se 

espectrofotômetro Agilent 8453. Construiu-se uma curva padrão 

relacionando-se a absorbância da amostra à concentração do ácido 

salicílico complexado com Fe(III). A solução após a EC foi filtrada por 

gravidade em papel e submetida às condições de análise. 

Figura 1.  Concentração (ppm) de AS antes e após 55min de EC 

A EC mostrou-se um método eficiente na remoção de AS dissolvido em meio aquoso, uma simulação simplificada de efluente rico em um 

contaminante ambiental orgânico. Nesta prática são explorados conteúdos de eletroquímica e análise espectrofotométrica, aplicados a questões 

ambientais. É um procedimento de baixo custo e de fácil montagem em laboratórios de ensino de graduação em Química.  
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Flocos brancos formados no processo de 

remoção de ácido salicílico na EC 

 
Equações de Eletrodo: 

 
Cátodo: 3 H2O +  3e-   3/2 H2(g)  + 3 OH- 

 
Ânodo:  Al       Al3+   +   3e-   

Contaminantes orgânicos emergentes (emerging organic contaminants 

EOCs) são substâncias de origem natural ou sintética que podem 

ingressar no meio ambiente e apresentam potencial de causar efeitos 

adversos em organismos dos mais diferentes ecossistemas1-3. Um 

grupo distinto desse tipo de contaminantes é o constituído por 

substâncias originárias de produtos farmacêuticos  de uso humano e 

veterinário, produtos cosméticos e de higiene pessoal, e seus 

metabólitos e produtos de decomposição.  
 

Apesar das baixas concentrações no ambiente de muitas dessas 

substâncias consideradas contaminantes emergentes, é muito 

importante permanecer atento aos seus potenciais efeitos toxicológicos 

e ecotoxicológicos, especialmente nos casos de substâncias 

ambientalmente persistentes, que apresentem potencial de 

bioacumulação e que não são eliminadas nos tratamentos 

convencionais de efluentes.   

 

O ácido salicílico - AS -  é uma substância comum em várias 

preparações cosméticas, sabões, loções e produtos farmacêuticos 

devido às suas propriedades exfoliantes, antissépticas, antipiréticas, 

analgésicas, e anti-inflamatórias.  Igualmente, o ácido salicílico é o 

produto da hidrólise do ácido acetilsalicílico, um analgésico e 

antipirético extensivamente usado e adquirido pelos usuários sem 

necessidade de receita médica.  
 

O método de eletrocoagulação (EC), descrito na literatura, foi adaptado 

para ser realizado em bancada de laboratório de cursos de graduação, 

com materiais de fácil obtenção no comércio e custo bastante reduzido. 

 
 

 

 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho é apresentar aos estudantes de Química e dos 

novos cursos de Ciências Ambientais e Engenharia Ambiental, o método 

de eletrocoagulação (EC) como tratamento viável para a remoção de 

contaminantes orgânicos emergentes, usando o ácido salicílico como 

poluente modelo. 


