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Resumo 

Neste trabalho foi estudada a degradação de efluentes de curtume utilizando os 

processos eletroquímico, fotocatalítico e fotoeletroquímico. Nesses estudos foram utilizados 

efluentes coletados em uma indústria e soluções preparadas em laboratório que simularam 

os efluentes reais. No processo eletroquímico, os efeitos do material anódico, da densidade 

de corrente, da presença de íons sulfato e cloreto, da concentração de cloreto e do pH foram 

avaliados. Eletrodos do tipo DSA® de diferentes composições, SnO2-Sb2O5 e BDD foram 

utilizados como ânodo. A oxidação eletroquímica do corante preto ácido 210 utilizando o 

eletrodo de BDD em soluções tampões de fosfato também foi estudada. A degradação 

eletroquímica dos efluentes de curtume foi capaz de promover a diminuição da 

concentração de fenóis totais, do TOC, da COD, da absorbância nas regiões UV-Vis e da 

toxicidade para Daphnia similis. Maiores concentrações de cloreto resultaram em remoções 

mais rápidas de fenóis totais, TOC e COD. Apesar disso, a redução da toxicidade do 

efluente foi menor para maiores concentrações de cloreto, devido à formação de maiores 

concentrações de AOX. A presença de Na2SO4 dificultou a oxidação das substâncias 

orgânicas presentes no efluente. Na ausência de cloreto, os melhores resultados foram 

obtidos quando BDD foi utilizado como ânodo e esses resultados não foram afetados pelo 

pH. Entretanto, os melhores resultados para a degradação eletroquímica do corante preto 

ácido 210 foram obtidos em solução alcalina contendo íons fosfato, provavelmente devido à 

formação de espécies oxidantes a partir desses íons.  

O tratamento fotocatalítico do efluente de curtume foi realizado utilizando TiO2 P25 

da Degussa suportado sobre as paredes do foto-reator. Duas lâmpadas de 15 W, uma de luz 

negra e a outra germicida, foram utilizadas para avaliar o efeito da fonte de radiação. A 

lâmpada de luz negra não modificou as características do efluente e os resultados obtidos 

com a lâmpada germicida na presença e ausência de TiO2 foram equiparáveis. O tratamento 

fotoeletroquímico foi realizado utilizando uma lâmpada de vapor de mercúrio de alta 

pressão de 125 W como fonte de radiação e um eletrodo de composição nominal 

Ti/Ru0,30Ti0,70O2 como ânodo. O efeito dos íons sulfato e cloreto sob a eficiência do 

processo fotoeletroquímico foi avaliado. Os resultados obtidos com o processo 

eletroquímico na presença de cloreto foram melhores do que aqueles obtidos com o 

processo fotoeletroquímico na presença de sulfato. Além disso, os resultados alcançados 

com o processo fotoeletroquímico na presença de NaCl foram melhores do que os 

alcançados com os processos eletroquímico e fotoquímico aplicados separadamente. 
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Abstract 

In this work the degradation of tannery wastewaters using electrochemical, 

photocatalytic and photoelectrochemical processes was studied. Wastewaters collected in an 

industry and solutions prepared in the laboratory, which simulated real wastewaters, were 

used in these studies. Effects of the anodic material, current density, presence of sulfate and 

chloride ions, chloride concentration, and pH on the electrochemical process were 

evaluated. Different compositions of DSA®-type electrodes, SnO2-Sb2O5 and BDD were 

employed as anode. The electrochemical oxidation of acid black 210 dye in phosphate 

buffer solutions was also studied using the BDD electrode. The electrochemical degradation 

of tannery wastewaters was able to promote the decrease in the concentration of total 

phenols, TOC, COD, absorbance in the UV-Vis region, and toxicity for Daphnia similis. 

However, the higher the chloride concentration in the wastewater, the lower the toxicity 

reduction because of the higher AOX concentration. The presence of Na2SO4 made the 

oxidation of organic compounds in the wastewater more difficult. In the absence of 

chloride, the best results were obtained when BDD was used as anode, and these results 

were not affected by the pH. However, the best results for the electrochemical degradation 

of acid black 210 dye were reached in alkaline solution containing phosphate ions, which is 

probably due to the formation of oxidizing species from these ions. 

The photocatalytic treatment of the tannery wastewater was performed with TiO2 

P25 Degussa supported on the photoreactor walls. Two 15 W-lamps, a black light lamp and 

a germicide lamp, were used to evaluate the effect of the radiation source. The black light 

lamp did not change the wastewater characteristics, while the results obtained with the 

germicide lamp in the presence and absence of TiO2 were similar. The 

photoelectrochemical process was performed using a 125 W high-pressure mercury vapor 

lamp as radiation source and an electrode of nominal composition Ti/Ru0.30Ti0.70O2 as 

anode. Effects of sulfate and chloride ions on the efficiency of the photoelectrochemical 

process were evaluated. The results obtained with the electrochemical process in the 

presence of chloride were better than those obtained with the photoelectrochemical process 

in the presence of sulfate. Moreover, the results obtained with the photoelectrochemical 

process in the presence of chloride were better than those obtained with the electrochemical 

and photochemical processes applied separately. 


