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Introdução 

Tetraciclinas (TC) são agentes bacteriostáticos de 
largo espectro sendo, portanto, muito utilizadas em 
tratamentos de doenças infecciosas tanto em 
humanos quanto em animais1. 
Alguns compostos empregados como produtos de 
cuidados pessoais e farmacêuticos, como é o caso 
das TC, têm se mostrado resistentes aos 
tratamentos de efluentes convencionais e persistido 
na natureza2, fato este que tem estimulado a 
investigação de métodos alternativos de degradação 
desses poluentes. 
Esse trabalho teve por objetivo estudar a variação 
do pH inicial sob a degradação do cloridrato de 
tetraciclina em meio de urina artificial por método 
eletroquímico utilizando um ânodo comercial do tipo 
dimensionalmente estável (ADE® da De Nora) de 
composição nominal Ti/Ru0,3Ti0,7O2.  

Resultados e Discussão 

Para os ensaios de eletro-oxidação foi utilizado um 
reator filtro-prensa operando em modo descontínuo. 
A célula eletroquímica foi composta por ânodo de 
ADE e cátodo de titânio. Devido à alta concentração 
de sais, especialmente íons cloreto 
(aproximadamente 0,1 mol L¯1) nenhuma adição de 
eletrólito suporte foi necessária. Os parâmetros 
mantidos constantes foram: vazão (600 mL min¯1), 
temperatura (25 °C), concentração do cloridrato de 
tetraciclina (200 mg L¯1) e densidade de corrente (30 
mA cm¯

2). Uma vez que a urina artificial simula um 
resíduo real em que o pH não varia bruscamente, os 
valores selecionados foram 5, 6 e 7. 

Observou-se que não houve diferença acentuada 
na remoção do antibiótico com a variação do pH 
inicial. Como mostra a figura 1, a equação cinética 
de 1ª ordem foi a que melhor ajustou-se aos dados 
de remoção. Uma vez que o pH não foi mantido 
constante, ao final de 3 horas este ficou entre 4,7 e 
6,5; nessa faixa de pH a formação de HClO (forte 
agente oxidante) é superior a de OCl¯ resultando em 
porcentagens de remoção superiores a 98% em 
todos os casos. A tabela 1 mostra as constantes 
cinéticas de 1ª ordem. À medida que o potencial 
hidrogeniônico foi elevado, notou-se um ligeiro 
aumento na velocidade de reação. Uma vez que em 
pH neutro ocorre precipitação da tetraciclina em 
meio que contenha Ca2+, como é o caso do meio de 

urina, para o pH inicial igual a 7 foi necessária a 
adição de EDTA como agente complexante. Tendo 
em vista que o pH inicial igual a 7 provocou uma 
degradação mais rápida em relação aos outros 
valores, realizou-se também eletrólises nos pH 5 e 
6, adicionando-se EDTA. Considerando que não 
houve alteração significativa nas velocidades de 
reação, verificou-se que a adição de EDTA na urina 
artificial a ser tratada não interferiu nos resultados. 
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Figura 1. Ajuste da constante cinética de 1ª ordem 
para as concentrações relativas em diferentes 
valores de  pH inicial.        pH = 5,0;        pH = 5,0 
com EDTA;         pH = 6,0            pH = 6,0 com 
EDTA. 
 
Tabela 1. Constantes cinéticas de 1ª ordem 

pHinicial 
k 1ª / 10¯

2 
min¯

1
 

(sem EDTA) 
k 1ª / 10¯

2
 min¯

1
 

(com EDTA) 

5 1,65 1,68 
6 2,27 2,20 
7 ------- 2,40 

Conclusões 

Considerando o intervalo de pH estudado, é possível 
concluir que o aumento deste causou um suave 
aumento na velocidade de reação, mas sem 
influência na taxa de remoção do antibiótico durante 
as três horas de eletrólise. Além disso, a adição de 
EDTA não causa interferência na eletro-oxidação.  
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