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Introdução 

A atividade de industrialização de pescados gera 

efluentes com alta carga de matéria orgânica. Uma 

indústria de pescados de pequeno porte no Brasil; 

lançam ao corpo hídrico receptor cerca de 10 a 20 

m
3
/dia, podendo caracterizar-se em um grave 

problema ambiental se não tratado eficientemente. 

Várias metodologias de tratamento de efluentes são 

encontradas na literatura, como tratamentos 

biológicos baseados no emprego de lagoas de 

decantação (aeróbicas e facultativas) e tratamentos 

químicos baseados no emprego de agentes 

floculantes (taninos, cloreto férrico, sulfato de 

alumínio, polieletrólitos, etc). Métodos alternativos 

estão sendo estudados e a técnica de eletroflotação 

vem apresentando resultados promissores
1
. A 

eletroflotação (EF) é uma técnica eletroquímica de 

tratamento de efluentes que utiliza eletrodos de 

sacrifício para a geração in situ de um agente 

coagulante. Simultaneamente, microbolhas de 

gases são geradas como resultado da eletrólise da 

água devido à aplicação de uma diferença de 

potencial entre os eletrodos; essas microbolhas 

potencializam a flotação dos colóides formados para 

posterior remoção dos mesmos. Neste trabalho, foi  

aplicada a eletroflotação com eletrodos de alumínio 

no tratamento de efluentes gerados na indústria de 

pescados.  

Resultados e Discussão 

Foram coletadas seis amostras do efluente bruto ao 

longo de seis meses, uma amostra por mês. Os 

experimentos de eletroflotação foram realizados no 

laboratório, em regime de batelada, utilizando-se, 

aproximadamente, 1,5 L de efluente, variando-se o 

tempo de exposição (10, 15, e 30 min.) ao potencial 

elétrico para os quais foram mensuradas a voltagem 

(13V) e a intensidade da corrente requerida (5A). O 

aparelho constitui-se de um amperímetro e 

voltímetro, ligados ao sistema de placas de alumínio 

através de cabos; sendo que as placas tem uma 

área de aproximadamente de 200 cm
2
 e 3 mm de 

espessura, formando uma composição de 8 placas 

espaçadas em 1,20 cm uma da outra. Os 

parâmetros analisados e os resultados obtidos são 

mostrados na tabela 1. 

Tabela 1 – Média dos resultados obtidos para 

efluente bruto e tratado.  

Parâmetros Ef. Bruto Efluente Tratado 

pH 6,5 7,2 

Cor (HZ) 380 8 

Turbidez (FAU) 192 3 

Sol. Sed. (mg/L) 148,4 18,2 

DQO (mg/L) 2264,3 224,8 

DBO
5
 (mg/L) 1890,6 38,2 

OG (mg/L) 126,3 28,2 

De acordo com resultados (tabela 1), observa-se 

uma eficiência média acima de 95% na remoção 

dos contaminantes. Em 30 minutos, o valor médio 

obtido para DBO foi de 1890,6 mg.L
-1

 para o 

efluente bruto e 38,2 mg.L
-1

 para o tratado. Observa-

se uma remoção de 98% da matéria orgânica. Além 

disso, valor obtido para OG para o efluente bruto foi 

de 126,3 mg.L
-1

 e para o tratado foi de 28,2 mg.L
-1

 

sendo que o limite máximo permitido pela legislação 

é de 30 mg.L
-1

. Observa-se que o processo de 

eletroflotação apresenta uma boa clarificação do 

efluente, redução acima 97% em 30 minutos (fig. 1). 

Figura 1 – Valores de cor e turbidez versus tempo. 

 

Conclusões 

Os resultados demonstram que a técnica de 

eletroflotação se mostrou viável na aplicação no 

tratamento de efluentes gerados na indústria de 

pescados. A estabilização da redução da DBO e 

DQO demonstram quase que total remoção dos 

compostos responsável pela DBO e DQO suspensa 

e coloidal, restando somente a matéria orgânica e 

inorgânica solúvel no meio. Estudos devem ser 

realizados para avaliar a viabilidade técnica. 
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