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           RESUMO 

            A necessidade por água limpa é cada vez mais crítica no mundo. As fontes de água 
são constantemente poluídas por descargas de efluentes industriais ou por outras 
atividades causadas pelo homem, tornando o reuso de água totalmente necessário. 
A eletro floculação está disponível há mais de cem anos e voltou nas últimas duas 
décadas como uma das técnicas mais interessantes para tratamento de água e 
fluentes, devido às crescentes poluições ambientais. Consiste na utilização de 
reatores eletroquímicos para, com utilização de corrente elétrica, gerar coagulantes 
por oxidação eletrolítica de um material apropriado no anodo. Os gases produzidos 
durante a eletrólise da água e da dissolução do metal resultam nos flocos que 
promoverão a eletro flotação. 
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INTRODUÇÃO 

A necessidade de obter água limpa hoje é uma questão muito importante. Todos os 

meio fluviais atualmente são poluídos por ações causadas pelo ser humano. A eletro 

floculação existe a muitos anos, mas esta cada vez mais influente devido esse 

aspecto de limpeza da água. Esse processo Consiste na utilização de reatores 

eletroquímicos para, com utilização de corrente elétrica, gerar coagulantes por 

oxidação eletrolítica de um material apropriado no anodo, geralmente Fe ou Al3. 

Espécies iônicas carregadas são removidas dos efluentes através de reações destas 

com um íon de carga oposta ou com floco de hidróxido metálico gerado dentro do 

efluente. Os gases produzidos durante a eletrólise da água e da dissolução do metal 

resultam nos flocos que promoverão a eletro flotação. O presente trabalho visa 

estabelecer os parâmetros para a utilização da eletro floculação para a limpeza da 

água. 

Na reação de oxidação ocorre a perda de elétrons, enquanto a reação de 

redução consiste em ganhar elétrons. 

A Oxidação pode ocorrer em três circunstâncias: quando se adiciona oxigênio à 

substância, quando uma substância perde hidrogênio ou quando a substância perde 

elétrons. Exemplo: as saladas de frutas tendem a se escurecer quando entram em 

contato com o ar, isso porque o oxigênio age promovendo a oxidação das frutas. 

Uma dica para que isso não ocorra é adicionar suco de limão ou laranja, pois a 

vitamina C presente nas frutas cítricas impede a ação oxidante do oxigênio sobre a 

salada. 

A Redução, por sua vez, é o inverso e ocorre também de três maneiras: quando 

uma substância perde oxigênio, quando ganha hidrogênio ou quando ganha 

elétrons. Exemplo: quando o óxido de cobre (negro) é colocado em aparelhagem 

apropriada (câmara) para que ocorra sua redução, o gás hidrogênio entra em 

contato com o óxido de cobre super aquecido e, como resultado, ele perde oxigênio 

e vai aos poucos se tornando rosa, pois está sendo reduzido a cobre. 

Esse fenômeno inicialmente foi demonstrado pelo famoso químico Luigi Galvani, 

quando começou a pesquisar sobre pilhas. 

 

 

 



JUSTIFICATIVA  

O famoso químico Luigi Galvani, quando começou a pesquisar sobre pilhas talvez 

não imaginasse o grande potencial de aplicabilidade que tem hoje em dia. A 

necessidade de obter água limpa hoje é uma questão fundamental para a 

sociedade. O grupo da pesquisa propõe um trabalho que visa estabelecer os 

parâmetros para a utilização da eletro floculação para a limpeza da água que após 

um tratamento adequado possa ser potável.  

Na experiência será possível ver alguns conceitos da química sendo aplicado como 

reação de oxidação e redução. A primeira ocorre a perda de elétrons, enquanto a 

segunda consiste em ganho de elétrons. 

 

MOTIVAÇÃO 

Como nós somos cidadãos de uma cidade litorânea, estamos sempre estamos 

incomodados com um aspecto que esta sempre junto a nossa cidade, a água do mar 

que se encontra poluída. A maior fonte de renda de nossa cidade esta sendo extinta 

aos poucos, o turismo. A maior parte do lucro que a nossa cidade ganha em cima 

desse aspecto é no período do verão, nesse período veranistas e turistas visitam 

nossa cidade em busca da praia e de águas calmas. Pelo problema ocorrido da 

poluição a praia tem se tornado um problema ao invés de uma boa característica 

para nosso município. 

 

OBJETIVO 

Então através desse experimento mostraremos uma alternativa para a  purificação 

da água assim como outras como a filtração, que consiste em filtrar a água com 

algum filtro feito de algum material retirando os resíduos nela encontrados, ou 

também a Desinfecção, que consiste em utilizar algum material para poder 

exterminar qualquer germe ou resíduos da água, para retirar esses resíduos da 

água. Mas é claro existe uma pequena desvantagem, a eletro floculação como o 

próprio nome já diz necessita de uma fonte de energia, mas esse problema pode ser 

resolvido se a fonte dessa energia vier de uma fonte de energia que não seja 

poluente e que seja sustentável, como eólica ou hidráulica, essa energia que é 

obtido de uma fonte de energia desse tipo ela dispensa a liberação de carbono na 

atmosfera e qualquer outro tipo de poluição, ou seja, além de purificarmos a água 

ainda utilizaremos uma fonte de energia sustentável.  



 

OBJETIVO GERAL 

Explicar a sociedade uma forma de purificar a água sustentavelmente. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Explicar para o individuo o processo de eletro floculação. 

• Demonstrar o benefício do uso da eletro floculação 

 

MATERIAIS  

• 1 Recipiente de aproximadamente 300 ml 

• 2 fios de cobre de aproximadamente 30 cm cada um 

• 2 pregos de ferro ou um pedaço de alumínio 

• Água 

• Sal de cozinha 

• Corante alimentício líquido 

• Bateria 9v 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente pega-se o recipiente de aproximadamente 300 ml e o enche com água, 

após enche-lo deve se adicionar a água sal de cozinha e misturar, logo em seguida 

adiciona-se corante alimentício liquido, deve se adicionar até a solução adquirir uma 

cor escura. Após preparamos a solução devemos aprontar a segunda parte do 

projeto.  

Deve-se pegar os fios de cobre e com cada um fazer com que envolva um prego 

de forma que eles devam manter contado constante com o prego, após unir o fio ao 

prego deve-se ligar a outra ponta do fio a uma bateria de 9v. Após ligar o prego na 

bateria através dos fios deve se por o conjunto prego + fio dentro do recipiente, 



como demonstra o exemplo abaixo: 

 

 

A partir desse momento, o anodo da célula começa a ser lentamente dissolvido 

por oxidação, enquanto é possível observar bolhas de hidrogênio sendo produzidas 

sobre o catodo. 

 O corante imediatamente começará a mudar de cor ao redor do catodo e uma 

espécie de lama (contendo hidróxido de ferro, como descrito acima)começará a se 

formar. Dentro de poucos minutos haverá lama suficiente para absorver a maior 

parte do corante e o experimento poderá ser encerrado.  

O eletrodo de ferro (prego) é usado para fornecer íons metálicos para a formação 

de hidróxido de ferro, pouco solúvel, que absorverá o corante presente na solução. 

Adicionalmente, bolhas de gás são produzidas no outro eletrodo, que arrastam 

alguns dos flocos formados pelo hidróxido e ajudam no estágio de separação (eletro 

flotação). Esses acontecimentos têm explicação por duas partes da química a 

Oxidação e a Redução.  

Na reação de oxidação ocorre a perda de elétrons, enquanto a reação de 

redução consiste em ganhar elétrons. 

A Oxidação pode ocorrer em três circunstâncias: quando se adiciona oxigênio à 

substância, quando uma substância perde hidrogênio ou quando a substância perde 

elétrons. Exemplo: as saladas de frutas tendem a se escurecer quando entram em 

contato com o ar, isso porque o oxigênio age promovendo a oxidação das frutas. 



Uma dica para que isso não ocorra é adicionar suco de limão ou laranja, pois a 

vitamina C presente nas frutas cítricas impede a ação oxidante do oxigênio sobre a 

salada. 

 

A Redução, por sua vez, é o inverso e ocorre também de três maneiras: quando 

uma substância perde oxigênio, quando ganha hidrogênio ou quando ganha 

elétrons. Exemplo: quando o óxido de cobre (negro) é colocado em aparelhagem 

apropriada (câmara) para que ocorra sua redução, o gás hidrogênio entra em 

contato com o óxido de cobre super aquecido e, como resultado, ele perde oxigênio 

e vai aos poucos se tornando rosa, pois está sendo reduzido a cobre. 

Esse fenômeno inicialmente foi demonstrado pelo famoso químico Luigi Galvani, 

quando começou a pesquisar sobre pilhas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Espera-se que após esse projeto a população fique mais integrada a questão 

da limpeza da água e como que isso ocorre. E, além disso, perceber que a cada dia 

o custo para obter água potável tá ficando cada vez mais elevado.  
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