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Resumo: Neste trabalho realizou-se o tratamento de resíduos líquidos aquosos, gerados no 
laboratórios de química, contendo metais tóxicos como chumbo, mercúrio e prata. O processo 
eletrolítico requer controle sistemático do pH, voltagem, corrente e tempo de reação, condições que 
podem resultar em reações ideais para formação de produtos de interesse. Podem-se obter metais 
de alto grau de pureza de elevado custo e sais derivados, além de pretender obter o resíduo final 
com menores níveis de concentração dos metais para descarte segundo a legislação. 
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INTRODUÇÃO 
 
O tratamento de resíduos químicos envolve 
grandes desafios que varia de acordo com a 
sua complexidade e a sua composição

1
. 

Dentre os desafios, pode-se abordar: (1) como 
a unidade geradora fazer com que os resíduos 
químicos produzidos não agridam o ambiente 
ou, como recuperar resíduos químicos 
transformando-os em matéria-prima; (2) 
consciência do professor em proceder com os 
resíduos químicos gerados. 
Os metais pesados podem danificar toda e 
qualquer atividade biológica apresentando 
diversos tipos de respostas nos organismos 
vivos, como por exemplo, a suscetibilidades 
de todos os sistemas enzimáticos

2
. Dentre os 

mais tóxícos temos o chumbo, o mercúrio e a 
prata. Alguns sintomas causados por estes 
metais são: o chumbo que está associado a 
efeitos neurotóxicos sobre os rins, pode afetar 
a capacidade do organismo e em níveis 
elevados pode ter efeitos adversos na 
memória, nas habilidades cognitivas e 
condução nervosa; o mercúrio que pode 
resultar em sintomas como dor de estomago, 
tremores, depressão, ansiedade, falhas de 
memória e fraqueza muscular, nervosismo, 
mudanças de humor e até demência; já a 
prata é um metal não essencial que quando 
está presente em elevadas concentrações no 
ambiente aquático, intoxica os organismos, 
sendo que a forma iônica deste metal é, 
geralmente, a mais tóxica. 
Verifica-se, portanto, a necessidade de propor 
a estratégia de tratamento dos resíduos 
gerados nas aulas de laboratório, por 
eletrólise, para descarte final adequado.  
A eletrólise vem sendo utilizada no tratamento 
de resíduos, pois é uma via segura que 
geralmente atinge os objetivos esperados, 
como a geração de produtos reutilizáveis 
como metais puros e produtos descartáveis 

com índices baixos de contaminantes ao meio. 
Como exemplo cit-se o trabalho realizado por 
Tocchetto et al.(2000), que demonstrou a 
técnica de eletrodeposição de prata em 
resíduo de salinizador e resíduo gerado em 
laboratório de química.

3 

Neste trabalho pretende-se estudar os 
processos de tratamento por eletrólise de 
resíduos gerados em laboratório contendo 
chumbo, mercúrio e prata. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Nas etapas até aqui desenvolvidas foram 
utilizados dois resíduos de chumbo, 
identificados como resíduo 1 e resíduo 2, um 
resíduo de prata (RAg) e um resíduo de 
mercúrio (RHg). Esses resíduos apresentaram 
as seguintes identificações e características 
apresentadas na Tabela 1: 
 
Tabela 1 – Identificações e características. 
 
Resíduo Metal Meio pH Origem*

Constitui
ntes

Volume

1 Chumbo Ácido - Corrosão 
H+, SO4

2-

, NO3
-, Cl-

, Pb2+

1,0 L

2 Chumbo Ácido ~ 4,01
Química 
Analítica 
e outras

Solução 
de PbI2, 

saturada
1,5 L

RAg Prata Ácido ~ 4,54
Química 
Analítica 
e outras

Ag+ e 
precipita

do.
1,5 L

RHg Mercúrio Ácido ~ 3,11
Química 
Analítica 
e outras

Hg+ 1,5 L
 

 
O resíduo 2 foi tratado conforme melhorias no 
tratamento 1, utilizando o tratamento 2, 
conforme resumido na Tabela 2. No 
experimento-2, apesar de ter ocorrido a 
deposição, observou-se que o resíduo 
formado apresentava impurezas, ou seja, não 
foi obtido chumbo metálico puro como se 
desejava. 
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Tabela 2 – Representação do tratamento de 
resíduo de PbI2. 
 

Experi-

mento

Volta-

gem 

(V)

Eletrodos pHinicial pHfinal T (°C)
Tempo 

(minutos)

Massa 

(gramas)
Observação

Anodo= 

grafite
Catodo= 

cobre

Anodo= 

grafite

Alteração 

aparente do 

resíduo 

depositado.

Catodo= 

grafite

Impureza de 

sólido 

amarelo.

0,085 -

2 4,01 1,44
60 a 

80
60 0,097

1

2,6

4,01 1,79
60 a 

80
135

 
 
A caracterização deste resíduo ainda está em 
fase de conclusão. No entanto, os níveis de 
chumbo no resíduo pré-tratamento eram de 
4365 ppm sendo que após o tratamento os 
níveis foram reduzidos para 58 ppm, ou seja, 
uma redução de 75 vezes. Porém, este 
resíduo pós-tratamento ainda não se encontra  
nas condições desejáveis de lançamento de 
efluente uma vez que o valor máximo 
permitido para chumbo é de 0,5 ppm. 
 
Tabela 3 – Condições dos testes realizados no 
resíduo de prata. 

Tempo
(min)

1 cobre grafite 25 3 60 min

Nenhuma 
deposição 
efetuada.  

Observação 
de formação 
de bolhas no 

catodo.

2 Grafite Grafite 25 3 60min

Nenhuma 
deposição 
efetuada. 

Observação 
de formação 
de bolhas no 

catodo.

3 Cobre Grafite 60 a 80 3 60min

Nenhuma 
deposição 
efetuada. 

Observação 
de formação 
de bolhas no 

catodo.

4 Cobre Grafite 60 a 80 13 60min

Formação de 
depósito 

cinza escuro 
no eletrodo 
de cobre e 

decomposição 
do eletrodo 
de grafite.

5 Grafite   Grafite  60 a 80 13 60min

Nenhuma 
deposição 
efetuada. 
Observação 
de formação
de bolhas no
catodo.

Condição Catodo Anodo T (ºC)
Tensão 
(volts)

Observações

 
 
A Tabela 3 resume as condições de 
tratamento para resíduo de prata. As 
condições 1, 2, 3, 4 e 5 foram testadas com as 
devidas modificações, mas não foram obtidos 
resultados satisfatórios com a obtenção de 
produtos de eletrólise de interesse.  
A Tabela 4 resume as condições dos 
processos para tratamento do resíduo de 
mercúrio. Verificou-se que em temperaturas 
elevadas a deposição de mercúrio metálico é 

um pouco mais eficiente dada a maior massa 
obtida. 
 
 
Tabela 4 – Representação do tratamento do 
resíduo de mercúrio. 
Experi-

mento

Volta-

gem 

(V)

Eletrodos pHinicial pHfinal
Tempera- 

tura (°C)

Tempo 

(minutos)

Massa 

(gramas)
Observação

Anodo= 
grafite

Catodo= 
cobre

Anodo= 
grafite

Catodo= 
grafite

0,23

Material 
depositado no 

eletrodo de cobre 
de coloração 

metálica.

2 3,11 0,76 60 a 80 60 0,25

Material 
depositado de no 
eletrodo de cobre 

de coloração 
metálica.

1

13

3,11 1,01 25 60

 
 

CONCLUSÃO 
 
Os métodos de tratamento dos resíduos de 
laboratório estudados por eletrólise foram 
parcialmente satisfatórios em termos da 
possível aplicabilidade em rotina de 
tratamento. Para o mercúrio pode-se dizer que 
apesar do elevado consumo de energia do 
método eletrolítico com a melhor resposta, 
verificou-se que a conversão a mercúrio puro 
é interessante uma vez que o produto pode 
ser reaproveitável. No caso do chumbo a 
obtenção de um sólido com composição 
duvidosa demonstrou que estudos mais 
detalhados devem ser realizados para 
obtenção de um produto de maior pureza. Mas 
a identificação ainda não conclusiva uma vez 
que óxidos podem ter sido formados. No caso 
da prata nenhuma das tentativas obtiveram 
resposta favorável. 
O resíduo pós-tratamento de chumbo ainda 
não está adequado para descarte final uma 
vez que se encontra cerca de 120 vezes 
acima do permitido pela legislação. Os 
passivos de mercúrio estão em fase de 
caracterização. 
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