
(1) Química, Mestre em Química Ambiental. Colégio Professor Roberto Herbster Gusmão, Sete Lagoas, 
MG. patrícia.rocha@fahz.com.br 
(2) Estudante de Engenharia Química / Iniciação Científica. Universidade Federal de Lavras. Lavras, MG. 
filipe.rocha@estudante.ufla.br 
(3) Químico, Mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Colégio Professor Roberto 
Herbster Gusmão, Sete Lagoas, MG. fernando.moreira@fahz.com.br 

 

 
 

DEGRADAÇÃO DE MOLÉCULAS ORGÂNICAS CATALISADA POR MATERIAIS 
CATÓDICOS RECICLADOS DE BATERIAS DE CELULAR 

 
(1)ROCHA, Patrícia Almeida; (2)ROCHA, Filipe Almeida; (3)MOREIRA, Fernando Augusto 
 
O tratamento de efluentes gerados pelas indústrias tem se tornado um grande desafio 
tecnológico, já que, na maioria das vezes, processos convencionais de tratamento não 
são capazes de remover os poluentes orgânicos de forma eficiente. Neste caso, os 
Processos Oxidativos Avançados (POAs) tem merecido grande destaque devido à sua 
alta eficiência na degradação de inúmeros compostos orgânicos. Os POAs são 
processos baseados na geração de radicais altamente oxidantes e não seletivos, como 
o radical OH., capazes de promover a mineralização de inúmeros poluentes orgânicos 
de forma rápida a baixo custo. O processo Tipo Fenton utilizando catalisadores de 
metais não ferrosos é um dos diversos métodos utilizados para a obtenção do radical 
OH.. Neste caso, podem ser utilizados catalisadores óxidos de Co, Mn ou Ni, que são 
materiais facilmente encontrados nos catodos das baterias de íon lítio. Neste contexto, 
o presente trabalho tem como objetivo estudar a atividade catalítica de materiais 
catódicos exauridos das baterias de íon lítio de diferentes fabricantes, no processo de 
degradação de moléculas orgânicas, em especial, o corante azul de metileno (AM), 
através dos POAs. Foram realizados testes de degradação do corante têxtil AM, 
utilizando como catalisadores os materiais catódicos reciclados a partir das baterias de 
íon lítio exauridas. Foram utilizadas baterias de diferentes fabricantes: China, Vietnan e 
Brasil e foram variados alguns parâmetros (concentração do catalisador, concentração 
de H2O2, pH e adição de NaHCO3) nestes testes. O catalisador que apresentou maior 
atividade catalítica foi o obtido da bateria do Brasil o qual é constituído 
predominantemente por Co3O4 e Co(OH)2. A condição em que houve maior 
descoloração do corante foi com 30 mg de catalisador, 3 mL H2O2, 30 mg NaHCO3 em 
pH 3. Nestas condições houve uma descoloração de 100 % em aproximadamente       
80 min. Foram feitos testes de ecotoxicidade contra Artemia salina, e estes mostraram 
que a formação de possíveis intermediários na degradação do corante não apresentou 
toxicidade acentuada. Assim, este trabalho possui um forte apelo ambiental e 
econômico, pois visa à obtenção e à utilização de catalisadores reciclados a partir das 
baterias de íon lítio exauridas, para promover a degradação do corante AM através dos 
POAs. Isso mostra que o material reciclado é promissor no tratamento de efluentes 
gerados pelas indústrias têxteis a baixo custo, pois os corantes têxteis causam especial 
impacto no meio ambiente, principalmente por serem de difícil degradação, alguns 
corantes são potencialmente tóxicos. 
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