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RESUMO  
 
A produção de água tem sido a maior corrente de resíduos da indústria do petróleo no 
segmento de Exploração e Produção – E&P. O tratamento deste efluente além de ser 
complexo, requer um alto custo. Neste contexto, surge o tratamento eletroquímico como 
uma metodologia alternativa que empregando reações de eletrólise possibilita aumentar a 
capacidade e a eficiência do tratamento físico-químico tradicional da água produzida. A 
implantação de reatores eletroquímicos pode ser efetivada com pequena modificação numa 
estação de tratamento tradicional, sem demandar área significativa (tendo em vista o alto 
custo do metro quadrado nas plataformas em alto mar), aproveitando os equipamentos 
existentes, podendo realizar tratamento contínuo ou em bateladas, sem a necessidade de 
investimentos elevados. O tratamento eletrolítico causa baixo impacto ambiental, pois o 
processo utiliza elétrons como reagente e gera poucos resíduos. Neste trabalho foram 
estudados dois tipos de reatores eletroquímicos: um eletrofloculador e um eletroflotador, 
tendo como objetivo a remoção de Cu2+, Zn2+, fenol e BTEX presentes na água produzida. 
No eletrofloculador aplicou-se um potencial elétrico a uma solução aquosa contendo NaCl, 
através de eletrodos de ferro, que promovendo a dissolução deste metal com a geração de 
íons Fe2+ e gases que em pH apropriado formou reações de coagulação-floculação 
removendo Cu2+ e Zn2+. No eletroflotador utilizou-se cátodo de aço carbono e ânodo do 
tipo DSA de Ti/TiO2-RuO2-SnO2, em solução contendo NaCl, que através de uma corrente 
elétrica produziu agentes oxidantes fortes como Cl2 e HOCl que ajudaram a degradar o 
BTEX e fenol em diferentes vazões; o Zn2+ foi removido por eletrodeposição ou pela 
formação de ZnOH devido ao aumento de pH durante a reação. Para compreender o 
processo eletroquímico foi  realizado um planejamento fatorial 22 com ponto central  para 
avaliar a sensibilidade dos parâmetros operacionais que influenciaram no processo de 
remoção de Zn2+ na eletroflotação, de forma que a densidade de corrente influenciou 
positivamente e a vazão negativamente. Como indicador da viabilidade econômica do 
tratamento eletroquímico foram analisados os consumos energéticos dos reatores tomando 
como base o valor kWh cobrado pela ANEEL. Os custos dos tratamentos desta pesquisa 
foram mais atrativos quando comparados ao utilizado atualmente no Rio Grande do Norte, 
podendo ser reduzidos caso seja utilizada fontes de energia alternativas, como solar, eólica 
ou a gás gerada no próprio Pólo Petroquímico ou plataformas. 
 
 
Palavras-chave: Tratamento eletroquímico, água produzida, BTEX, fenol, Cu2+ e Zn2+.

Data da defesa: 01/08/2008 
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ABSTRACT 

The production of water has become one of the most important wastes in the petroleum 
industry, specifically in the up stream segment. The treatment of this kind of effluents is 
complex and normally requires high costs. In this context, the electrochemical treatment 
emerges as an alternative methodology for treating the wastewaters. It employs 
electrochemical reactions to increase the capability and efficiency of the traditional 
chemical treatments for associated produced water. The use of electrochemical reactors can 
be effective with small changes in traditional treatments, generally not representing a 
significant additional surface area for new equipments (due to the high cost of square meter 
on offshore platforms) and also it can use almost the same equipments, in continuous or 
batch flow, without others high costs investments. Electrochemical treatment causes low 
environmental impact, because the process uses electrons as reagent and generates small 
amount of wastes. In this work, it was studied two types of electrochemical reactors: 
eletroflocculation and eletroflotation, with the aim of removing of Cu2+, Zn2+, phenol and 
BTEX mixture of produced water. In eletroflocculation, an electrical potential was applied 
to an aqueous solution containing NaCl. For this, it was used iron electrodes, which 
promote the dissolution of metal ions, generating Fe2+ and gases which, in appropriate pH,  
promote also clotting-flocculation reactions, removing Cu2+ and Zn2+. In eletroflotation, a 
carbon steel cathode and a DSA type anode (Ti/TiO2-RuO2-SnO2) were used in a NaCl 
solution. It was applied an electrical current, producing strong oxidant agents as Cl2 and 
HOCl, increasing the degradation rate of BTEX and phenol. Under different flow rates, the 
Zn2+ was removed by electrodeposition or by ZnOH formation, due the increasing of pH 
during the reaction. To better understand the electrochemical process, a statistical protocol 
factor (22) with central point was conducted to analyze  the sensitivity of operating 
parameters on removing Zn2+ by eletroflotation, confirming that the current density affected 
the process negatively and the flow rate positively. For economical viability of these two 
electrochemical treatments, the energy consumption was calculated, taking in account the 
kWh given by ANEEL. The treatment cost obtained were quite attractive in comparison 
with the current treatments used in Rio Grande do Norte state. In addition, it could still be 
reduced for the case of using other alternative energy source such as solar, wind or gas 
generated directly from the Petrochemical Plant or offshore platforms.

Keywords: Electrochemical treatment, Produced water, BTEX, phenol, Cu2+ and Zn2+. 
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“O homem descobre aquilo que Deus criou e chama de ciência”. 
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1 INTRODUÇÃO  

 Na indústria do petróleo a geração de resíduos é inevitável, destacando a quantidade 

de águas residuais gerada em todas as etapas do processo de produção: extração, transporte 

e refino (SILVA NETO et al., 2005). Estima-se que atualmente sejam produzidos no 

mundo cerca de 40 milhões de metros cúbicos por dia de água. Apenas no estado do Rio 

Grande do Norte estima-se que sejam descartados diariamente cerca de 80.000 m3 de água 

produzida pós-tratamento.  

 A maior contribuição na produção de água está relacionada aos mecanismos 

artificiais de produção de petróleo por injeção de água e injeção de vapor. Estes 

mecanismos são utilizados quando o reservatório está em depleção, ou seja, quando o 

reservatório está perdendo sua energia interna e não consegue produzir petróleo de forma 

economicamente viável, fazendo-se necessário adotar um mecanismo recuperação artificial 

para aumentar a pressão do poço e conseqüentemente a sua produção. 

 Quando a água é injetada nos poços e entra em contato com o petróleo retorna a 

superfície contaminada por constituintes orgânicos e inorgânicos da formação geológica. O 

seu tratamento tem sido um desafio em função da complexidade e da quantidade do resíduo 

gerado (SANTOS et al., 2005) e o impacto ambiental da água produzida surge da sua 

composição química (GARCIA, 2006).  

 Segundo o relatório do CENPES (2005) divulgado no site oficial do CONAMA, as 

principais classes de compostos orgânicos tóxicos presentes em água de produção, são: os 

hidrocarbonetos voláteis (BTEX), hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), fenóis, e 

ácidos carboxílicos. Dentre os compostos inorgânicos, vários metais podem ser encontrados 

na água produzida, como: cádmio, cobre, níquel, chumbo e zinco (relatório CENPES, 2005 

apud SWAN et al., 1994). BRASILEIRO et al. (2005 apud QUEIROZ et al., 1996) cita 

outros compostos nocivos como sulfetos, N-amoniacal, óleos e graxas. Todos estes 

compostos são altamente nocivos ao meio ambiente e necessitam de tratamento antes do 

descarte para se enquadrarem às normas ambientais e com isso não causarem danos ao 

meio ambiente (ibid, 2005). No Brasil, os limites estabelecidos destes contaminantes são 

regulados pela Resolução CONAMA 357, publicada em março de 2005 com alguns 

parâmetros atualizados pela Resolução CONAMA 393, publicada em agosto de 2007. 
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Atualmente na indústria de petróleo, o tratamento da água produzida proveniente dos 

separadores e tratadores de óleo é enviada para um vaso desgaseificador, seguindo para 

hidrociclones e flotadores que separam resíduos de óleo na água e finalmente encaminha-se 

para um tubo de despejo (no caso de plataformas marítimas) – THOMAS et al., 2001. Na 

água de injeção pode-se também adicionar produtos químicos para minimizar danos aos 

equipamentos como também para aumentar a produção de petróleo, como: coagulantes, 

inibidores de corrosão, inibidores de incrustação, quebradores de emulsão, biocidas, 

dispersantes, agentes controladores de parafinas, ácidos, seqüestradores de oxigênio, 

surfactantes, redutores de fricção e agentes solubilizantes de incrustação (THOMAS et al., 

2001 e GARCIA, 2006). 

De modo geral, o tratamento biológico é a técnica convencional mais utilizada em 

efluentes sanitários e industriais, porém quando aplicado a efluentes gerados pela indústria 

de petróleo o mesmo não apresentam tanta eficiência, pois a alta salinidade torna o 

ambiente inadequado para os microorganismos (BRASILEIRO et al.,  2005). 

Dentro deste contexto verifica-se a necessidade de se desenvolver novas tecnologias 

que permitam, de forma eficiente, o tratamento da água produzida de petróleo (SILVA et 

al., 2005b). Um processo muito estudado e bastante promissor na atualidade é o 

eletroquímico, onde através da ação do elétron, as substâncias tóxicas e nocivas ao meio 

ambiente podem ser degradadas através de reações de óxido-redução em novas substâncias 

(SANTOS et al., 2005), além de gerar poucos resíduos (SILVA et al., 2005b).  

SILVA et al. (2005b) e SANTOS et al. (2005) apresentam as vantagens do tratamento 

eletroquímico: relativa disponibilidade de energia elétrica, condições energéticas reacionais 

reduzidas (processos a frio), sistemas altamente reprodutíveis e facilmente controláveis 

permitindo a automação e facilidade de montagem de plantas relativamente compactas 

(fator importante em vista do alto custo do metro quadrado nas plataformas em alto mar). 

Este trabalho possui como objetivo principal, investigar dois tipos de reatores 

eletroquímicos: um eletrofloculador e um eletroflotador, cuja finalidade é remover alguns 

dos contaminantes presentes na água de produção, tais como: Cu2+, Zn2+, fenol e BTEX 

(Benzeno, Tolueno, Etil-benzeno e Xileno). 
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RESUMO DOS CAPÍTULOS 

Capítulo II: Aspectos Teóricos  

O capítulo II faz um levantamento da composição química da água produzida, os 

aspectos teóricos do uso da eletrólise para tratamento deste efluente, suas vantagens e 

desvantagens, os princípios eletrolíticos da eletrofloculação, eletroflotação, 

eletrocoagulação e eletrooxidação, como também faz uma abordagem dos materiais que 

constituem os eletrodos, os modelos de reatores eletrolíticos e os parâmetros de controle de 

processo. 

Capítulo III: Estado da Arte 

O capítulo III faz uma revisão bibliográfica de trabalhos que utilizaram o tratamento 

eletroquímico em efluentes sanitários e da indústria de petróleo. 

Capítulo IV: Materiais e Métodos 

O capítulo IV faz uma abordagem dos materiais utilizados e as metodologias 

aplicadas neste trabalho: os reatores eletroquímicos, equipamentos analíticos, medições da 

eficiência de remoção para BTEX, fenol, cobre e zinco, avaliação do consumo energético, 

planejamento estatístico para análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais e os 

softwares utilizados. 

Capítulo V: Resultados e Discussão 

O capítulo V discute os resultados de remoção destes contaminantes e o consumo 

energético para os ensaios envolvendo eletrofloculação e eletroflotação. Como também 

analisa através do planejamento estatístico 22 com ponto central a sensibilidade dos 

parâmetros operacionais (densidade de corrente x vazão) no processo de remoção de Zn2+ 

na eletroflotação. 

Capítulo VI: Conclusões 

O capítulo VI menciona as conclusões do trabalho realizado. 

Capítulo VII: Recomendações 

O capítulo VII faz recomendações para trabalhos futuros.
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 Água de produção 

A água de produção tem sido a maior corrente de resíduos da indústria do petróleo no 

segmento de Exploração e Petróleo – E&P (GARCIA, 2006). Isto ocorre devido à geração de 

grandes volumes de água associados à produção de petróleo. A quantidade deste efluente está 

relacionada aos mecanismos natural ou artificial de produção e do estágio de vida do campo 

de produção.  

No mecanismo natural, a água é encontrada naturalmente na própria formação geológica 

produtora, devido à existência de aqüíferos subjacentes ao petróleo, devido à água conata, 

residente nos poros das rochas-reservatório.  

No mecanismo artificial, quando o poço está depletando, a água é injetada 

artificialmente, para manter as condições de pressão na rocha reservatório, forçando o 

petróleo a migrar. Este método é conhecido por recuperação secundária de petróleo (ou 

recuperação convencional), é um método utilizado para o aumento do fator de recuperação de 

um campo, sendo, em grande parte dos casos, responsável pela viabilidade econômica do seu 

projeto de desenvolvimento. Para OLIVEIRA (2007), esta viabilidade pode ser medida pela 

quantidade de água produzida associada ao óleo, alcançando valores da ordem de 5% em 

volume, no início da produção, ou até mesmo atingindo valores bastante próximos de 100% 

ao fim da vida econômica do poço.  

A Rede Temática para Gerenciamento de Água no Segmento Produção de Petróleo 

(parceria da Petrobras com universidades e instituições de pesquisa nacionais para fomentar 

atividades de P&D) estima que atualmente sejam produzidos no mundo cerca de 40 milhões 

de metros cúbicos por dia de água, para um volume de água injetada na ordem de 24 milhões 

(relatório em fase de elaboração). No Brasil, os volumes tanto de água produzida como 

injetada já superam a produção de petróleo, à medida que os campos de petróleo entram em 

sua maioridade (ibid).   

 

2.2 Impacto ambiental da composição da água de produção

O impacto ambiental da água produzida surge da sua composição química (GARCIA, 

2006). Segundo o relatório do CENPES (2005 apud OGP, 2005) as águas de produção podem 

conter óleo disperso, compostos orgânicos e inorgânicos e ainda, traços de aditivos químicos 
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tais como surfactantes, floculantes, inibidores de corrosão que são utilizados nos processos de 

produção.  

No relatório do CENPES (2005) existe a afirmação que a composição química da água 

produzida da formação depende fortemente do campo gerador do óleo, pois a água esteve em 

contato com as formações geológicas por milhões de anos. 

As principais classes de compostos orgânicos, devido a sua toxicidade, são: os 

hidrocarbonetos voláteis (BTEX), hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), fenóis, e 

ácidos carboxílicos (relatório CENPES, 2005). 

Os hidrocarbonetos alifáticos presentes no efluente apresentaram característica 

parafínica, o que confere biodegradabilidade e, portanto menor impacto ao meio-ambiente 

(ibid., 2005). Porém, CRAPEZ et al. (2002) afirmam que nessa classe, o fitano e o pristano 

são os mais resistentes à degradação. 

Em campos marítimos, a água produzida contém os mesmos sais e metais que a água do 

mar, embora em razões e concentrações diferentes. Essas razões refletem a idade da formação 

geológica (relatório CENPES, 2005, apud OGP, 2005). A maioria do vários metais 

encontrados na água produzida estão em concentrações maiores que as encontradas em água 

do mar de ambiente não contaminado. Por exemplo, os metais cádmio, cobre, níquel, chumbo 

e zinco podem estar presentes em concentrações mais de 1000 vezes acima das encontradas 

na água do mar natural (ibid., 2005; SWAN et al., 1994).  

2.2.1 Compostos orgânicos 

Os constituintes orgânicos da água produzida podem ser distribuídos em 3 categorias: 

hidrocarbonetos dissolvidos em água, hidrocarbonetos dispersos (que podem estar somados 

aos produtos hidrofóbicos ou surfactantes utilizados no tratamento do efluente ou na 

separação água-óleo), e compostos orgânicos dissolvidos (não hidrocarbonetos, como é o caso 

dos fenóis e ácidos carboxílicos) (relatório do CENPES, 2005 apud OGP, 2005). A 

classificação dos compostos orgânicos está representada na Tabela 2.1 a seguir: 

Tabela 2.1 Classificação dos compostos orgânicos presentes na água produzida. 

Categorias Análises 

Hidrocarbonetos dispersos TOG, HPA e alifáticos 
Hidrocarbonetos dissolvidos BTEX 

Orgânicos dissolvidos Fenóis 
 
FONTE: Relatório CENPES, 2005 divulgado pelo GT/CONAMA. 
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A título de ilustração a Tabela 2.2 apresenta um resumo da composição orgânica e as 

concentrações da água produzida descartada na plataforma de Curimã/CE. 

Tabela 2.2 Concentração dos compostos orgânicos no efluente da plataforma de Curimã. 

Hidrocarbonetos dispersos Hidrocarbonetos dissolvidos Orgânicos dissolvidos 

TOG: 24,3 mg/L
HPA: 16,9 mg/L 

Alifáticos: 0,44 mg/L 

BTEX: 17,7 mg/L Fenóis: 2 mg/L

 
FONTE: Relatório CENPES, 2005 divulgado pelo GT/CONAMA. 

a) Hidrocarbonetos dispersos 

Na categoria dos compostos dispersos estão incluídos: óleos e graxas, total de 

hidrocarbonetos do petróleo - THP, Hidrocarbonetos alifáticos (n-alcanos e MCNR – mistura 

complexa não resolvida) e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos – HPA (relatório 

CENPES, 2005 apud OGP, 2005). 

 

b) Hidrocarbonetos dissolvidos 

Na categoria dos hidrocarbonetos dissolvidos estão incluídos os hidrocarbonetos 

monoaromáticos voláteis: benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos – BTEX (relatório 

CENPES, 2005 apud OGP, 2005). 

 

c) Compostos orgânicos dissolvidos 

Na categoria dos compostos orgânicos dissolvidos (não hidrocarbonetos) foram 

avaliados neste relatório os fenóis, que tem relevância sob o aspecto ambiental, devido à 

preocupação quanto aos possíveis efeitos tóxicos destes compostos (relatório CENPES, 2005 

apud OGP, 2005). 

2.2.2 Compostos inorgânicos dissolvidos 

 Os compostos inorgânicos mais abundantes são os íons cloreto, sódio, cálcio e 

magnésio, amônia e sulfeto. Essas espécies podem ser derivadas em parte de atividade 

microbiana nas linhas de produção. O mecanismo predominante de origem do sulfeto nas 

águas de formação parece ser a atividade de bactérias redutoras de sulfato (BRS). Embora a 

presença de amônia possa ser também de origem bacteriana, a origem desta espécie nas águas 

produzidas pode também ser dependente das condições geológicas da formação produtora 
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(relatório CENPES, 2005 apud TIBBETTS et al., 1992; SWAN et al., 1994). Os constituintes 

inorgânicos são rapidamente assimilados pela água do mar no ponto de descarga. As 

concentrações dos constituintes aniônicos da água produzida e da água do mar são mostradas 

na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 Concentração média de ânions em água produzida e água do mar. 

Íon Água Produzida Água do mar
Mundo Mar do norte Mundo 

Bicarbonato (mg/L) 771 615 28 
Cloreto (g/L) 60,9 44,6 19 
Sulfato (mg/L) 325 814 900 
Sulfeto (mg/L) 140 - <0,002* 
Nitrato (mg/L) 1 1 0,67 
Fosfato (mg/L) 0 0 0,09 

FONTE: Relatório CENPES, 2005 apud E&P FOUM, 1994; OGP, 2005; e, *PETROBRAS et al., 2001 e 2002.  
NOTA: Relatório divulgado pelo GT/CONAMA. 

 

As concentrações de metais individuais nas águas produzidas de plataformas 

marítimas nos Estados Unidos variam por várias ordens de grandeza, dependendo da idade e 

da geologia da formação a partir da qual são produzidos óleo e gás (relatório CENPES, 2005 

apud COLLINS, 1975; NEFF et al., 1987). A matriz química complexa, concentrada em sais, 

de grande parte das águas produzidas dificulta a quantificação acurada dos metais quando 

presentes em níveis de traços (relatório CENPES, 2005 apud SWAN et al., 1994). No Brasil, 

a situação é similar para as águas produzidas de campos marítimos.  
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Em particular, a origem dos metais pesados ocorre por três caminhos na água de 

produção (adaptado de GARCIA, 2006):  

� ocorrem naturalmente de muitas formações geológica e são incorporados a água, 

embora em concentrações relativamente pequenas;  

� devido à corrosão dos equipamentos; 

� do óleo crú, que naturalmente contém concentrações altamente variadas dos diversos 

metais pesados. Os metais encontrados no óleo são: alumínio, boro, cálcio, cromo, 

cobalto, ferro, chumbo, magnésio, manganês, vanádio, níquel, fósforo, etc. Desses 

elementos, o vanádio e o níquel ocorrem em maiores concentrações. 

2.2.3  Produtos Químicos Adicionados na Água de Produção 

A água produzida é responsável por uma variedade de problemas nas operações de 

campo. Os mais comuns estão relacionados às emulsões, corrosão, inscrustação, crescimento 

microbiano, partículas em suspensão, espumas e sujeiras de equipamentos. Uma variedade 

de produtos químicos é utilizada para evitar esses problemas (GARCIA, 2006), tais como 

inibidores de corrosão e incrustação, biocidas, coagulantes, floculantes, surfactantes, 

quebradores de emulsão e de espuma.  

2.2.3.1 Inibidores de corrosão 

Nas águas de produção existem constituintes que podem provocar corrosão dos 

equipamentos, como: sais dissolvidos, oxigênio, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. 

Para evitar este dano, são adicionados sais inorgânicos, chamados de inibidores de corrosão 

que se adsorvem sobre a superfície do metal e limitam a difusão do produto corrosivo, 

reduzindo a taxa de corrosão a valores aceitáveis (GARCIA, 2006).  

De acordo com GARCIA (2006) dentre os sais inorgânicos utilizados, estão: cromato 

de sódio (Na2CrO4), fosfato de sódio (Na3PO4) são também efetivos na redução da corrosão 

por oxigênio, particularmente em ambientes com altos pHs. O hexametafosfato de sódio 

(Na6P6O18) é usado em tratamento de água de aquecimento e resfriamento. Sais de zinco de 

ácidos fosfônicos e molibidato de sódio (Na2MoO4) têm também sido usados no controle da 
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corrosão. Carbonato de zinco (ZnCO3-Zn[OH]2) tem sido utilizado para remover o sulfeto 

de hidrogênio na forma de sulfeto de zinco (ZnS).  

Em sistemas de injeção de água, o oxigênio causa os maiores problemas de corrosão. 

Os seqüestrantes de oxigênio incluem sulfito de sódio (NaSO3), bissulfito de sódio 

(NaHSO3), bissulfito de amônio (NH4HSO3), dioxido de enxofre (SO2), hidrossulfito de 

sódio (Na2S2O4) e hidrazina (N2H2) (ibid, 2006). 

2.2.3.2 Inibidores de Incrustação 

Sólidos dissolvidos na água produzida estão normalmente em equilíbrio químico 

termodinâmico com as condições do reservatório. Conforme a água é produzida, entretanto, 

sua temperatura e pressão são baixadas, alterando o equilíbrio químico. Um resultado 

comum da alteração desse equilíbrio químico é a precipitação de sais inorgânicos nos 

equipamentos, ou seja, incrustação. A incrustação é comumente composta de sulfatos de 

cálcio, estrôncio e bário, assim como carbonato de cálcio (GARCIA, 2006). 

Incrustações podem ser inibidas por ésteres de fosfatos orgânicos de aminoálcoois, 

fosfanatos ou polímeros derivados do ácido acrílico. Esses produtos químicos absorvem 

sobre o núcleo do cristal e evitam o seu crescimento (ibid, 2006). 

Um problema relacionado à formação de incrustação é a precipitação de 

hidrocarbonetos sólidos (parafinas) na tubulação dos equipamentos. A precipitação de 

parafina ocorre quando a temperatura e pressão do óleo crú não permitem mais a 

manutenção da parafina dissolvida no óleo.  Vários aditivos orgânicos são usados para inibir 

a deposição de parafina (GARCIA, 2006). 

2.2.3.3 Biocidas  

O crescimento microbiano na água produzida pode gerar sulfeto de hidrogênio pela 

redução de sulfatos. O ácido sulfídrico (H2S) dissolvido torna o gás produzido altamente 

corrosivo. Além disso, a presença de bactérias por isso só gera impactos ambientais. Para 

minimizar esses problemas, biocidas são frequentemente adicionados a água produzida para 

inibir o crescimento microbiano. Raramente as bactérias são completamente eliminadas, por 

isso são utilizados tratamentos prolongados. Os biocidas utilizados incluem aldeídos, sais de 

amônio quartenário e sais de acetato e amina (GARCIA, 2006). 
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2.2.3.4 Coagulantes e floculantes  

A água produzida frequentemente possui várias quantidades de sólidos. Enquanto 

muitos desses sólidos são preparados em tanques por sedimentação, muitas partículas 

pequenas (argilas) podem permanecer em suspensão. Coagulantes e floculantes podem ser 

adicionados à água produzida para aglomerar essas partículas finas e permitir a sua 

sedimentação. Os coagulantes comumente usados são as poliaminas e sais de amônio 

quaternários de poliaminas (GARCIA, 2006). 

2.2.3.5 Quebradores de emulsão  

A água produzida consiste de uma emulsão de óleo em água. Produtos químicos são 

comumente usados para baixar as forças eletrostáticas sobre as gotas de óleo e permitir sua 

coalêscência em gotas maiores. Os produtos químicos com esse objetivo são os surfactantes, 

álcoois e ácidos graxos (GARCIA, 2006). 

2.2.3.6 Quebradores de espuma  

Para GARCIA (2006) alguns óleos geram espumas durante a produção. Esta espuma 

prejudica a separação do óleo das demais frações (água e sólidos). Os quebradores de 

emulsão incluem silicones, ésteres de poliglicóis e estearato. 

2.2.3.7 Surfactantes  

Surfactantes (tensoativos) são regularmente utilizados na lavagem de equipamentos. 

Esses surfactantes comumente incluem sulfonatos de alquil aril e aquilfenóis etoxilados 

(GARCIA, 2006). 

2.2.4 Descarte 

O descarte da água só pode ser feito dentro de determinadas especificações, 

regulamentadas por órgão de controle do meio ambiente que limita a quantidade de 

poluentes (teor de óleo, graxa, H2S, etc.) nos efluentes aquosos (THOMAS et al., 2001). 

Para THOMAS et al. (2001) a água separada do petróleo é um efluente cujo descarte 

tem que ser feito com os devidos cuidados para não agredir o meio ambiente, em função: 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/ UFRN 
 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho  27 
 

� do seu volume. Em média, para cada m3/d de petróleo produzido são gerados três a 

quatro m3/d de água. Há campos em que este número se eleva a sete ou mais. Nas 

atividades de exploração, perfuração e produção, a água produzida responde por 98% 

de todos os efluentes gerados; 

� da sua composição (presença de sais, óleo e outros constituintes nocivos ao meio 

ambiente, ausência de oxigênio, temperatura elevada). 

Segundo THOMAS et al. (2001) o descarte deve ser feito o mais próximo possível 

do campo produtor, para evitar problemas no transporte e armazenamento, além de 

desperdícios de energia. Este autor diz que a solução comumente adotada pode ser: 

� Campos marítimos (offshore): lançá-la ao mar após reduzir o teor de óleo aos 

níveis exigidos pela legislação.  

� Campos terrestres: reinjetá-la em poços para fins de recuperação secundária ou 

descarte, após o devido tratamento, de modo que esta não venha causar 

problemas no reservatório e nos equipamentos através de corrosão e/ou 

entupimento dos poços; 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente através da Resolução 393, 

estabeleceu novos limites para descarte. O descarte de água produzida deverá obedecer à 

concentração média aritmética simples mensal de óleos e graxas de até 29 mg/L, com valor 

máximo diário de 42 mg/L. 

A Resolução 393 estabelece que as empresas operadoras de plataformas devem 

realizar o monitoramento semestral da água produzida a ser descartada das plataformas, para 

fins de identificação da presença e concentração dos seguintes parâmetros:  

� Compostos inorgânicos: arsênio, bário, cádmio, cromo, cobre, ferro, mercúrio, 

manganês, níquel, chumbo, vanádio e zinco;  

� radioisótopos: rádio-226 e rádio -228;  

� Compostos orgânicos: hidrocarbonetos policíclicos aromáticos-HPAs, benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e xilenos-BTEX, fenóis e avaliação de hidrocarbonetos 

totais de petróleo – HTP através de perfil cromatográfico; 
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� Toxicidade crônica da água produzida determinada através de método 

ecotoxicológico padronizado com organismos marinhos; e  

� parâmetros complementares: carbono orgânico total-COT, pH, salinidade, 

temperatura e nitrogênio amoniacal total.  

2.2.5 Custo do Tratamento da Água Produzida 

 Os custos que envolvem o tratamento e o descarte de efluentes na produção de 

petróleo variam muito, pois dependem da localização do campo, do tipo de emulsão, da 

forma de descarte, dos produtos utilizados e do processo selecionado (GALVÃO, 2008). No 

oeste dos Estados Unidos, o custo varia US$ 0,19/m3 a US$ 40,9/m3 para eliminação e/ou 

reinjeção de água (GALVÃO, 2008 apud CURTICE e DALRYMPLE, 2004). No Rio 

Grande do Norte o valor estimado é de US$ 6,29/m3 (aproximadamente 12 R$/m³) para o 

tratamento da água produzida com polieletrólitos e seu respectivo descarte (adaptado de 

GALVÃO, 2008). 

2.3 Eletrólise: um processo eletroquímico para tratamento da água 

 O processo eletrolítico ocorre quando um potencial é aplicado por uma fonte externa 

de corrente provocando uma reação química não espontânea no meio aquoso (MAHAN e 

MYERS, 2003; RUIZ e GUERRERO, 2002).  Muitos pesquisadores estão investigando 

estas transformações químicas não espontâneas, que ocorrem dentro dos reatores 

eletrolíticos, para promover o tratamento da água de produção através da redução de metais 

pesados e da oxidação dos compostos orgânicos. 

Este processo de tratamento eletroquímico de efluentes tem se apresentado como 

uma tecnologia alternativa que possibilita aumentar a capacidade a e eficiência do 

tratamento físico-químico tradicional (SILVA et al., 2005a). 

 Dentre os autores encontrados na literatura que descrevem vantagens e limitações 

para utilização deste tratamento, de forma a contribuir para a tomada de decisão sobre sua 

implantação em uma unidade industrial, podem ser citados SILVA et al. (2005a) e SILVA et 

al. (2005b). 
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Vantagens 

� A implantação do processo eletrolítico pode ser efetivada com pequena modificação em 

uma estação de tratamento físico-químico tradicional, aproveitando os equipamentos 

existentes, podendo realizar tratamento contínuo ou em bateladas, sem a necessidade de 

investimentos elevados.  

� Os equipamentos são simples e de fácil operação;  

� Aumenta a capacidade de tratamento do processo físico-químico tradicional; 

� Possui relativa disponibilidade de energia elétrica; 

� Trabalha com condições energéticas reacionais reduzidas (processos a frio);  

� As plantas são relativamente compactas (fator importante em vista do alto custo do 

metro quadrado nas plataformas em alto mar); 

� Permite o atendimento à legislação ambiental.  

Limitações de uso: 

� O tratamento limita-se ao uso de eletricidade, em áreas afastadas de fontes de energias 

convencionais requer o uso de energias alternativas. 

� O preço do kWh/m3 de água tratada pode encarecer o processo. 

 

2.3.1  Princípios Eletrolíticos  

 A Eletrofloculação é um fenômeno que se compõe de dois processos eletroquímicos 

denominados “eletroflotação” e “eletrocoagulação” (SILVA et al., 2005a apud OLIVEIRA 

BRETT e BRETT, 1996).  

 O princípio de funcionamento deste processo eletrolítico consiste na aplicação de um 

potencial elétrico a uma solução aquosa, através de eletrodos metálicos de sacrifício, 

promovendo a dissolução do metal com a geração de íons e gases, que em pH apropriado 

formam reações coagulação-floculação, apropriadas para o tratamento de resíduos líquidos 

industriais e sanitários (SILVA et al., 2005a). 

 Quando os eletrodos de sacrifício são substituídos por eletrodos dimensionalmente 

estáveis (DSA), ou seja, eletrodos feitos de material resistente que não se dissolvem em 

solução, não ocorre eletrocoagulação apenas eletroflotação e eletrooxidação.  
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2.3.1.1 Eletroflotação  

A eletroflotação utiliza o processo eletroquímico para gerar micro-bolhas de 

oxigênio e de hidrogênio resultantes da eletrólise da água (SILVA et al., 2005a), como 

mostram as reações 2.1 e 2.2. Estas micro-bolhas de dimensões extremamente reduzidas 

(<0,01 mm), por diferença do seu peso específico em comparação com o peso específico do 

líquido a tratar, têm tendência a subir em direção à superfície da célula, levando consigo 

toda a matéria em suspensão presente, como hidrocarbonetos, colóides, etc., provocando, já 

nesta fase, uma clarificação do líquido tratado (ibid, 2005a).   

(-) Catodo 2H2O + 2 e- ——→ H2 ↑ + 2OH−                                                          (2.1)    

(+) Anodo 2H2O ——→ O2 ↑ + 4H+ + 4 e-                                                             (2.2) 

O oxigênio gerado no anodo  resulta ser muito reativo e eficaz, favorecendo pela sua 

qualidade de oxidante a quebra de eventuais moléculas orgânicas resistentes. O hidrogênio 

produzido no cátodo funciona como redutor das moléculas orgânicas (SILVA et al., 2005a). 

Já a eletrólise da solução de NaCl é um processo mais complexo, devido à 

possibilidade de oxidação ou redução da água e do NaCl. Quando duas ou mais reações são 

possíveis, no mesmo eletrodo, a reação que requer menor força propulsora, ou voltagem, é a 

mais provável (SLABAUGH e PARSON, 1978). 

Neste caso, temos produção de Cl2 ao invés de O2 (ambos agentes oxidantes fortes), 

devido ao Cl- ter menor potencial de redução que OH-.  

Na eletrólise do NaCl tem-se a formação dos gases Cl2 e H2, como mostra as reações 

2.3 e 2.4 (VASCONCELOS, 2002): 

(+) anodo: 2Cl- ⇒ Cl2 + 2e-                                                                                   (2.3) 

(-) catodo: 2H2O + 2e- ⇒ H2↑ + 2OH-                                                                  (2.4) 

Observa-se que se desprende no catodo o gás hidrogênio. VASCONCELOS (2002) 

explica que isto acontece devido ao hidrogênio possuir um menor potencial de redução que o 

íon sódio. Na reação 2.5 observa-se que o sódio irá reagir com o íon hidroxila, formando, 

portanto o hidróxido de sódio como sub-produto da eletrolise, ou seja: 

2NaCl + H2O ⇒ Cl2↑ + H2↑ + NaOH                                                                 (2.5) 
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Uma das principais limitações para a produção do cloro (2.6) em grandes 

concentrações por eletrolise é a formação de clorito (2.7) e hipoclorito (2.8). A própria 

eletrolise do hipoclorito presente na solução, na medida em que sua concentração aumenta, 

formam clorato e liberam oxigênio segundo a reação 2.9 (adapatado de VASCONCELOS, 

2002 apud QUEIROZ, 1996): 

2Cl- ⇒ Cl2 + 2e-                                                                                                      (2.6) 

Cl2 + 2OH- ⇒ Η2Ο +ΟCl- +Cl-                                                                              (2.7) 

H+ + ΟCl- ⇒ HClO                                                                                                 (2.8) 

7 HClO + H2O ⇒ 2 ClO3
- + O2 + 5Cl- + 9H+ + 2e-                                               (2.9) 

Um levantamento feito por estudiosos demonstra que as concentrações máximas 

possíveis de se obter em geradores de hipoclorito a partir de água do mar são da ordem de 

15% (VASCONCELOS, 2002 apud QUEIROZ, 1996). 

2.3.1.2 Eletrocoagulação 

 A eletrocoagulação se caracteriza pela eletrólise realizada com anodos de sacrifício, 

como ocorre, por exemplo, como por exemplo, o alumínio e o ferro. A passagem de corrente 

elétrica através deles provoca a sua dissolução conforme as reações 2.10 e 2.11 (SILVA et 

al., 2005a): 

 Al → Al3+ + 3 e-                                                                                                     (2.10) 

 Fe → Fe2+ + 2 e-                                                                                                     (2.11) 

A eletrólise da água no cátodo produz hidroxilas (reação 2.12) que reagem  

imediatamente com os cátions livres (reações 2.13 e 2.14) formando hidróxidos metálicos, 

reagindo também com os contaminantes presentes no meio aquoso (ibid, 2005a). Estes 

hidróxidos metálicos coagulam, em seguida  floculam e precipitam no estado sólido. 

Catodo: 2H2O + 2 e- ——→ H2 ↑ + 2OH−                                                            (2.12)    

 Al3+ + 3 OH− → Al(OH)3                                                                                      (2.13) 

 Fe2+ + 2 OH− → Fe(OH)2                                                                                         (2.14) 

De acordo com SILVA et al. (2005a), o conjunto de eletrodos é a fonte de geração de 

agentes coagulantes e a seleção apropriada do metal base desses eletrodos é muito 
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importante, pois todo processo será abastecido por eles. Os eletrodos de ferro são mais 

utilizados uma vez que produzem compostos coagulantes eficazes, são baratos e 

prontamente disponíveis. 

2.3.2 Eletrooxidação  

Na eletrooxidação, o mecanismo é fortemente dependente do material do ânodo, 

vários materiais eletrocatalíticos têm sido testados na degradação de compostos orgânicos 

(SANTOS, 2006). Como exemplo, temos oxidação anódica do fenol testado em diferentes 

tipos de materiais, formando produtos distintos: em ânodos DSA do tipo Pt têm-se a 

formação de ácido maleico, fumárico e oxálico; em ânodos DSA do tipo Ti/IrO2 têm-se a 

formação de hidroquinona e benzoquinona; e em ânodos DSA do tipo Ti/SnO2-Sb2O5 têm-se 

a formação de CO2  (SANTOS, 2006 e MARTINEZ-HUITLE e FERRO, 2006). 

2.3.2.1 Mecanismo de Oxidação Anódica 

Para BERTAZZOLI e PELEGRINI (2002) o mecanismo de eliminação de moléculas 

orgânicas é favorecido através de oxidação anódica que pode ocorrer por troca direta de 

elétrons entre o composto orgânico e a superfície do eletrodo ou, de forma indireta, pela 

intermediação de espécies eletroativas oxidantes formadas no ânodo. A oxidação indireta é o 

principal processo de transferência de átomos de oxigênio para o material a ser oxidado. 

Esse processo eletroquímico de oxidação anódica envolve a quebra da molécula da água 

para produzir radical hidroxila (OH * ), espécie intermediária da reação de evolução de 

oxigênio, que adsorve fisicamente na superfície do eletrodo. Na superfície de ânodos 

revestidos com óxidos metálicos (MOx), do tipo dimensionalmente estáveis (DSA), estes 

sítios ativos oxidantes podem se transformar em óxidos superiores, quimicamente 

adsorvidos, do tipo MOx+1. Ambas as espécies são responsáveis pela oxidação de compostos 

orgânicos (ibid, 2002), como mostram as etapas 1, 2 e 3 a seguir: 

1ª Etapa: −+ ++→+ eHOHMOOHMO XX )( *
2        (2.15) 

2ª Etapa: −+

+ ++→ eHMOOHMO XX 1
* )(        (2.16) 

3ª Etapa: ROMORMO XX +→++1   (2.17) 
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A oxidação indireta da matéria orgânica pode ocorrer também pelo processo de 

transferência do cloro ativo e oxigênio adsorvidos fisicamente na superfície do eletrodo 

(adaptado de MARTINEZ-HUITLE e FERRO, 2006 apud COMNINNELLIS, 1994), 

segundo as etapas 1,2,3,4,5 e 6 a seguir:  

1ª Etapa: −+ ++→+ eHOHMOOHMO XX )( *
2        (2.18) 

2ª Etapa: adsHOClMOClOHMO XX )()( * →+ −        (2.19) 

3ª Etapa: −+

+ ++→ eHClMOadsHOClMO XX )()( 1   (2.20) 

4ª Etapa: RClMORClMO XX +→+ ++ 11 )(   (2.21) 

5ª Etapa: ROMORMO XX +→++1   (2.22) 

6ª Etapa: −++→++ ClOHCORClROadsHOClMOX 22)(   (2.23) 

Na última etapa, acontece a mineralização completa da matéria orgânica através da 

ação das espécies eletroativas oxidantes, cloro e oxigênio. 

2.3.2.2 Ânodos Dimensionalmente Estáveis (DSA) 

Ânodos Dimensionalmente Estáveis (DSA) são constituídos de uma fina camada de 

um material eletrocatalítico estável e condutível de corrente depositado sobre a base de um 

metal, normalmente Ti, que tem sido proposto para síntese seletiva e para a oxidação 

destrutiva de contaminantes em efluentes industriais (MOUSTY et al., 1999).  

 As propriedades eletroquímicas de óxidos termais tendem ser amplamente 

dependente de condições experimentais de preparação tais como: procedimento para 

deposição, temperatura de calcinação, etc. A técnica padrão de preparação consiste na 

decomposição termal em uma solução contendo o sal precursor contido no substrato. A 

decomposição pode ser também realizada por meio de spray pirolisados, injetando reativos. 

Recentemente, mostrou-se que a indução eletromagnética aquecida permite rápida 

decomposição termal do precursor e mínima oxidação do substrato (MOUSTY et al., 1999).  

 Existem vários tipos de materiais que constituem os ânodos dimensionalmente 

estáveis: Ti/RuO2, Ti/TiO2, Pt, Ti/RuO2-TiO2, Ti/IrO2-TiO2, Ti/IrO2-Sb2O5-SnO2, Pt-Nb, 

Si/BBD, Ti, IrO2 e diamante (adaptado de MARTINEZ-HUITLE e BRILLAS, 2008).  
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2.3.2.3 Modelos de Reatores Eletrolíticos 

Um reator simples é composto por uma célula eletrolítica com um cátodo e um 

ânodo. Quando os eletrodos da célula são conectados a uma fonte de corrente elétrica 

polarizada externa, no anodo ocorrem reações de oxidação, enquanto no catodo as reações 

são de redução (SILVA et al., 2005a). A Figura 2.1 mostra o esquema do processo 

eletrolítico utilizando este tipo de reator.  

 

Figura 2.1 Reator eletrolítico de bancada. 
       (SILVA et al., 2005a).

No entanto, a engenharia eletroquímica empenha-se em desenvolver modelos mais 

elaborados de reatores eletroquímicos, tendo como foco o design, caracterização, operação e 

processos onde serão utilizados, como determinações analíticas e processos de tratamento 

ambiental (VASCONCELOS, 2002 apud WASH et al., 1998). 

 Seja em nível de laboratório ou industrial os reatores eletroquímicos são os 

componentes chaves em processos eletroquímicos e uma atenção especial é dada ao design 

dos mesmos para que se venha a obter elevadas taxas de conversão dos reagentes em 

produtos, bem como elevadas eficiências de corrente para a reação desejada (ibid, 2002).  
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Tem se visto nas diversas aplicações eletroquímicas que é possível trabalhar com 

uma grande faixa de variedades na configuração dos reatores, causando assim uma extensão 

da tradicional configuração do tipo tanque com placas para o uso de designs mais 

sofisticados, como por exemplo, modernas células tipo filtro-prensa, células que operam 

com eletrodos porosos tridimensionais e células que operam com eletrodos rotantes 

(VASCONCELOS, 2002).  

 Nas Figuras 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 mostram-se uma variedade de modelos e 

modos de operação para reatores eletroquímicos. 

 

 

(GIORDANO e FILHO, 2000, OLIVEIRA et al., 2003 e SILVA et al., 2005a) 

 

 

(OLIVEIRA et al., 2003) 

 

Figura 2.2 Operação simples: reatores para uso em batelada. 

Figura 2.3 Operação simples: reator de fluxo contínuo 
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(OLIVEIRA et al., 2003) 

 

 (OLIVEIRA et al., 2003) 

 

 

(OLIVEIRA et al., 2003 e IQB/UFAL) 

Figura 2.4 Operação simples: reator contínuo agitado. 

Figura 2.5 Operação Composta: reatores em série ou cascata (inversa).

Figura 2.6 Operação com eletrodos tridimensionais: Fluxo paralelo. 
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 (OLIVEIRA et al., 2003) 

2.3.3  Parâmetros de Controle do Processo  

De acordo com GIORDANO e FILHO (2000), os sistemas de tratamento são 

controlados objetivando a eficiência de remoção dos contaminantes e os custos operacionais. 

Os custos operacionais estão relacionados com a manutenção e o consumo energético 

do reator (Equação 2.1) em kWh/m3 de água tratada. 

W = (E x I x t)/ 1000 x Vt                                            (Eq. 2.1)   

Onde:  

W = consumo energético (kWh/m3); 

E = potencial aplicado (volts); 

I = intensidade de corrente de eletrólise (Ampere); 

Vt = volume de efluente tratado (m3);  

t =  tempo total de eletrólise (horas). 

A eficiência de remoção dos contaminantes é calculada pela Equação 2.2. 

% de Remoção = [(Ci –Cf)/ Cf] x 100                                (Eq. 2.2)

Onde:  

Ci = concentração inicial do contaminante;  

Cf = concentração final do contaminante ao final do processo. 

Figura 2.7 Configuração para fluxo perpendicular. 
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A fim de se atingir estes objetivos são realizados testes iniciais em escala de 

laboratório, nos quais o processo é testado e avaliado quanto à aplicação ao tratamento de 

efluentes específicos. Nestes testes são considerados parâmetros, tais como: 

dimensionamento do processo eletrolítico; materiais dos eletrodos; distância entre os 

eletrodos; diferença de potencial aplicada; corrente específica; pH do meio; condutividade 

específica; temperatura (ibid, 2000 apud ALEGRE, 1993) e tempo de residência 

(GIORDANO e FILHO, 2000). 

2.3.3.1 Dimensionamento do Processo Eletrolítico 

Ao se aplicar uma diferença de potencial entre dois eletrodos imersos em uma 

solução eletrolítica, reações eletroquímicas de oxidação e redução começam a ocorrer no 

ânodo e no cátodo, respectivamente. Tais reações podem ser governadas por fenômenos 

associados à eletrólise, que, por sua vez, dependem da diferença de potencial aplicada 

(SILVA et al., 2005a apud CRESPILHO e RESENDE, 2004). Por meio de leis estabelecidas 

por Faraday (GIORDANO e FILHO, 2000), o consumo de elétrons é associado à quantidade 

total de substâncias reagentes.  

1a lei - “A quantidade de substâncias produzidas pela eletrólise é proporcional à 

quantidade de eletricidade utilizada”. 

2a lei - “Para uma dada quantidade de eletricidade, a quantidade de substâncias 

produzidas é proporcional ao equivalente-grama do material do eletrodo”. 

Tal fato, em eletrocoagulação, está diretamente relacionado ao desgaste do eletrodo 

no processo de geração do agente coagulante. Isso significa que a geração de ferro (ou 

alumínio), em solução, está intimamente relacionada à carga, que, por sua vez, pode ser 

controlada pela corrente obtida. Assim, a corrente medida por um multímetro em um 

processo de eletrocoagulação é, a princípio, proporcional à quantidade do metal ionizado 

gerado em solução (SILVA et al., 2005a).  

A massa do eletrodo consumida (mel), em gramas, durante a eletrólise, pode ser 

calculada pela Equação 2.3 (SILVA et al., 2005a):  

 
mel = ( i x t x M ) / ( F x n )                                                 (Eq. 2.3)
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Onde:  

i = corrente aplicada na eletrólise (A)  

t = tempo de aplicação da corrente (s)  

M = massa molar do elemento predominante do eletrodo (g⋅mol-1)  

n = número de elétrons envolvidos na reação de oxidação do elemento do anodo  

F = Constante de Faraday (9,65 x 10 4 C⋅mol-1)   

Esta informação é muito importante, pois, a partir deste cálculo, conhecendo-se a 

quantidade de íons do metal necessária para promover a coagulação das impurezas, é 

possível estabelecer a corrente a ser aplicada para um intervalo de tempo pré-determinado, e 

a área dos eletrodos que participarão da eletrólise para uma expectativa desejada de vida útil 

desses eletrodos (ibid, 2005).  

2.3.3.2 Potência elétrica 

Para GIORDANO e FILHO (2000), a potência elétrica está diretamente relacionada 

com os custos operacionais. A potência é obtida pela Equação 2.4: 

P = V. I                                                         (Eq. 2.4)

Onde: 

P = potência (W) 

V = diferença de potencial (V) 

I = corrente elétrica (A) 

A passagem da corrente elétrica é a principal causa do processo de eletrocoagulação, 

sendo responsável também pelo seu custo, pois além de estar relacionada com a potência 

consumida está diretamente relacionada com o desgaste dos eletrodos, de acordo com a lei 

de Faraday (ibid, 2000). 

2.3.3.3 Tempo de residência  

Tempo de residência ou tempo de retenção é o tempo que os contaminantes 

permanecem dentro da célula eletroquímica  reagindo entre as placas dos eletrodos. Nos 

processos contínuos está relacionado com a vazão, sendo inversamente proporcionais.  
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Este parâmetro influência na eficiência do processo, sendo mais eficientes em  

tempos de contato mais prolongados entre os contaminantes e os elétrons. 

2.3.3.4 Distância entre as placas dos eletrodos 

A eficiência do processo está relacionada também com a distância entre as placas, 

pois o aumento da distância proporciona o aumento da resistência ôhmica da solução, 

dificultando à passagem da corrente (GIORDANO e FILHO, 2000) responsável pelo 

tratamento dos contaminantes. O aumento da resistência elétrica encarece o processo 

eletrolítico, pois ocorre um desperdício de energia, sendo necessário investigar a distância 

ótima que promova a reação, mas que também diminua o número de pares de eletrodos a 

serem confeccionados, reduzindo assim os custos com matéria prima. 

2.3.3.5 pH - Potencial Hidrogeniônico 

O potencial hidrogeniônico ou pH mede a acidez ou a basicidade de uma solução 

pelos íons H+ e OH-, podendo ser calculado pela Equação 2.5. 

pH = - log [H+]                                                                         (Eq. 2.5) 

A escala de pH varia de 0 a 14, recomendando-se  para os ensaios eletroquímicos que 

o pH esteja próximo ao neutro (pH = 7), pois são obtidas as maiores velocidades de reação. 

A velocidade de reação diminui em pH ácido, ocorrendo também um aumento da corrosão 

dos eletrodos, não sendo recomendável do ponto de vista econômico (GIORDANO e 

FILHO, 2000 apud SIFUENTES, 1992). Ocorre, também, uma redução na velocidade de 

reação em pH alcalino (ibid, 2000).  

2.3.3.6 Temperatura 

Para GIORDANO e FILHO (2000), a temperatura tem influência direta na eficiência 

do processo eletrolítico. A eficiência do processo aumenta com o aumento da temperatura, 

principalmente porque as micro-bolhas do gás hidrogênio geradas ascendem mais 

rapidamente para a camada de escuma (flocos eletroflotados acumulados na superfície da 

camada eletrolítica). Este efeito reduz a passivação dos eletrodos e gera um conseqüente 

aumento da eficiência do processo (ibid, 2000 apud MANNARINO, 1997).
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3 ESTADO DA ARTE  

O tratamento eletroquímico de efluentes tem se mostrado bastante promissor tanto 

para o tratamento de efluentes sanitários como industriais. Este capítulo apresenta os 

trabalhos que utilizando esta tecnologia alternativa, influenciaram na construção desta 

dissertação.  

DELGADILLO (1991) utilizou reatores eletrolíticos em batelada e contínuo a fim de 

remover DQO (Demanda Química de Oxigênio), fenol, sulfetos e óleos e graxas 

emulsificadas de efluentes de refinaria de petróleo. O reator em batelada tinha capacidade de 

1,2 litros, anodo de alumínio e catodo de ferro cujo espaçamento entre eles era de 1,0 cm. O 

reator contínuo tinha eletrodos de ferro com espaçamento de 1,0 cm entre eles e capacidade 

de 8,0 litros. Foi observado que o comportamento de remoção de sulfetos é maior a altas 

temperaturas e com tempo reduzido. Foi observado também que em 10 minutos de 

eletrólise, utilizando a densidade de corrente de 180A/m² se consegue remover 1ppm de 

sulfetos. Em 15 minutos de eletrólise ocorreu 98 % de remoção de óleo emulsificado, de 

98ppm a 2ppm. No estudo foi possível remover DQO, óleos e graxas emulsificadas e 

sulfetos, sem a adição de reagentes químicos e/ou ajuste de pH, mas não foi possível 

remover fenóis e outras substâncias solúveis. A remoção da DQO foi função da densidade 

de corrente, temperatura e tempo de eletrólise. 

GIORDANO e FILHO (2000) aplicaram o processo eletrolítico ao saneamento 

ambiental de balneários. Neste estudo o  tratamento eletrolítico foi aplicado em efluentes 

domésticos devido à interferência da população flutuante (turistas) em relação à população 

fixa no tratamento de esgotos do balneário de Armação de Búzios/RJ. A flutuação de 

população dificultava a utilização do método convencional pelo tratamento biológico que 

requeriam uma relativa equalização das vazões afluentes às estações de tratamento. A 

estrutura modular do processo eletrolítico possibilitou a flexibilização da operação da ETE 

de acordo com demanda sazonal dos balneários. Inicialmente investigou-se um reator 

eletrolítico em escala de laboratório antes da implantação do projeto na ETE. As condições 

dos ensaios realizados pelos autores foram: volume de amostra igual 0,8 L, distância entre 

eletrodos de 1,0 cm, diferença de potencial variando de 1,3 a 1,6 V, intensidade de corrente 
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variando de 1,3 a 1,4 A, número de pares de eletrodos igual a 4, temperatura de 21ºC, tempo 

de eletrocoagulação de 10 minutos, área molhada dos eletrodos de 0,00425 m e potência 

específica = 0,41 W/L. Foram utilizadas amostras típicas de esgotos resultando na redução 

de DBO acima de 85%, da DQO acima de 90% e do fósforo sempre superiores a 85%. 

ALINSAFI et al.(2004) estudaram a eletrocoagulação de uma solução de corante 

azul reativo otimizando o tratamento por modelos experimentais e por análise das superfície 

de resposta em termos de remoção de cor e da demanda química de oxigênio (DQO). As 

condições ótimas de pH, densidade de corrente e tempo de reação foram aplicadas em 

efluentes têxteis reais e sintéticos. Após a eletrocoagulação destes efluentes houve um 

aumento da biodegrabilidade. 

BIDOIA & NOTOYA (2004) estudaram o tratamento eletrolítico de um efluente 

simulado contendo fenol. O fenol foi utilizado por ser um orgânico encontrado em efluentes 

de petróleo, de caráter tóxico e persistente no ambiente, além de servir como molécula 

modelo para o estudo de destruição de moléculas aromáticas organocloradas. Sua 

transformação permitiu desenvolver métodos de redução da toxificação e eliminação de 

substâncias persistentes. Os experimentos foram conduzidos em sistema de batelada, 

utilizando-se eletrodos de anodos dimensionalmente estáveis, conhecidos como DSA®; 

submetendo o efluente a diferentes tempos de eletrólise (5, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 min) e 

intensidades de corrente (0,25; 0,50; 0,75 e 1 A) e sendo observadas diminuições na 

concentração de fenol (a partir de 120ppm). O tratamento eletrolítico em 1 hora reduziu para 

concentrações satisfatórias de biodegradação os efluentes com até 65 ppm de fenol (a 

maioria dos efluentes de refinaria de petróleo está em torno de 50 ppm), ou seja, o que torna 

processo eletrolítico viável. 

GE, J. et al. (2004) desenvolveram um processo de eletrocoagulação-eletroflotação 

bipolar para tratamento de efluentes de lavanderia. Em único reator os processos de 

eletrocoagulação e eletroflotação ocorriam simultaneamente. Os parâmetros de operação 

investigados, foram: pH inicial, tempo de residência hidráulico e densidade de corrente. O 

design único do reator possibilitou a remoção de turbidez efetiva, DQO, fosfato e 

surfactantes em uma ampla variação de pH (5-9) para um pequeno tempo de residência 
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hidraúlica (5-10min). A escala de testes piloto (1,5 m³/h) foi realizada com sucesso em três 

diferentes lavanderias utilizando o processo de eletrocoagulação-eletroflotação sendo viável 

para tratamento de efluentes de lavanderia. 

MARTINEZ-HUITLE et al. (2004) estudaram a oxidação eletroquímica do ácido 

oxálico, um ácido médio, em eletrodos do tipo Ti/PbO2, diamante dopado com boro (BDD), 

Pt, Au e Ti/IrO2-Ta2O5, por voltametria cíclica e cargas de eletrólise. A oxidação anódica do 

ácido oxálico mostrou que o material do eletrodo foi um importante parâmetro para 

otimização do processo, desde o mecanismo aos diferentes produtos formados das reações 

anódicas. O ácido oxálico foi oxidado em diferentes substratos para CO2; entretanto, altas 

eficiências de corrente foram obtidas para os eletrodos de Ti/PbO2, diamante dopado com 

boro (BDD) e Pt. Para Ti/PbO2,os grupos carboxílicos interagiram fortemente com o Pb da 

superfície do eletrodo. De modo geral, verificaram que existem interações complexa entre o 

substrato orgânico e a superfície do eletrodo; e confirmaram a oxidação do ácido oxálico e 

do eletrodo de Pt. 

BRASILEIRO et al.(2005) estudaram o efeito da eletrooxidação do fenol presente 

em águas de produção de campos de petróleo. A metodologia experimental utilizou um 

reator de fluxo ascendente para tratar um efluente sintético com as características da água de 

produção do Pólo de Guamaré/ RN: Ca(OH)2 – 130 mg/L; MgSO4 – 20 mg/L; NH4Cl – 100 

mg/L; Na2S – 30 mg/L; NaCl – 5.000 mg/L; e C6H5OH – 10 mg/L. O reator eletroquímico 

apresentou configuração transversal, com eletrodos (constituído por 6 células posicionadas 

paralelamente de eletrodos expandidos de aço-inoxidavel e DSA®) dispostos paralelamente. 

Foi realizado um planejamento experimental do tipo fatorial 22 com configuração estrela 

onde foram estudados os parâmetros: potencial elétrico e vazão. Como indicadores da 

eficiência do tratamento eletroquímico foram analisadas as seguintes variáveis respostas: 

percentual de remoção do fenol, percentual de remoção de sulfeto, percentual de remoção de 

N-amoniacal e consumo energético. Para os autores o melhor resultado foi: vazão de 

alimentação 285 L/h; e potencial de célula 3 volts. Os percentuais médios de remoção 

encontrados foram: 70 % para o sulfeto, 20 % para o N-NH4
- e 45 % para o fenol. 
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QUIROZ et al. (2005) investigaram a eliminação do p-nitrofenol em soluções 

aquosas por oxidação eletroquímica utilizando anodos de Pb/PbO2. O processo foi estudado 

pelo método polarização galvanostática em meio ácido e alcalino, pela função da 

temperatura (20, 40 e 60°C) e pela densidade de corrente anódica (J = 10, 20 e 30 mA.cm-2). 

No meio ácido (0,5 M H2SO4), o processo de oxidação permitiu 94% de conversão do p-

nitrofenol em 7h, 20°C e J = 20 mA.cm-2, com uma vasta distribuição de produtos 

degradados (39% p-benzoquinona e 26% de hidroquinona, sendo o balanço de massa para o 

maior tempo de eletrólise). Sob estas condições, a eficiência de corrente para a oxidação do 

substrato foi de 15,4%. Em meio alcalino (0,1 M NaOH, pH = 8,5), a eliminação mais 

eficiente para o p-nitrofenol (97%) foi obtida a partir  de 60°C, 20 mA.cm-2 e 420 min do 

tempo de eletrólise, com respostas de produção de 52,7% de p-benzoquinona e 15,1% de 

hidroquinona. Sob estas condições, chegou-se a quase completa redução da demanda 

química de oxigênio (DQO), com um alto nível de mineralização do p-nitrofenol (>80%), o 

rendimento de conversão do p-nitrofenol aumentou  em 95% e uma rara formação de ácidos 

alifáticos (mas provavelmente ácidos maleicos). As curvas de degradação (p-nitrofenol x 

tempo) em meios ácidos e alcalinos predisseram que a completa oxidação dos ácidos 

alifáticos para CO2  estão para eletrólise com o tempo >420 min.  

SILVA et al. (2005b) estudou o processo oxidativo avançado por Fenton (H2O2 + 

FeSO4 formando OH•) associado ao tratamento eletroquímico utilizando eletrodos DSA® 

para o tratamento de água produzida de petróleo. Testou-se inicialmente eletrólises com 

corrente constante de 50 mA.cm-2, em uma solução de sulfato de sódio 0,05 M acidificada 

com ácido sulfúrico (pH = 2,5) contendo 1000 ppm de um substrato modelo, a anilina, 

durante 24 horas. Observou-se que a utilização de processos associados: oxidação direta e 

indireta (POA) aumenta a eficiência do tratamento em 100% de remoção de DQO. Já no 

efluente real (água produzida), as eletrólises tiveram corrente constante de 50 mA.cm-2, em 

uma solução contendo água produzida e sulfato de sódio 0,05 M (1:1), acidificada com ácido 

sulfúrico pH = 2,5, durante 12 horas. Neste caso, em função da presença de material 

particulado e/ou óleo em suspensão o resultado foi diferente. No tratamento da água 

produzida observou-se que na ausência de ferro o processo foi mais eficiente e que as 

eletrólises utilizando-se cátodo x anodo, respectivamente: DSA®x DSA® e DSA®x feltro de 
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carbono apresentaram a mesma eficiência de remoção de DQO: 85 %. Neste caso esse 

resultado é mais interessante, pois nessas eletrólises não tem adição de reagentes podendo 

trabalhar com a amostra in natura. 

SANTOS et al. (2005) estudaram a viabilidade de aplicação da tecnologia 

eletroquímica no tratamento da água produzida de petróleo. Utilizou-se 1 par de eletrodos 

DSA® - Ti/Ru0,34Ti0,66O2 como material eletródico, com dimensões de 4 x 4 cm, em um 

reator em escala de bancada, por batelada sob agitação, durante 10 horas de eletrólise. O 

tratamento foi aplicado em amostras de água produzida coletadas na área industrial do Ativo 

de Produção de Alagoas (Estação Coletora de Pilar). Foi avaliada a influência da densidade 

de corrente e da concentração da água produzida. Na 1ª Etapa, fixou-se a concentração do 

efluente (diluição de 50 % da água de produção) e variou as densidades de corrente (25, 50 e 

100 mA. cm-2). Para todas as densidades de corrente foi observado a redução da 

concentração de carbono, no entanto verificou-se apenas um ligeiro aumento da eficiência 

do processo em função do aumento da densidade de corrente: 41, 47 e 50 % de redução da 

concentração de carbono para as densidades de 25, 50 e 100 mA.cm-2 respectivamente após 

8 horas de eletrólise. O aumento da eficiência do processo não foi proporcional ao aumento 

da densidade de corrente, pois parte da corrente aplicada foi utilizada em reações paralelas, 

como a reação de desprendimento de oxigênio ou cloro que ocorrem simultâneas a reação de 

oxidação. Observou-se a relação de consumo de 4,8 Coulomb de energia para a degradação 

de 1 ppm de carbono, a carga excedente foi utilizada em reações paralelas. Na segunda etapa 

fixou-se a densidade de corrente em 100 mA cm-2 e variou-se a concentração da solução em 

25, 50 e 100 % da água produzida em solução. O tratamento se mostrou bastante eficiente 

para o tratamento da solução diluída (25 % de água produzida), tendo sido observado a 

redução de 100 % de carbono após 8 horas de eletrólise.  

SILVA NETO et al. (2005) estudaram o desenvolvimento de eletroflotadores para o 

tratamento de água de produção de petróleo.  Cinco parâmetros foram investigados na 

eletroflotação: formato dos eletrodos; material dos eletrodos; pH; temperatura; e densidade 

de corrente. Os diferentes formatos dos eletrodos de alumínio não mostraram mudanças 

significativas na eficiência de remoção de DQO; os eletrodos em placa permitiram melhor 

homogeneização da solução, porém houve maior deposição de incrustantes no cátodo. As 
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comparações entre eletrólises realizadas com eletrodos de alumínio e com eletrodos DSA 

mostraram que este último apresenta maior eficiência para a redução de DQO; o eletrodo de 

alumínio apresentou maior problema de formação de incrustação sobre o cátodo, 

praticamente inutilizando o eletrodo após três horas de eletrólise. À deposição de 

incrustantes sobre o cátodo, aumentou da temperatura devido ao aumento da resistência 

entre os eletrodos, pois parte da potência aplicada era dissipada em forma de energia 

térmica. O pH, após uma hora de eletrólise, tornou-se ácido, dificultando a formação e 

complexação do hidróxido de alumínio que era favorecida em meio neutro ou levemente 

alcalino. O estudo da densidade de corrente mostrou que valores da ordem de 50 mA cm-2 

sacrificaram rapidamente o cátodo e provocam grande corrosão no anôdo sem uma 

compensação significativa na eliminação dos contaminantes. A inversão de polaridade não 

se mostrou eficiente para eliminar o problema da formação da camada de hidróxidos e 

carbonatos sobre a superfície do cátodo. 

OLIVEIRA et al. (2007) estudou a oxidação eletroquímica de benzeno em solução 

aquosa com eletrodos de diamante  dopado com boro e tinha como objetivo determinar os 

principais produtos gerados durante o processo de oxidação por cromatografia líquida de alta 

eficiência. Os estudos de voltametria cíclica indicaram que o benzeno é oxidado 

irreversivelmente em acido médio  na superfície do eletrodo BDD a 2,0V versus Ag/AgCl  

em um processo de difusão controlado.  Durante o ciclo, outros produtos foram gerados: 

hidroquinona, bezoquinona, resorcinol ou catequol. A degradação eletroquímica completa 

do benzeno foi feita com experimentos de eletrólise usando um disco rotativo do eletrodo 

BBD (2,5V por 5 horas). 

SILVA et al. (2007) investigou eletroquimicamente o comportamento operacional de 

eletrodos ternários, compostos de óxidos de rutênio, estanho e titânio produzidos por 

decomposição térmica. Foi utilizado como substrato uma placa de titânio revestido com 

composição nominal Ru(0,3)Sn(x)Ti(0,7-x) com x = 0,1, 0,2  e 0,5.  As medidas de impedância 

obtidas no intervalo de freqüência de 10,0 mHz a 30 kHz sendo Eac =  ±10 mV registraram 

que as resistências de polarizações dos eletrodos sinalizaram uma maior resistência de 

transferência de cargas para a reação de desprendimento de oxigênio quando se adicionava 
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SnO2 na mistura eletródica. As curvas de Tafel mostraram que a ação catalítica do óxido de 

rutênio foi mais favorável a reação de desprendimento de cloro. 

MOUEDHEN et al. (2007), investigou o processo de eletrocoagulação  com 

eletrodos de alumínio. Examinaram diferentes condições de operação de modo sistemático, 

como: mistura das soluções de Na2SO4, pH e densidade de corrente. Investigaram a 

influência do fenômeno de polarização do eletrodo, evolução do pH durante a eletrólise  e o 

efeito do desprendimento do alumínio na coagulação. Executaram testes potenciodinâmicos  

e eletrólises usando diferentes configurações de células eletroquímicas. Os principais 

resultados obtidos foram uma concentração mínima de 60 ppm do eletrólito Cl- para quebrar 

filme de passivo anódico e para reduzir a voltagem da célula durante a eletrólise. Os 

eletrodos de alumínio agiram neutralizando o pH. O tratamento de efluentes sintéticos 

contendo íons de metais pesados (Ni2+,  Cu2+, Zn2+) alcançou remoções acima de 98%. Foi 

verificado que o aumento da densidade de corrente reduz o tempo de tratamento sem 

requerer mudanças do processo.  
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4 MATERIAIS E METODOLOGIA 

Este capítulo faz uma abordagem dos materiais utilizados e as metodologias aplicadas 

neste trabalho, como: os reatores eletroquímicos, equipamentos analíticos, medidas da 

eficiência de remoção dos contaminantes, avaliação do consumo energético, planejamento 

estatístico para análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais e os softwares utilizados. 

4.1 Eletrofloculador 

Na primeira etapa do trabalho utilizou-se um eletrofloculador construído com eletrodos 

de ferro que tinha por objetivo remover metais pesados, especificamente Zn2+ e Cu2+ presentes 

em águas de produção. 

Como a composição química da água de produção varia de região para região, foi 

sintetizada uma solução com as seguintes características: 100 mg/dm3 dos contaminantes Zn2+ 

e Cu2+  e 5.845 mg/dm3 de NaCl que tinha a função de condutor elétrico. A metodologia 

aplicada foi em escala de bancada, por batelada e temperatura ambiente (Figura 4.1).  

 

        Figura 4.1 Eletrofloculador construído com eletrodos de ferro. 

Para medir a eficiência deste tratamento eletroquímico foram analisadas as variáveis 

respostas: consumo energético em kWh/m3 e percentuais de remoção dos metais pesados de 

acordo com as Equações 2.1 e 2.2, respectivamente. 
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A avaliação do custo do processo foi estimada pela tarifa estabelecida pela ANEEL 

(Agência Nacional de Energia Elétrica), sendo o kWh de 29 centavos para indústria 

(COSERN, 2008). Não foram considerados os impostos. 

4.1.1 Construção do eletrofloculador para tratamento de água produzida 

A construção do eletrofloculador e as condições dos ensaios realizadas neste trabalho 

foram baseadas no trabalho de GIORDANO e FILHO (2000). Porém, os autores utilizaram o 

reator para o tratamento de efluente doméstico e este trabalho utilizou o reator para um 

efluente industrial simulado.  

4.1.1.1 Dimensionamento e Material da Célula 

Foi construída uma caixa acrílica cúbica para garantir o isolamento elétrico e 

transparência do sistema. O volume da caixa foi de 1,331 dm3, mas o volume tratado apenas 

de 1,2 dm3 para não transbordar o sistema. 

4.1.1.2 Material dos Pares de Eletrodos 

O material dos eletrodos é de aço carbono, por serem mais baratos e mais convenientes 

que de o alumínio, uma vez que o ferro dissolvido implica em um menor risco ambiental e é 

mais fácil de ser removido (SILVA et al., 2000). 

4.1.1.3 Fonte Corrente Contínua 

Foi utilizada uma fonte de corrente contínua externa, da marca DAWER, cuja potência 

máxima é de 15 Volts e corrente de 5 Ampere.  

4.1.1.4 Detalhes do Reator Eletrolítico 

� Volume de amostra = 1,2 dm3 

� Distância entre eletrodos = 1 cm 

� Diferença de potencial = 1,5 Volts  

� Intensidade de corrente = 1,5 A  

� Densidade de corrente = 1,464⋅10-3 A⋅cm-2 

� Temperatura = 27ºC 
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� Tempo de eletrofloculação = 10 minutos 

� Número de pares de eletrodos = 4 

� Intervalo de inversão de polaridade = 2 minutos (para reduzir a passivação dos 

eletrodos pela formação de microbolhas) 

� Área dos eletrodos = 8 cm x 8 cm = 64 cm2  

� Área molhada dos eletrodos = 64 cm2 x 8 eletrodos x 2 lados= 1.024 cm2 

� Espessura das placas = 0,5 mm 

4.2 Eletroflotador 

O segundo dispositivo experimental testado foi um eleflotador de fluxo contínuo e 

ascendente, cujos cátodos eram feitos de barras de ferro (no número de quatro) e um ânodo 

tridimensional do tipo DSA de: Ti/RuO2-TiO2-SnO2. 

O projeto do reator foi desenvolvido para que o ânodo do tipo DSA ficasse 

perpendicular ao fluxo na parte inferior do reator e cátodos paralelos ao fluxo na parte superior 

(Figura 4.2).  

 

 

         Figura 4.2 Eletroflotador de fluxo contínuo e ascedente. 

 
O objetivo do eletroflotador era promover a degradação da moléculas orgânicas pela 

formação de Cl2, O2, H2 e HClO, como também, promover a oxi-redução na superfície dos 

eletrodos do metal pesado e das moléculas orgânicas. 
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4.2.1 Construção do eletroflotador para tratamento de água produzida 

A construção do eletroflotador utilizado neste trabalho teve a contribuição do Instituto 

de Química e Biotecnologia da Universidade Federal de Alagoas. A técnica de preparação do 

anodo dimensionalmente estável foi a descrita por SILVA et al. (2007).  

4.2.1.1 Dimensionamento e Material da Célula 

Foi construído em forma cilíndrica com capacidade de 0,6 dm3, admitindo vazão com 

fluxo ascendente. 

4.2.1.2 Material dos Pares de Eletrodos 

O material dos cátodos era de ferro, pois como os cátodos no processo eletrolítico 

ganham massa (ou seja, não se dissolvem em solução) foi utilizado este material como 

alternativa de minimizar os custos da construção do reator. Havendo apenas a necessidade de 

que o ânodo fosse dimensionalmente estável. O metal base do anodo era de titânio e os 

eletrocatalíticos depositados sobre esta base foram RuO2-TiO2-SnO2.  

4.2.1.3 Fonte Corrente Contínua 

Foi utilizada uma fonte de corrente contínua externa, da marca DAWER, cuja potência 

máxima é de 15 Volts e corrente de 5A.  

4.2.1.4 Condições dos ensaios para o eletroflotador 

Parâmetros Fixados: 

Densidade de corrente = 89 mA⋅cm-2 

Intensidade de corrente = 0,16 A 

d.d.p = 7,9 Volt 

Área do ânodo = 19 cm2 

Volume do reator = 0,6 dm3 

Parâmetro Variado: 

Vazões em: 0,26 dm3/h, 0,53 dm3/h, 0,8 dm3/h e 1,3 dm3/h. 
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Solução sintética: 

Para submeter o tratamento eletroquímico foi sintetizada uma água de produção com a 

concentração dos contaminantes similares aos reportados no campo de Curimã/CE. A amostra 

inicial tinha as seguintes características: 

Mistura de BTEX (Benzeno, Tolueno, Etil-benzeno e Xileno) = 20 mg/dm3 

Fenol = 5 mg/dm3 

Zn2+ = 30,64 mg/dm3 

NaCl= 15.000 mg/dm3 (eletrólito) 

pH inicial= 6,86 

O efluente da Plataforma de Curimã possui 77.400 mg/dm3 de NaCl, no entanto foi 

utilizado nos ensaios 15.000 mg/dm3 para evitar danos aos equipamentos analíticos. Esperasse 

que quanto maior a concentração de Cl- maior será a produção de Cl2, agente oxidante que 

auxilia na degradação dos compostos orgânicos. 

Figura 4.3 Estrutura química de compostos orgânicos monoaromáticos: BTEX e fenol. 

4.2.1.5 Avaliação do processo 

Como indicadores da eficiência deste tratamento eletroquímico foram analisadas as 

variáveis respostas dos percentuais de remoção para BTEX, fenol e zinco utilizando Equação 

2.2.  

O consumo energético em kWh/m3 para cada experimento realizado foi determinado 

através da Equação 2.1.  

A avaliação do custo do processo foi estimada pela tarifa estabelecida pela ANEEL 

(Agência Nacional de Energia Elétrica), sendo o kWh de 29 centavos para indústria 

(COSERN, 2008). Não foram considerados os impostos. 
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4.3 Metodologias de Análises 

4.3.1 Cromatógrafo Gasoso 

O equipamento utilizado para análisar BTEX e Fenol foi o Cromatógrafo gasoso com 

detector PID/FID, modelo Trace GC Ultra, marca Thermo Electron Corporation (Figura 4.4).  

 

Figura 4.4 Cromatografo gasoso, modelo Trace GC Ultra,  
Marca Thermo Electron Corporation. 

As especificações cromatográficas foram seguidas através do método EPA 8021: as 

amostras foram analisadas utilizando detector CG-PID/FID em série, coluna OV624, 

temperatura inicial 40,15 ºC por 1,0 min e rampa de aquecimento 10 ºC/ min até 150 ºC, e 

corrida total de 32 min. O Injetor foi Splitless com temperatura a 250 ºC. A temperatura da 

lâmpada (PID) a 280ºC e detector FID a 300 ºC. Fluxo do gás de arraste: 3,0 ml/min. O 

volume injetado da amostra no HeadSpace foi de 1,0 ml, com incubação constante e 

temperatura a 85 ºC/min.

Seguindo o método da EPA 8021 - determinação de aromáticos voláteis por 

cromatografia junto com os conhecimentos do artigo (MELQUIADES et al , 2006) foram 

identificados picos referentes ao BTEX segundo as condições cromatográficas citadas no 

texto, também foi identificado um outro pico o qual indicava ser o fenol presente na matriz da 

água produzida. Para confirmar a suspeita foi realizada uma corrida com o padrão deste 

composto e assim identificada à presença do fenol, também foi comparado com o tempo de 

retenção do método EPA 8041 - determinação de fenóis por cromatografia gasosa para obter 

uma identificação mais confiável. 
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Para medir as eficiências de remoção de fenol e BTEX, foram calculadas as áreas dos 

picos destes analitos por integração, utilizando o programa Origin 6.0. As áreas foram 

comparadas antes e após o tratamento no efluente sintético. 

4.3.2 Espectrômetro de Absorção Atômica 

O equipamento utilizado para medir a eficiência do tratamento para zinco e cobre, foi 

Espectrômetro de Absorção Atômica da marca VARIAN, modelo SpectrAA.10 Plus (Figura 

4.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O método aplicado foi o 3111.B da APHA que padroniza as análises de metais por 

Espectrometria de Absorção Atômica com chama direta utilizando o gás acetileno. As 

especificações de operação do Espectrômetro de Absorção Atômica (EAA) estão descritas na 

Tabela 4.1, como: comprimento de onda, concentração dos padrões para construção da curva 

de calibração, abertura de fenda e diluição das amostras para que se enquadrasse desta curva. 

Tabela 4.1 Especificações de operação do EAA e os resultados das concentrações de 
metais antes do tratamento. 

Metal Comprimento de 
onda (nm) 

Abertura de 
fenda (nm) 

Concentração dos 
padrões (mg/dm3) 

Diluição das 
amostras 

Cu2+ 222.6 0,2 20-40-80-100 50 % 
25 % Zn2+ 213,9 1,0 10-30-50-60 

Figura 4.5 Espectrômetro de Absorção Atômica (EAA) da marca VARIAN, 
modelo SpectrAA.10 Plus. 
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4.3.3 Metodologia para Análise de Sensiblidade dos Parâmetros Operacionais 

Foi realizado um planejamento experimental de forma randômica do tipo fatorial 22 

com três repetições do ponto central (BARROS NETO et al., 2001; TEÓFILO e FERREIRA, 

2006) para análise de sensibilidade dos parâmetros operacionais que influenciam no processo 

de eletroflotação. Os parâmetros estudados foram: densidade de corrente x vazão. Este 

planejamento serviu de ferramenta para investigar qual dos dois parâmetros mais influenciou 

no processo de remoção zinco, o metal pesado que se encontra em maior concentração no 

efluente da Plataforma de Curimã. A Figura 4.6 mostra o esquema do planejamento fatorial 22 

com ponto central e seus valores codificados. 

 

Figura 4.6 Planejamento experimental do tipo fatorial 22 com ponto central. 

A Tabela 4.2 mostra a matriz de planejamento experimental com os respectivos níveis 

estudados: 22 (fatorial) + 3 (ponto central) = 7 experimentos. 

Tabela 4.2 Matriz de planejamento com 7 experimentos. 

Experimentos Dens. Corrente (mA/cm2) Vazão (dm3/h) 

1:1 (P.C) 39 (0) 2,2 (0) 
1:2 (P.C) 39 (0) 2,2 (0) 
1:3 (P.C) 39 (0) 2,2 (0) 

2 18 (-1) 3,0 (1) 
3 60 (1) 1,4 (-1) 
4 60 (1) 3,0 (1) 
5 18 (-1) 1,4 (-1) 

 



 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO V:

Resultados e Discussão
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo apresenta os resultados dos ensaios utilizando os reatores por 

eletrofloculação e eletroflotação. 

5.1 Resultados dos ensaios do eletrofloculador 

A Tabela 5.1 apresenta as concentrações médias de Cu2+ e Zn2+, antes e após a 

eletrofloculação. Estes resultados servem para calcular os percentuais de remoção destes 

contaminantes através da Equação 2.2. 

Tabela 5.1 Resultados das concentrações de metais antes e após a eletrofloculação. 

Metal

Concentração Antes 

do Tratamento 

(mg/dm3)              

Conc. Média 

(mg/dm3) 

Concentração Após o 

Tratamento (mg/dm3) 

Conc. Média 

  (mg/dm3) 

Cu2+ 90,1 93,4 93,6 

98,2 

92,36 28,3 28,5 29,0 28,6 

Zn2+ 100,0 97,1 98,43 63,5 62,5 63,5 63,15 

Os resultados obtidos foram 69,04 % de remoção para o Cu e 35,84 % para o Zn. Em 

decorrência da reação entre o material do eletrodo e a solução eletrolítica, ocorreu formação 

de precipitado marrom de Fe2O3, aumento de pH devido a formação de Fe(OH)3, mudança de 

cor da solução: incolor para amarelo, devido a presença de cátions de ferro; e sem variação de 

temperatura. Para maior eficiência de remoção dos metais pesados, se faz necessário um 

estudo do aumento do tempo de eletrocoagulação para que se atinjam os padrões da legislação 

vigente. Porém, o Cu2+ teve maior eficiência em relação ao Zn2+ devido à maior potencial de 

descarga catódica.  

O consumo energético em kWh/m3 para este experimento foi determinado através da 

Equação 2.1. Obtendo 0,3125  kWh/m3 para o ensaio realizado com o custo de 0,09 R$/m3. 

Um tratamento viável para indústria. 
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Observou-se a formação de um subproduto (precipitado de óxido de ferro) resultante do 

desgaste dos eletrodos (Figura 5.1), de acordo com SILVA NETO et al. (2005) estes podem 

ser removidos da água por decantação/sulfonação ou filtração simples (Figura 5.2).  

 

Figura 5.1 Aspecto do efluente antes, durante e depois do tratamento no eletrofloculador 
em batelada. 

 

Figura 5.2 Filtração simples do precipitado formado na eletrofloculação. 
SILVA NETO et al.(2005). 

Achou-se que o desgaste constante dos eletrodos seria inconveniente para aplicação 

industrial em termos de manutenção destes e remoção do precipitado pós-tratamento. Diante 

disto, resolveu-se testar um segundo reator que utiliza-se o ânodo dimensionalmente estáveis 

(DSA) de Ti/RuO2-SnO2-TiO2, esse tipo de ânodo não participa da reação e conseqüentemente 

não adiciona sub-produto na água (tecnologia mais limpa). Nesta etapa do trabalho, foi testado 

não apenas o metal pesado Zn2+, mas também moléculas orgânicas tóxicas, como BTEX e 

fenol (contaminantes presentes na água de produção da plataforma de Curimã/CE).  
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5.2 Resultados do eletroflotador 

5.2.1 Resultados de remoção para o zinco 

Na Tabela 5.2 pode ser visto que quando ocorre o aumento do tempo de residência do 

efluente no reator (menor vazão) há um aumento de pH (ou seja, aumento de hidroxila em 

solução), proporcionando uma maior remoção do Zn2+ devido à formação do precipitado de 

Zn(OH)2. 

Tabela 5.2 Resultado do percentual de remoção de Zn2+ com variação da vazão. 

Vazão (dm3/h) Eficiência de Remoção de Zn+2 (%) pH final 

0,26 69 7,87 
0,53 42,5 7,64 
0,8 35 7,62 
1,3 9 7,33 

NOTA: pH inicial 6,86. 

O Figura 5.3 mostra o comportamento praticamente linear para remoção do zinco, para 

a faixa de vazão estudada onde a melhor resposta foi para a menor vazão de 0,26 dm3/h. 

Figura 5.3 Resultado do percentual de remoção de Zn2+ com variação da vazão. 
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5.2.2 Resultados de remoção para o fenol e BTEX 

O processo de remoção dos orgânicos dentro do eletroflotador ocorreu por reações de 

oxi-redução através da ação dos elétrons, Cl2, O2, H2 e hipoclorito que degradaram estes 

compostos em compostos intermediários. Na etapa da coleta, quando fluido sai de dentro do 

reator uma parte pode ter volatilizado, no entanto, isto não foi contabilizado. 

Amostra Inicial: 

O perfil cromatográfico da Figura 5.4 identifica seis picos que correspondem aos 

contaminantes: fenol, benzeno, tolueno, etil-benzeno, xileno-o e xileno-m,p, respectivamente, 

na amostra inicial da água produção. 

Figura 5.4 Perfil cromatográfico dos contaminates fenol e BTEX na amostra inicial. 
 

Os próximos perfis cromatográficos apresentados nas Figuras 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 

referem-se aos ensaios admitindo vazões de 0,26 dm3/h, 0,53 dm3/h,  0,8 dm3/h e 1,3 dm3/h. 

Nestes perfis é possível observar a formação de novos picos que correspondem a compostos 

intermediários, decorrentes da degradação dos contaminantes anteriormente citados. 
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A Figura 5.5 mostra o perfil cromatográfico do ensaio admitindo vazão de 0,26 dm3/h e 

a Tabela 5.3 apresenta os percentuais de remoção dos contaminantes fenol e BTEX. 

Figura 5.5 Perfil Cromatográfico do ensaio admitindo vazão de 0,26 dm3/h. 
 

Tabela 5.3 Percentuais de remoção para BTEX e fenol no ensaio com vazão de 0,26 dm3/h. 

Contaminante Eficiência de Remoção (%) 
Fenol 47% 

Benzeno ~100% 
Tolueno ~100% 

Etil-benzeno 47% 
Xileno - o ~100% 

Xileno – m, p ~100% 
BTEX global 97,6% 

NOTA: A remoção destes contaminantes pode ter ocorrido também por volatilização. No entanto, este fenômeno 
não foi considerado. 
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A Figura 5.6 mostra o perfil cromatográfico do ensaio admitindo vazão de 0,53 dm3/h e 

a Tabela 5.4 apresenta os percentuais de remoção dos contaminantes fenol e BTEX. 

Figura 5.6 Perfil Cromatográfico do ensaio admitindo vazão de 0,53 dm3/h. 

 
Tabela 5.4 Percentuais de remoção para BTEX e fenol no ensaio com vazão de 0,53 dm3/h. 

Contaminante Eficiência de Remoção (%) 
Fenol Produção de 37% 

Benzeno ~100% 
Tolueno ~100% 

Etil-benzeno 4% 
Xileno - o ~100% 

Xileno – m, p ~100% 
BTEX global 95,4% 

NOTA: A remoção destes contaminantes pode ter ocorrido também por volatilização. No entanto, este fenômeno 
não foi considerado. 
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A Figura 5.7 mostra o perfil cromatográfico do ensaio admitindo vazão de 0,8 dm3/h e 

a Tabela 5.5 apresenta os percentuais de remoção dos contaminantes, fenol e BTEX. 

 
Figura 5.7 Perfil Cromatográfico do ensaio admitindo vazão de 0,8 dm3/h. 

 
 
Tabela 5.5 Percentuais de remoção para BTEX e fenol no ensaio com vazão de 0,8 dm3/h. 

Contaminante Eficiência de Remoção (%) 
Fenol 21% 

Benzeno ~100% 
Tolueno ~100% 

Etil-benzeno 17% 
Xileno - o ~100% 

Xileno – m, p ~100% 
BTEX global 96,2% 

NOTA: A remoção destes contaminantes pode ter ocorrido também por volatilização. No entanto, este fenômeno 
não foi considerado. 
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A Figura 5.8 mostra o perfil cromatográfico do ensaio admitindo vazão de 1,3 dm3/h e 

Tabela 5.6 apresenta os percentuais de remoção dos contaminantes Fenol e BTEX. 

Figura 5.8 Perfil Cromatográfico do ensaio admitindo vazão de 1,3 dm3/h. 
 
 
Tabela 5.6 Percentuais de remoção para BTEX e fenol no ensaio com vazão de 1,3 dm3/h. 

Contaminante Eficiência de Remoção (%) 
Fenol 30% 

Benzeno 82% 
Tolueno ~100% 

Etil-benzeno Produção de 92% 
Xileno - o ~100% 

Xileno – m, p ~100% 
BTEX global 84,1% 

NOTA: A remoção destes contaminantes pode ter ocorrido também por volatilização. No entanto, este fenômeno 
não foi considerado. 
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Os quatro ensaios mostram uma boa remoção para benzeno, tolueno, xileno-o e xileno-

m,p em aproximadamente 100 %. No entanto, os compostos mais persistentes foram: fenol e 

etil-benzeno. Nos ensaios com vazões de 0,53 dm3/h e 1,3 dm3/h houve uma moderada 

produção de fenol e etil-benzeno, respectivamente; alem da remoção. Da acordo com os 

resultados  já publicados por outros autores (OLIVEIRA et al., 2006; MARTINEZ-HUITLE e 

FERRO, 2006), a produção de fenol é uma etapa intermediária  da oxidação do benzeno, esta 

acontece na superfície do eletrodo onde ocorre a formação de radicais hidroxilas que atacam o 

anel aromatico do benzeno formando fenol. Quanto à formação de etil-benzeno, pode ter 

ocorrido uma adição dos subprodutos da degradação dos compostos aromáticos ao anel 

benzeno.  

O fato de a matriz ser complexa confere uma irregularidade de remoção para fenol e 

etil-benzeno devido à influência dos outros compostos aromáticos, sendo, portanto pouco 

preditivo as resposta de remoção, como pode ser observado na Tabela 5.7. 

Tabela 5.7 Remoção de fenol e etil-benzeno para os ensaios admitindo vazão. 

Vazão (dm3/h) Remoção de Fenol (%) Remoção de Etil-benzeno (%) 

0,26 47 47 
0,53 Produção de 37 4 
0,8 21 17 
1,3 30 Produção de 92 

Por outro lado, se formos avaliar a eficiência de remoção de BTEX global, podemos 

observar uma excelente remoção deste. Isto pode ser observado na Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 Remoção de BTEX Global para os ensaios admitindo vazão. 

Vazão (dm3/h) Remoção de BTEX Global (%)
0,26 97,6 
0,53 95,4 
0,8 96,2 
1,3 84,1 

É importante lembrar que o tratamento eletroquímico é um processo complexo onde 

estão envolvidas várias reações diretas e indiretas que ocorrem simultaneamente no sistema, se 

torna difícil dizer qual destas reações mais influencia na degradação de BTEX e fenol nos 
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compostos intermediários (apresentados nas Figuras 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8). Como também, a 

flotação de gases gerados dentro do reator pode ter ajudado a volatilizar uma parte destes 

contaminantes, uma vez que o fenol é semi-volátil e o BTEX é volátil. 

Não foi possível identificar os compostos intermediários por falta de biblioteca interna 

no CG-FID/PID. Identificar estes compostos é um fato extremamente necessário, uma vez que 

a oxidação de moléculas orgânicas por Cl2 pode gerar organoclorados. Se isso for comprovado 

tornaria o tratamento eletroquímico inviável, pois estes compostos são tóxicos e persistentes 

no meio ambiente. 

5.2.3 Resultados da análise de consumo energético 

A Tabela 5.9 mostra os resultados do consumo energético para os ensaios 0,26 dm3/h, 

0,53 dm3/h, 0,8 dm3/h e 1,3 dm3/h. 

Se fizermos uma avaliação dos percentuais de remoção dos contaminantes e consumo 

energético de cada vazão, percebemos que para BTEX global houve uma ótima eficiência para 

todas as vazões. Desta forma, se faz interessante utilizar o de mais alta vazão (1,3 dm3/h), por 

ser o mais econômico para indústria. 

Tabela 5.9 Resultado do consumo energético para os ensaios admitindo vazão. 

NOTA: 1 kWh custa 0,29 R$ (COSERN, 2008). 

No entanto, se formos avaliar as eficiências de remoção do fenol e do Zn2+, ambos 

tiveram maior eficiência com o ensaio de menor vazão (0,26 dm3/h). 

Q  
( dm3/h) 

Consumo Energético 
W= E.I.t/ 1000 x Vt  

(kWh/m3) 

Valor do kWh 
em R$/m3 para 

indústria 

0,26 W1= 7,9.0,16.2,3/ 1000 x 0,0006 = 4,84 1,41 

0,53 W2= 7,9.0,16.1,13/ 1000 x 0,0006 =2,38 0,69 

0,8 W3= 7,9.0,16.0,75/ 1000 x 0,0006 =1,58 0,46 

1,3 W4= 7,9.0,16.0,46/ 1000 x 0,0006 =0,97 0,28 
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Os custos deste tratamento foram rentáveis quando comparado ao que se gasta 

atualmente no estado do Rio Grande do Norte para o tratamento e descarte da água produzida 

(aproximadamente 12 R$/m³). 

5.3 Análise de Sensiblidade dos Parâmetros Operacionais

A Tabela 5.10 apresenta as respostas para remoção de Zn2+ do planejamento fatorial 22 

com três repetições do ponto central (P.C), realizado de forma randômica. 

Tabela 5.10 Resposta de remoção de Zn2+ para planejamento fatorial 22 com repetição do 
ponto central. 

Experimentos Densidade de 
Corrente (mA/cm2) 

Vazão 
(dm3/h) 

Remoção de Zn+2

(%) 
1:1 (P.C) 39 (0) 2,2 (0) 47 
1:2 (P.C) 39 (0) 2,2 (0) 55 
1:3 (P.C) 39 (0) 2,2 (0) 60 

2 18 (-1) 3,0 (1) 41 
3 60 (1) 1,4 (-1) 79 
4 60 (1) 3,0 (1) 66 
5 18 (-1) 1,4 (-1) 41 

 

Os resultados experimentais deste planejamento obtiveram um erro puro muito 

elevado, igual a 40,84, que foi calculado pela repetição do ponto central (47%, 55% e 60%). 

Este valores indicam que não houve reprodutibilidade, isto pode estar associado ao material do 

anodo que é policristalino, ou seja, este tipo de material gera diferentes potenciais fazendo 

com que o sistema não seja comportado.

Para avaliar a sensibilidade dos parâmetros operacionais que influenciaram na remoção 

de Zn+2, os dados da Tabela 5.10 foram plotados no programa STATISTICA 6.0, obtendo-se:  

• Diagrama Pareto; 

• Superfície de Contorno; 

• Superfície de resposta,  

• Gráfico dos Valores Teóricos x Valores Experimentais. 

Estas ferramentas auxiliaram na interpretação das respostas obtidas 

experimentalmente. 
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5.3.1 Análise do Diagrama de Pareto 

A análise do Diagrama de Pareto nos mostra que a densidade de corrente foi o 

parâmetro que mais influenciou no processo de remoção do zinco, um fato evidente, pois a 

corrente elétrica aplicada é quem promove a reação. A vazão influenciou negativamente no 

processo, pois o aumento da vazão implica em uma maior quantidade de substâncias a ser 

tratada e conseqüentemente mais elétrons para promover a reação. A interação entre os dois 

parâmetros influenciaram negativamente no processo. Isto pode ser observado na Figura 5.9, a 

seguir. 

Figura 5.9 Diagrama de Pareto – analise das influencias positivas e negativas dos 
parâmetros operacionais no processo de remoção de Zn2+. 
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5.3.2 Análise da Superfície de Contorno 

O gráfico da superfície de contorno da Figura 5.10 mostra nas regiões avermelhadas, as 

melhores eficiências para baixas vazões associadas a altas densidades de corrente. Era de se 

esperar que as menores eficiências estivessem para altas vazões associadas a baixas 

densidades de corrente (observar nas regiões verdes), no entanto não houve uma diferença de 

resposta significativa entre a variação de vazão em baixas densidades de corrente. Isto porque, 

nesta região, não houve elétrons suficientes para promover as reações nas vazões aplicadas.  

 

Figura 5.10 Gráfico da Superfície de Contorno – avaliação da eficiência de remoção de 
Zn2+ em função dos parâmetros densidade de corrente x vazão. 
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5.3.3 Análise da Superfície de Resposta 

Na região investigada, o gráfico da superfície de resposta, é descrito pela equação: 

z = -3.19xy – 3.27y + 15.69x + 55.56, cujo comportamento é linear. A Figura 5.11 mostra o 

plano representado em perspectiva.  

 

Figura 5.11 Plano descrito pela equação z = - 3.19xy – 3.27y + 15.69x + 55.56, representa 
as resposta de remoção de Zn2+ em função das variáveis densidade de corrente (x) e 

vazão (y). 
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5.3.4 Análise do Gráfico dos Valores teóricos x Valores experimentais 

O gráfico apresentado na Figura 5.12 mostra o desvio dos valores experimentais 

(representados pelos pontos azuis) em relação aos valores teóricos (representada pela reta 

vermelha) para remoção de Zn2+. 

 
Figura 5.12 Gráfico comparativo dos valores teóricos x valores experimentais para 

remoção de Zn2+. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO VI:

Conclusões
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6 CONCLUSÕES  

Neste capítulo são apresentadas as conclusões obtidas neste trabalho. 

Eletrofloculador 

Os resultados obtidos foram 69,04 % de remoção para o Cu2+ e 35,84 % para o Zn2+. A 

comparação do consumo energético x percentual de remoção de Zn2+ da eletrofloculação em 

batelada com a eletroflotação na vazão de 0,8 dm3/h, percebe-se que o primeiro obteve 

35,84% e segundo 35 % de remoção de zinco, mas o primeiro gastou 0,09 R$/m3 e o segundo 

0,458 R$/m3. O primeiro, além de ter sido um pouco mais eficiente, foi também o mais barato 

em termos de remoção. 

Eletroflotador 

Remoção de metal pesado: 

As eficiências de remoção do zinco de 69 %, 42,6%, 35% e 9 % se mostraram 

inversamente proporcionais as vazões de 0,26 0,53 0,8 e 1,3 dm3/h, provavelmente isso está 

relacionado com o tempo de residência do contaminante dentro do reator e o aumento do pH 

para promover a reação .  

Remoção de BTEX e fenol:  

Os ensaios mostraram uma boa remoção para benzeno, tolueno, xileno-o,m,p em 

aproximadamente 100 % para todas as vazões. Lembrando que não foi estudada a contribuição 

da volatilização na remoção destes contaminantes.

Nos ensaios com vazões de 0,53 e 1,3 dm3/h houve produção de fenol e etil-benzeno, 

respectivamente. 

A remoção para fenol e etil-benzeno não se mostrou preditiva com a variação da vazão. 

 Consumo Energético: 

Os ensaios para eletroflotação mostraram que o consumo energético foi de 4,845 2,38 

1,58 e 0,969 kWh/m3, os custos do processo foram de 1,40 0,69 0,458 e 0,28 R$/m3, tornando-

o praticável para a indústria, pois o tratamento atual tem o custo de US$  6,29 /m³ 

(aproximadamente 12 R$/m3). 
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 Análise de Sensibilidade: 

A análise de sensibilidade mostrou que a densidade corrente foi o parâmetro 

determinante na resposta de remoção do Zn2+. Encontra partida, a vazão e a  interação entre os 

dois parâmetros operacionais (densidade de corrente x vazão) influenciaram negativamente no 

processo. 

  

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO VII:

Recomendações
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RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo são apresentadas as recomendações para trabalho. 

Eletrofloculador 

Recomenda-se que essa técnica seja utilizada no estudo da eficiência de remoção com 

outros metais de transição “d” e poluentes orgânicos presentes na água produzida.  

Recomenda-se para obter maior eficiência de remoção dos metais pesados sejam 

aplicados os potenciais de redução específicos para cada metal e que ocorra um aumento no 

tempo de eletrólise. 

Eletroflotador  

Remoção de metais pesados: 

Para a remoção de metais pesados se faz necessário a utilização de altas densidades de 

corrente, pois favorecem a formação de O2 que ajuda a oxidar os metais em seus respectivos 

óxidos metálicos. Já as baixas densidades de corrente favorecem a formação de Cl2, que não 

viabilizam as remoções dos metais.  

Remoção de BTEX e fenol: 

 Recomenda-se que os ensaios de 0,53 dm³/h e 1,3 dm³/h sejam reproduzidos sob as 

mesmas condições para verificar a formação de fenol e etil-benzeno, respectivamente. 

Recomenda-se, também, estudar isoladamente a eletrooxidação do BTEX e fenol para 

verificar os seus comportamentos e tendências.  

Outra recomendação é investigar o favorecimento da volatilização do fenol e do BTEX 

ao processo de flotação dentro do reator e fazer um balanço de massa antes e após o 

tratamento. 

Por último, investigar entre os compostos intermediários a possível formação de 

organoclorados em eletrólise de efluentes contendo NaCl, pois sua comprovação tornaria o 

tratamento eletroquímico impraticável para degradar orgânicos. 
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Consumo Energético 

Recomenda-se desenvolver reatores movidos por energias renováveis, como a energia 

solar e a eólica as quais garantiriam uma maior autonomia do processo - uma cela fotovoltaica 

tem duração de 20 anos. Outra opção é reaproveitar a energia gerada no próprio pólo 

petroquímico ou plataforma pela queima de gás. 

Planejamento Experimental 

 Recomenda-se a utilização do planejamento estatístico para cada um dos 

contaminantes encontrados na água de produção com o objetivo de aperfeiçoar o processo 

para fins de aplicação industrial. 

 Analisar a sensibilidade de outros parâmetros operacionais que também influenciam no 

processo, como: concentração de NaCl e concentração dos contaminantes fazendo uma 

interação com a vazão e densidade de corrente, estendendo o planejamento experimental para 

24, com ponto central e de forma randômica. 
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