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RESUMO: A oxidação úmida de compostos orgânicos a CO2 e H2O tem demonstrado ser
uma técnica interessante no tratamento de efluentes. Este trabalho tem como objetivo a síntese
e caracterização dos catalisadores Fe-MnO2/CeO2, K-MnO2/CeO2/paligorsquita e
Fe/paligorsquita, assim como, a avaliação na degradação oxidativa do fenol. Os experimentos
foram realizados em um reator de leito de lama, com controle de temperatura, de pressão e de
velocidade de agitação e com coleta de amostras da fase líquida. Os Experimentos foram
executados nas seguintes condições operacionais: temperatura de 130 oC, pressão de 20,4 atm,
concentração mássica do catalisador de 5 g/L e concentração inicial do fenol de 0,5 g/L. Os
parâmetros avaliados foram: teor de ferro impregnado (0,3; 7 e 10% em massa) e o pH do
meio reacional (3,1; 6,8 e 8,7). Os resultados da caracterização por DRX, MEV e FRX
mostraram a dispersão do ferro na paligorsquita, a pureza das fases e, finalmente, a
composição dos elementos que constituem o catalisador. O uso da paligorsquita como suporte
eleva a área especifica superficial do catalisador que foi confirmada por análise BET. As
curvas de degradação do fenol indicam que o catalisador Fe3+ suportado em paligorsquita tem
um papel preponderante na conversão de Carbono Orgânico Total (COT) quando comparado
aos demais catalisadores. A diminuição da alcalinidade do meio reacional favorece também a
conversão de COT. A conversão máxima de COT obtida com o catalisador 3%
Fe/paligorsquita, foi em torno de 95 % para um tempo de reação de 60 minutos, reduzindo ao
mesmo tempo a formação de ácidos, em especial o ácido acético. Com os produtos obtidos da
oxidação úmida do fenol, hidroquinona, p-benzoquinona, catecol e ácido oxálico,
identificados e quantificados por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, foi possível
propor um mecanismo do processo reacional onde o fenol é transformado em fase homogênea
e os demais em fase heterogênea. Aplicou-se um modelo cinético, tipo LangmuirHinshelwood, com avaliação das constantes cinéticas das diferentes reações envolvidas.

Palavras Chaves:Fenol, ferro, paligorsquita, oxidação úmida catalítica, reator slurry, modelo
cinético.
___________________________________________________________________________
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Phenol Wet oxidation on catalyst supported in clay minerals using a
reactor with mechanical agitation (slurry)

Abstract: The wet oxidation of organic compounds with CO2 and H2O has been
demonstrated to be an efficient technique for effluent treatment. This work focuses on the
synthesis, characterization and catalytic performance of Fe-MnO2/CeO2, K-MnO2/CeO2/
palygorskite and Fe/ palygorskite toward the wet oxidative degradation of phenol. The
experiments were conducted in a sludge bed reactor with controlled temperature, pressure and
stirring speed and sampling of the liquid phase. Experiments were performed on the following
operating conditions: temperature 130 ° C, pressure 20.4 atm, catalyst mass concentration of 5
g / L initial concentration of phenol and 0.5 g / L. The catalytic tests were performed in a
slurry agitated reactor provided with temperature, pressure and agitation control and reactor
liquid sampling. The influences of iron loaded on the support (0.3; 7 and 10%, m/m) and the
initial pH of the reactant medium (3.1; 6.8; 8.7) were studied. The iron dispersion on the
palygorskite, the phase purity and the elemental composition of the catalyst were evaluated by
X-Ray Difraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-Ray Flourescence
(XRF). The use of palygorskite as support to increase the surface area was confirmed by the
B.E.T. surface results. The phenol degradation curves showed that the Fe3+ over palygorskite
when compared with the other materials tested has the best performance toward the (Total
Organic carbonic) TOC conversion. The decrease in alkalinity of the reaction medium also
favors the conversion of TOC. The maximum conversion obtained from the TOC with the
catalyst 3% Fe / palygorskite was around 95% for a reaction time of 60 minutes, while
reducing the formation of acids, especially acetic acid. With products obtained from wet
oxidation of phenol, hydroquinone, p-benzoquinone, catechol and oxalic acid, identified and
quantified by High Performance Liquid Chromatography was possible to propose a reaction
mechanism of the process where the phenol is transformed into the homogeneous and
heterogeneous phase in the other by applying a kinetic model, Langmuir-Hinshelwood type,
with evaluation of kinetic constants of different reactions involved.
Key words: Phenol, iron, palygorskite, characterization, wet oxidation, slurry reactor.
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1. Introdução
A existência de tudo o que é vivo, em nosso planeta, depende de um fluxo de água
contínuo e do equilíbrio entre a água que o organismo perde e a que ele repõe. O ciclo natural
da água (evaporação e condensação) oferece muitas maneiras da natureza de auto purificar a
água, o que dentro de certas limitações, renova o potencial de água potável do planeta. Antes
da explosão do contingente humano na natureza, e do advento da revolução industrial, os
mecanismos de purificação naturais da água eram suficientes para fornecer água de qualidade
para todas as regiões do planeta, exceto, é claro as regiões desérticas. Hoje a quantidade de
água potável disponível se encontra cada vez mais escassa na natureza. Segundo dados da
Organização das Nações Unidas de 2009,

“No ritmo atual de poluição e explosão demográfica,
perspectivas são sombrias. Em 25 anos um terço da
humanidade

estará

morrendo

por

sede

ou

contaminação de água. As primeiras vítimas serão
moradores de metrópoles e regiões desérticas”
(Benali & Gui, 2007).

A crescente preocupação com o meio ambiente tem feito as autoridades de todos os
países voltarem para a questão do futuro de suas nações. Assim os órgãos e as leis ambientais
têm sido cada vez mais rígidos quando se trata de poluição de águas, fato que pode ser
traduzido em níveis de padrões de emissão mais rigorosos e em formas de disposição de
maior custo. Hoje, em várias partes do Brasil, as indústrias já pagam tanto para consumir a
água em seu processo de produção como para devolvê-lo ao meio, além de pagarem multas
severas caso excedam o limite de emissão de efluente estabelecido ou se o mesmo estiver com
toxidade acima do permitido. O aumento da emissão de resíduos tóxicos orgânicos pelas
indústrias tende a provocar um aumento no custo do tratamento da própria água potável,
acarretando prejuízos para a economia e saúde pública.
Várias técnicas têm sido desenvolvidas no tratamento de efluentes líquidos visando à
degradação completa de compostos orgânicos. O tratamento biológico se destaca pela sua
aplicação na maioria dos casos, entretanto, para resíduos concentrados, ele se torna
inadequado. Adicionalmente, os efluentes líquidos podem conter componentes que sejam não
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biodegradáveis ou tóxicos para os microorganismos devido à natureza dos poluentes ou sua
presença em altas concentrações, acima de 500 mg/L de DBO (Benali & Gui, 2007).
Uma alternativa ao tratamento biológico é a incineração, todavia seu uso se encontra
limitado quando a demanda química de oxigênio é baixa, abaixo 200 g/L, haja vistoà
quantidade de energia requerida. Recentemente, processos de tratamento incluindo a
utilização de ozônio, radiação UV e processos de oxidação avançada têm sido investigados.
A oxidação úmida catalítica é um processo de tratamento de poluentes orgânico e
inorgânicos presentes na forma dissolvida ou suspensa no efluente líquido. A oxidação ocorre
na fase líquida em altas temperaturas (127-300 ºC) e pressões (5-20 atm) com uso de oxigênio
puro ou ar sintético (Kolaczkowski et al., 1997). A oxidação úmida catalítica é tipicamente
aplicável para tratamento de efluentes aquosos os quais são muito diluídos para serem
submetidos à incineração, e muito concentrados para serem aplicado um tratamento biológico.
As argilas, em particular a paligorsquita, são consideradas bons suportes por
possuírem íons facilmente trocáveis, elevada área superficial e boa capacidade adsortiva.
Além disso, a sua estrutura cristalina peculiar dos argilominerais gera capacidade de troca
reversível para cátions orgânicos, cátions inorgânicos e organo-metálico. A troca por cátions
específicos gera centros ativos, favorecendo o seu uso para um grande número de reações
químicas (Ruiz, 2000).
Atualmente, uma gama bem maior de segmentos da sociedade está preocupada com as
questões ambientais e vem, cada vez mais freqüentemente, divulgando as suas insatisfações
com os acidentes ambientais, como: os descartes tóxicos, os lençóis freáticos contaminados, a
poluição do ar, a disposição de contaminantes no solo, descartes de efluentes em rios e mares
etc.
O fenol é utilizado como desinfetante, na produção de polímeros (baquelite), de ácido
pícrico e seus derivados (explosivos e medicamentos contra queimaduras), de indicadores
(fenolftaleína), de corantes, resinas e ácido salicílico. O fenol foi o primeiro anti-séptico
usado em cirurgia. O fenol é prontamente absorvido pelas vias cutâneas, digestiva e
respiratória. Em sua maior parte o fenol é oxidado ou conjugado com o ácido sulfúrico,
glucurônico e outros ácidos, sendo eliminado na urina como fenol "conjugado". Uma pequena
porção do fenol é eliminada como fenol "livre", e os efeitos tóxicos da substância estão
diretamente relacionados à concentração de células sangüíneas.
Á inalação dos os vapores do fenol são irritantes para as vias respiratórias e corrosivas
para os tecidos. A exposição a concentrações elevadas provoca broncopneumonia, bronquite,
edema pulmonar e parada respiratória. No sistema nervoso central surge inicialmente
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excitação, rapidamente seguida por convulsões e inconsciência devido à depressão. O contato
com a pele e as mucosas produz irritação, queimaduras, inflamação, eczema, descoloração,
necrose e gangrena. A absorção da substância através da pele é muito rápida, surgindo os
mesmos efeitos da absorção por via digestiva ou respiratória. Irritação ocular também ocorre,
com possíveis lesões permanentes na exposição a elevadas concentrações. A ingestão do fenol
provoca ardor intenso na boca e garganta, seguido de dor abdominal e efeitos corrosivos. O
fenol exerce uma ação predominante sobre o cérebro, surgindo palidez, suor frio, fraqueza
muscular, tremores, convulsão, pulso débil e lento, cianose (extremidades arroxeadas) e morte
devido à insuficiência respiratória.
A busca por processos alternativos para o tratamento de efluentes aquosos contendo
substâncias tóxicas, as quais o tratamento biológico não possa ser aplicável, está cada vez
mais freqüente. Nos últimos anos, entre os diversos métodos de tratamento de efluentes com
substâncias orgânicas tóxicas, os que têm mais se destacado são os chamados processos
oxidativos. Estes processos apresentam como principais vantagens a capacidade de degradar a
substância tóxica ou de convertê-la em uma forma biodegradável, devido à geração de
radicais hidroxilas (OH-), substâncias capazes de atacar a maioria das moléculas orgânicas
(Muszkat; Bir; Feigelson, 1995). A possibilidade da redução da carga orgânica tóxica de
efluentes industriais, conseqüentemente, favorece a redução também da emissão de poluentes.
A oxidação química de efluentes fenólicos é um método de tratamento alternativo ao
tratamento biológico para destruir totalmente os fenóis. Com este, é realizada uma
termoconversão em meio aquoso onde a matéria orgânica presente em fase líquida é
transformada em CO2 e H2O a temperatura e pressão controladas. A oxidação úmida catalítica
tem demonstrado ser uma técnica útil e importante para o tratamento de rejeitos orgânicos.
Diversos pesquisadores têm procurado novos e eficientes catalisadores capazes de degradar
efluentes tóxicos à baixa temperatura e custo reduzido, quando comparados aos processos
oxidativos avançados (POAs). Os processos de oxidação que empregam catalisadores
heterogêneos possuem maior facilidade de separação do catalisador.
Os catalisadores utilizados nos processos de oxidação úmida têm apresentado uma
perda de atividade em decorrência da deposição de compostos poliméricos na superfície dos
sítios ativos havendo, portanto, necessidade de desenvolver novos materiais bem como outros
que possam atuar junto com promotores e minimizem o processo de desativação (Masende et
al., 2003).
As argilas são consideradas bons suportes por possuírem íons facilmente trocáveis,
elevada área superficial e boa capacidade de absorção. Um fator importante é sua abundância
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e baixo custo na geração de produtos acabados para a indústria química, petroquímica e
indústria de cerâmica industrial.
Pouco é conhecido a respeito das diversas etapas responsáveis pela formação dos
compostos intermediários produzidos pela reação de oxidação de compostos fenólicos.
Modelos cinéticos simplificados têm sido elaborados objetivando descrever a natureza da
oxidação,

porém

necessita-se

elaborar

modelos

mais

robustos

que

representem

satisfatoriamente as diversas etapas de degradação que fazem parte do processo de
minerização de fenóis.

1.1 - Objetivos

1.1.1 - Objetivo Geral
O objetivo do presente trabalho de pesquisa envolve a síntese e a avaliação do
desempenho de catalisadores na oxidação úmida do fenol em reator de leito de lama (slurry),
visando sua degradação e mineralização em dióxido de carbono e água.

1.1.2 - Objetivos Específicos
Os objetivos específicos se resumem no cumprimento e realização dos seguintes itens:


Sintetizar, caracterizar e avaliar o desempenho de catalisadores a base de ferro

suportado em paligorsquita com catalisadores convencionais na degradação do fenol por
via oxidação úmida;


Minimizar as etapas cinéticas reacionais;



Investigar a minimização na formação dos produtos ácidos refratários



Estudar a influência e otimização dos parâmetros que interferem no processo

desenvolvido em reator de leito de lama;


Elaborar um mecanismo e um modelo cinético heterogêneo que permita descrever

as etapas do processo reacional bem como a estimativa das constantes da reação, de
adsorção e dessorção dos constituintes nele envolvido.
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1.2 - Hipótese do trabalho


A oxidação úmida catalítica através de um catalisador heterogêneo degrada o

fenol, de forma que se tenha um caminho reacional preferencial com uma menor
formação de produtos refratários;


O uso de argilas como suporte aumenta a estabilidade do catalisador devido às

suas características em possuir íons facilmente trocáveis, elevadas área superficiais e
boa capacidade de adsorção;


A presença de íons metálicos no catalisador favorece a formação do radical

hidroxila (OH-).


O valor do pH inicial influencia, de forma favorável, a oxidação catalítica do feno;



O ácido oxálico é um produto refratário que influencia a rota de oxidação do fenol.

Nos capítulos a seguir serão apresentados: a revisão da literatura abordando o estado
da arte e revisão bibliográfica; materiais e métodos, abordando a metodologia experimental; a
cinética experimental e as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.
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2. Revisão da Literatura
Neste capítulo abordaremos os aspectos teóricos que tangem o fenol, tais como, suas
propriedades, aplicações, ocorrência e sua potencialidade de risco ao meio ambiente.
Também é apresentado um breve resumo dos principais processos de tratamento de Efluentes
líquidos, os mecanismos de degradação do fenol e as propriedades dos argilominerais,
materiais a serem usados como suportes na oxidação catalítica dos efluentes líquidos
fenólicos.

2.1 - Fenol e suas propriedades físicoquímicas
De estado físico sólido sob condições ambientais comuns, o fenol é uma massa
cristalina incolor ou ligeiramente amarelo-rósea com odor pungente e nauseante. Seu ponto
de fusão é de 41 ºC e o de ebulição 182 ºC, sendo solúvel em etanol e parcialmente solúvel
em água.
Também conhecido como ácido fênico, ácido carbólico ou hidroxibenzeno é um
composto derivado de hidrocarbonetos aromáticos, pela substituição de um átomo de
hidrogênio por um grupamento hidroxila (OH), ver Figura 1.

Figura 1. Representação gráfica da molecular do fenol.
Possui uma acentuada acidez, reage com cloro e bromo, com ácido nítrico e sulfúrico
e apresenta propriedades oxidantes.
Embora sintetizado industrialmente, a partir da destilação do alcatrão da hulha e do
aquecimento do clorobenzeno com água, o fenol também é encontrado naturalmente no
líquido da castanha do caju (LCC), em dejetos de animais e outros materiais orgânicos. O
fenol é utilizado na produção de resinas fenólicas, intermediários têxteis, intermediários
orgânicos, tensoativos, defensivos agrícolas e taninos sintéticos.
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Devido a sua grande solubilidade em água, o fenol constitui-se em um sério
contaminante para o meio ambiente (Kameda, 2003).
Uma classe de substâncias encontradas em diversos processos industriais e que são
uma preocupação constante do ponto de vista ambiental são os compostos fenólicos,
considerados poluentes prioritários por apresentarem alta toxidade, bioacumulação nas
diferentes cadeias alimentares, mesmo em baixas concentrações e persistência no ambiente.
Os compostos fenólicos são encontrados na natureza como resultado da
decomposição de substâncias húmicas, ligninas e taninos uma vez que são estes componentes
naturais da madeira (podendo representar cerca de 20 a 30%) e são responsáveis pelas
propriedades organolépticas de muitas frutas , bebidas e flores, tais como a cor, a
adstringência e sabor.
São encontrados em ambiente aquático, sendo produzidos por algas, plantas e
invertebrados, e nas fezes e urina de animais, incluindo o homem, contudo em concentrações
bem menores que as geradas pelas atividades antrópicas. Na atmosfera são originados
principalmente de reações fotoquímicas de compostos exauridos por veículos, indústrias e na
fumaça de cigarros.
Os compostos fenólicos estão presentes nas mais diferentes concentrações em
efluentes de vários processos industriais, tais como: fabricação de insumos agrícolas,
presentes em pesticidas e fungicidas; indústrias têxteis; beneficiamento da castanha de caju;
processo de coqueifação do carvão onde os fenóis são os principais contaminantes, podendo
ser encontrados em até algumas gramas por litro; refinarias de petróleo; fabricação de
laminados decorativos para o setor moveleiro entre outros.
Eles são os principais produtos de degradação de pesticidas organofosforados e
fenoxiácidos clorados. Os mais representativos em águas tratadas são 2-clorofenol, 2,4diclorofenol e 2,4,6-triclorofenol. Os nitrofenóis são formados fotoquimicamente na
atmosfera a partir de compostos exauridos por veículos em diversos processos industriais.
As concentrações de fenóis nos efluentes industriais variam muito, podendo estar
entre 0 a 22 mg L-1 para água de produção de petróleo e gás, ou ainda variar entre 100 a 1000
mg L-1 para outros processos industriais. O problema mais grave do fenol é o apresentado na
utilização das águas contaminadas para fins potáveis. Águas em concentrações mínimas de
0,05 a 0,1 mg L-1 de fenol, em combinação com o cloro, ficam com um sabor
reconhecidamente desagradável de clorofenol.
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A indústria de celulose Kraft branqueada além de grande consumidora de água tratada
(cerca de 30 a 60 m3 por tonelada de celulose) é geradora de grandes volumes de efluentes a
serem tratados antes do lançamento nos corpos receptores. Estes efluentes são misturas
complexas de materiais extraídos da madeira (lignina, carboidratos e extrativos) durante a
produção de polpa.
A Resolução 357 do CONAMA, de 17/3/2005, dispõe sobre a classificação dos
corpos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes. Esta resolução, que segue o método descrito
no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, estabelece que o
controle dos teores máximos de compostos fenólicos em corpos de água é sujeito à análise de
“fenóis totais”. Conforme mostrado na Tabela 1, a tolerância em relação à concentração de
fenóis totais varia de acordo com o tipo de água. Para águas doces e salobras de classe 1, que
são destinadas ao consumo humano após tratamento adequado, a tolerância para fenóis é de
0,003 mg L-1. Já para águas que não são destinadas ao consumo humano e/ou utilização
direta, a legislação estabelece um teor máximo que varia de 0,06 a 0,5 mg L-1.

Tabela 1. Teores máximos de fenóis totais permitidos em água. (Conselho Nacional do Meio
Ambiente; http://www.mma.gov.br/conama)
Descrição
Doce - Classe 1

Finalidade
Fenóis totaisa
Abastecimento para o consumo humano, após 0,003 mg L-1
tratamento simplificado; proteção de comunidades
aquáticas; recreação de contato primário, tais como
natação, esqui aquático e mergulho; irrigação de
hortaliças que são consumidas cruas e frutas que se
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas
cruas sem remoção de película.

Doce - Classe 3

Abastecimento para o consumo humano, após 0,01 mg L-1
tratamento convencional ou avançado; irrigação de
culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; pesca
amadora;
recreação
de
contato
secundário;
dessedentação de animais.

Salina - Classe 1

Recreação de contato primário; proteção
comunidades aquáticas; aquicultura e pesca.

Salobra - Classe 1

Recreação de contato primário; proteção de 0,003 mg L-1
comunidades aquáticas; aquicultura e pesca;
abastecimento para o consumo humano, após
tratamento convencional ou avançado; irrigação de
hortaliças que são consumidas cruas e frutas que se
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas
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cruas sem remoção de película; irrigação de parques,
jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o
público possa vir a ter contato direto.
Quaisquer fontes poluidoras que lançam resíduos em 0,5 mg L-1
corpos de água.

Efluente

a

substâncias que reagem com 4-aminoantipirna

Na Portaria no 518 (2004) do Ministério da Saúde, são estipuladas para águas de
abastecimento concentrações máximas apenas para compostos derivados do fenol, tais como
pentaclorofenol (0,009 mg L-1 ) e 2,4,6 – triclorofenol (0,2 mg L-1 ), já o Instituto Nacional
Norte Americano para a Saúde e Segurança Ocupacional, estabelece como limite de
exposição uma concentração igual a 5,0 mg L-1 para fenol e o limite de 2,3 mg L-1 .
A Tabela 2 apresenta os fenóis incluídos na lista de poluentes prioritários. Os 20
compostos fenólicos presentes nesta lista dividem-se em 5 grupos principais, além do próprio
fenol: cloro-fenóis; metil-fenóis (cresóis); nitro-fenóis; e outros fenóis que apresentam mais
de um tipo de substituinte no anel aromático.
Tabela 2. Fenóis incluídos na lista de poluentes prioritários (U. S. Environmental Protection
Agency; http://www.epa.gov/greenchemistry)
Grupo

Compostos fenólicos

Fenol

fenol

Cloro-fenóis

2-cloro-fenol; 2,4-dicloro-fenol; 2,6-dicloro-fenol; 2,4,5-tricloro-fenol;
2,4,6-tricloro-fenol; 2,3,4,5-tetracloro-fenol; 2,3,4,6-tetracloro-fenol;
2,3,5,6-tetracloro-fenol; pentacloro-fenol

Cresóis

2-metil-fenol; 3-metil-fenol; 4-metil-fenol; 2,4-dimetil-fenol

Nitro-fenóis

2-nitro-fenol; 4-nitro-fenol; 2,4-dinitro-fenol

Outros

4-cloro-3-metil-fenol; 2-metil-4,6-dinitro-fenol;
fenol;2-sec-butil-4,6-dinitro-fenol (Dinoseb)

2-cicloexil-4,6-dinitro-

2.1.1 - Propriedades:
a) Físicas – são em geral sólidos incolores, solúveis em etanol e pouco solúveis
em água.
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b) Químicas – possuem acentuada acidez, reagem com cloro e bromo, com ácido
nítrico e sulfúrico e são oxidantes.
O fenol e seus derivados são prejudiciais à saúde humana, são carcinogênicos e
tóxicos, causando necrose, problemas digestivo, danos ao fígado e aos rins. Quando presentes
em água, eles são altamente perigosos à vida aquática, podendo causar odor desagradável,
mesmo em baixas concentrações (Tor et al., 2006;Chen et al., 2004; Freire et al., 2000,
Rosatto, 2000).
A presença destes compostos afeta o sistema nervoso e circulatório, reduzindo o
crescimento das células sanguineas (Zhou & Fang, 1997; Guerra, 2001). O fenol produz
sabor na água mesmo em concentrações extremamente baixas (0,002 mg/L). A presença de
fenóis em altas concentrações podem causar perturbação, e serem tóxicas às bactérias
utilizadas nos processos de lodos ativados (Mishra et al.,1995).
Geralmente nos efluentes industriais são encontrados mais que um tipo de poluente
fenólico, sendo frequentemente os mais tóxicos, aqueles de estruturas mais complexas que a
molécula de fenol (Zhou & Fang, 1997).

2.2 - Principais Processos de Tratamento de Efluentes Líquidos
A busca pela melhoria dos processos de tratamento de efluentes existentes faz surgir
novas demandas para o desenvolvimento de tecnologias limpas, com intuito de encontrar
alternativas que permitam, não somente a remoção das substâncias contaminadas, mas sim, a
sua completa mineralização (Freire et al., 2000).

Figura 2. Principais processos de tratamento de efluentes líquidos industriais
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As principais tecnologias convencionais empregadas na oxidação de compostos
orgânicos presentes em efluentes industriais são: processos físicos, biológicos e químicos,
(Figura 2). Uma combinação destes processos é geralmente utilizada.

2.2.1 - Processos Físicos
Nos processos físicos as substâncias contaminantes presentes nos efluentes industriais
são removidas por transferência de fase, não sendo degradada ou eliminadas (Freire et al.,
2000). Estes processos requerem estocagem dos contaminantes eliminados e não são
seletivos no tratamento de águas residuais (Benali & Guy, 2007). Na extração líquidolíquido, o tratamento de efluentes com concentrações de fenol acima a 1% torna-se muito
econômico e eficiente (Lászlo & Nagy, 1996). Para evitar a evaporação do efluente, a
extração deve ser conduzida a baixas temperaturas. Entretanto, o custo operacional torna-se
inviável, quando as águas residuais contaminadas com fenóis apresentam baixas
concentrações de soluto, dificultando assim sua aplicação, devido às utilidades requeridas.

2.2.2 - Processos Biológicos
Os processos biológicos mais comuns podem ser divididos em aeróbios e anaeróbios.
Em processos aeróbios, tais como o lodo ativado, os microorganismos presentes consomem a
matéria orgânica e utilizam o oxigênio molecular como aceptor de elétrons levando a
formação de CO2 e H2O. Em processo anaeróbios, operando em ausência do oxigênio
molecular, algumas formas de carbono, enxofre e nitrogênio são utilizadas como aceptores de
elétrons, conduzindo a formação de CO2 e CH4. A eficiência destes processos biológicos em
destruir compostos orgânicos pode ser alta (90% a 95%). Entretanto, certos fatores tais como:
elevada concentração da matéria orgânica (acima de 500 mg/L), baixa concentração (abaixo
de 5 mg/L) e baixa temperatura (abaixo de 10 0C), pode afetar sua eficiência (Benali & Guy,
2007). Quando comparada a outros processos, os tratamentos biológicos de esgoto
doméstico, no qual, a matéria orgânica é oxidada por microorganismos, apresentam uma alta
eficiência a um custo baixíssimo (Jardim & Canela, 2004).

2.2.3 - Processos Químicos
Muitas moléculas presentes nos efluentes não são biodegradáveis, ou seja, não são
decompostas pelos microorganismos. Além disso, substâncias tóxicas aos microorganismos
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podem estar presentes nestes efluentes, inviabilizando este tipo de processo. Os processos de
oxidação química de compostos orgânicos promovem a conversão destes compostos em CO2
e H2O na ausência de microorganismos. Os compostos originais podem ser parcialmente
oxidados a substâncias biodegradáveis, tais como: alcoóis, aldeídos, cetonas e ácidos
carboxílicos. Este processo de oxidação pode aumentar a biodegradabilidade ou toxidade de
certos efluentes, sendo estes redirecionados para outros tratamentos, como o biológico, por
exemplo.

2.2.4 - Processos Oxidativos Avançados (POAs)
Nos últimos anos, os processos oxidativos avançado (POAs) vêm se destacando
como uma tecnologia alternativa ao tratamento de várias matrizes ambientais. A grande
vantagem desses processos é que o contaminante é degradado através de uma série de
reações químicas e não simplesmente transferido de uma fase para outra (Higarashi et al.,
2000).
Esses processos se baseiam na geração de radicas hidroxilas (.OH), que reagem com
praticamente todas as classes de compostos orgânicos (Bidga, 1995; Rodriguez et al., 2003;
Al-monani, 2003). Estes radicais podem atacar anéis aromáticos com posições ocupadas por
grupos de halogênios, gerando fenóis substituídos. A combinação de um forte oxidante,
como o peróxido de hidrogênio (H2O2), e o emprego de catalisadores, como íons de metais
de transição ou fotocatalisadores, e irradiação, como ultravioleta (UV), ultra-som (US), ou
feixe de elétrons, são utilizada na maioria dos processos oxidativos avançados (Huang et al.,
1993).
As reações que envolvem o H2O2 ou O3 , como agentes oxidantes, são, geralmente,
termodinamicamente espontâneas, entretanto, são cineticamente lentas. Na presença de
radicais livres altamente oxidantes como o radical hidroxila, .OH, podem ser obtidas taxas de
reação várias vezes mais rápidas do que as encontradas com oxidantes químicos
convencionais (Rajeshwar & Ibanez, 1997). Segundo Teixeira e Jardim (2004), esses
processos são limpos e não seletivos, pois degradam diversos compostos, independentemente
da presença de outros, podendo ser aplicados tanto na fase líquida, gasosa ou adsorvidos em
matrizes sólidas, para a degradação de compostos orgânicos.
Os processos oxidativos avançados (POA) parecem ser um campo promissor de
estudo, isso porque os componentes orgânicos que são termodinamicamente instáveis para a
oxidação são eliminados e não transferidos de uma fase a outra. Os critérios de seleção para
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tratamento de efluentes líquidos por recuperação ou por destruição dos poluentes orgânicos
são principalmente: taxa de fluxo da corrente do contaminante, composição química do
resíduo líquido, concentração de poluentes orgânicos e limitações do processo de produção
(Benali et al., 2000).
Como mostrado na Tabela 3, o Radical (OH-) possui um elevado potencial de
redução, perdendo apenas para o flúor e superando o pergamanganato, o Cr (VI), o O3 e
H2O2.
Tabela 3. Potencial-padrão de redução de várias substâncias (Lima, 1996; Rajeshwar, 1997)

Espécie

Potencial – padrão de redução (V)

Flúor

+3,66

OH-

+2,77

Ozônio, O3

+2,07

Peróxido de Hidrogênio

+1,77

Permanganato

+1,67

Hipoclorito

+1,43

Cloro, Cl2

+1,36

Cromo (VI)

+1,33

Oxigênio

+1,23

Os processos oxidativos avançados dividem-se em sistemas homogêneos e sistemas
heterogêneos, com geração de radicas hidroxila, com ou sem radiação ultravioleta, conforme
mostra a Tabela 4.
Tabela 4. Sistemas típicos de processos oxidativos avançados (Higarashi et al., 2000)
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HOMOGÊNEOS
Com radiação

HETEROGÊNEOS

Sem radiação

O3/UV

O3

H2O2/UV

O3/HO-

O3/ H2O2/UV

O3/H2O2

Com radiação

TiO2/O2/UV

Sem radiação

Elétron-Fenton

TiO2/ H2O2/UV

H2O2/Fe2+/UV (Foto-Fenton) H2O2/Fe2+(Reagente Fenton)

-

-

-

-

-

2.2.5 - Processos homogêneos
A característica dos processos homogêneos ou pseudo-homogêneos é a sua ocorrência
em uma única fase. Como geradores de radicais .OH utilizam-se o ozônio, peróxido de
hidrogênio e do reagente de Fenton (H2O2 + Fe2+), na presença ou na ausência de luz.
2.2.5.1. Ozônio
Segundo Kunz et al., (2002), o ozônio é um poderoso agente oxidante que pode ser
utilizado na degradação de compostos orgânicos através de mecanismos direto (reação
nucleofilica ou cicloadição) ou indireto, mediado por radical hidroxila formado pela
decomposição do ozônio.
Os processos que utilizam o ozônio, além de degradar as moléculas contaminantes,
possuem um alto poder de desinfecção, eliminando os microorganismos presentes, sejam eles
patogênicos ou não, por isso tais processos têm sido muito estudados para o tratamento de
efluentes industriais e águas potáveis. A reação do ozônio pode ocorrer de modo indireto
através da formação de radicais Equações (1) e (2). O radical hidroxila, é o principal radical
formado e apresenta a capacidade de reagir com os compostos orgânicos 1 milhão a 1 bilhão
de vezes mais rápidos que o ozônio (Doménech et al., 2001).

O3 + H 2 O + hν → H 2O2 + O2
H 2O2 + hν → 2 HO •
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A adição do peróxido de hidrogênio melhora seletivamente o desempenho deste
processo, devido ao aumento da formação de radicais hidroxilas. A grande limitação deste
método é a baixa solubilidade do ozônio gasoso na fase líquida, o que dificulta a sua
transferência.
2.2.5.2. Peróxido de Hidrogênio
O peróxido de hidrogênio (H2O2) é uma substância bastante versátil, podendo ser
utilizado para as mais variadas finalidades, devido ao seu caráter seletivo sob determinadas
condições. O peróxido de hidrogênio pode ser utilizado, controlando-se fatores tais como
temperatura, concentração, tempo de reação, adição ou não de catalisadores, para oxidar um
determinado composto orgânico mesmo na presença de outro, ou ainda originar diferentes
produtos de oxidação para uma mesma espécie oxidável. Há pelo menos 20 anos, utiliza-se o
H2O2 no tratamento de águas, esgotos e efluentes industriais, em países desenvolvidos
(Mattos et al., 2003).
O H2O2 quando utilizado sozinho geralmente não alcança bons resultados, entretanto,
quando associado à radiação ultravioleta e /ou um catalisador torna-se um excelente
oxidante. A taxa de oxidação química do poluente é limitada pela taxa de formação dos
radicais hidroxilas bem como depende da matéria orgânica presente e da quantidade de
oxidante adicionado ao sistema, sendo essas apontadas como desvantagens da utilização do
H2O2.
2.2.5.3. H2O2/UV
O mecanismo de formação dos radicais hidroxilas mais aceito é o da fotólise, ou seja,
a ruptura da ligação O-O pela luz ultravioleta, formando radicais hidroxilas, como mostra a
Equação (3).

H 2O2 + hν → 2 HO •

(3)

A faixa de comprimento de onda de luz UV utilizada na dissociação do H2O2 é de
200-280 nm, sendo mais comum a utilização de lâmpadas de mercúrio que emitem um
comprimento de onda 254 nm (Bali, 2004).
Stepnowsk et al., (2002) e Juang et al., (1997), relatam a degradação de compostos
orgânicos presentes em efluentes de indústrias petroquímicas utilizando o peróxido de
hidrogênio com auxílio da radiação ultravioleta. Segundo, Chen et al., (2003), o sistema
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H2O2/UV pode ser aplicado no tratamento de contaminantes orgânicos com concentrações
variando de ppb até ppm, convertendo-se em compostos inorgânicos inócuos.
No entanto, a eficiência do processo de peroxidação assistida pode ter uma redução
devido à presença de íons sequestrantes, isto é, espécie que podem capturar os radicais
hidroxilas fotoquimicamente produzidos. Os íons carbonatos, cloretos, sulfatos são
importantes representantes deste fenômeno (Wiszniowski et al., 2004).
2.2.5.4.

H2O2/Fe/UV (Foto-Fenton)

O sistema Fenton (H2O2/Fe+) corresponde a um processo físico-químico que se vale
da reação entre um sal ferroso e peróxido de hidrogênio, em meio ácido, que leva à formação
de radicais hidroxila. Desta forma, o processo, representado pela Equação(4), corresponde a
uma reação redox que leva à geração de um mol de radical hidroxila para cada mol de
peróxido de hidrogênio que participe da reação. A cinética desta reação é favorecida, tendo
uma constante k= 76 mol L-1 s-1, à 30 oC e pH 3,0 (Gozzo, 2001; Pacheco, 2004).

Fe 2+ + H 2 O2 → Fe 3+ + OH − + •OH

(4)

O radical hidroxila, forte oxidante não específico, é formado pela decomposição do
peróxido de hidrogênio, e sob taxas superficiais controladas, reage como os compostos
orgânicos de sua vizinhanças (Kong et al., 2010).
No processo Foto-Fenton, combina-se a aplicação da radiação UV a uma reação de
Fenton. A produção de radicais .OH, é acelerada pela fotólise do H2O2, o que contribui para
alcançar uma maior eficiência (Teixeira & Jardim, 2004). Esse processo pode aumentar a
eficiência de degradação dos compostos orgânicos, devido à contínua regeneração do ferro
(III) via foto-redução do ferro (II), ver Equação (5).
hν
Fe3+ + H 2O →
Fe 2+ + H + + HO •

(5)

2.2.6 - Processos heterogêneos
2.2.6.1. Fotocatálise heterogênea
Nos processos oxidativos avançados heterogêneos, dentre os vários semicondutores
que têm sido utilizados como catalisadores, o dióxido de titânio (TiO2), tem demonstrado ser
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o mais adequado pela sua eficiência, estabilidade, atoxidade e insolubilidade em água
(Percherancier et al., 1995).
O semicondutor TiO2 tem sido amplamente utilizado na fotocatálise heterogênea, para
a descontaminação ambiental e o tratamento de efluentes líquidos e/ou gasoso. O mecanismo
de ação é baseado na absorção pelo TiO2 de fótons de energia suficiente para que o elétron
seja promovido da banda de valência para a banda de condução do semicondutor (Eabs ≥
Eband-gap), gerando sítios oxidantes (lacunas) na banda de valência. Estas lacunas possuem
potenciais capazes de oxidar a água adsorvida na superfície do semicondutor a radicais
hidroxilas, que por sua vez desencadeiam as reações de oxidação que resultam na destruição
dos compostos orgânicos presentes no meio. Os elétrons promovidos para a banda de
condução podem migrar para a superfície do catalisador gerando sítios redutores capazes de
reduzir o oxigênio a radicais superóxidos (Pernyeszi & Dekany, 2004).
2.2.6.2. Oxidação Úmida (WAO)
Uma técnica que tem sido utilizada no tratamento de efluentes de resíduos orgânicos
perigosos, com sucesso é a oxidação úmida, em especial quando estes efluentes se encontram
muito diluídos para a incineração, tóxicos ou de difícil degradação para os processos
biológicos convencionais (Luna, 2000; Baillod et al., 1985). A oxidação úmida (WAO)
começou a ser aplicada comercialmente a partir do final da década de 1950, desenvolvida por
Zimmerman e Diddans (Zimmermann, 1958). No processo de oxidação úmida o oxigênio
(puro ou proveniente do ar), é injetado na fase líquida, para oxidar substâncias nela presentes.
Ela ocorre na fase líquida sob pressões e temperaturas elevadas para aumentar, a solubilidade
do oxigênio e a velocidade de reação, respectivamente. A rigor, uma combustão onde a
matéria orgânica presente é transformada em CO2 e H2O (Miguéles et al., 1997;
Deblellefontainde et al.,1999). O sistema pode ser retroalimentado, pelo conteúdo energético
liberado durante a oxidação, mantendo-o funcionando e com ganho de energia, dependendo
da carga orgânica presente (Luna, 2000). A WAO conduz a formação de sais inorgânicos,
compostos biodegradáveis simples ou a completa oxidação formando CO2 e H2O (Miguélez
et al., 1997; Fu et al., 2005; Luna, 2000).
Recentemente, a WAO tem sido combinada como outros métodos com a utilização de
H2O2, O3 e ultra-som para aumentar a taxa de oxidação (Andreozzi et al., 1999). A
degradação parcial é aceita se o produto final for inócuo (Gálvez et al., 2001).
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2.3 - Natureza das reações catalíticas
No começo do século XIX, as pesquisas envolvendo cinética química mostraram que
as velocidades de algumas reações eram influenciadas pela presença de um material que não
se alterava durante o processo. O termo catálise permanece desde então para descrever todo
processo no qual a velocidade da reação é influenciada por uma substância que permanece
quimicamente inalterada após o final do processo.
Atualmente as teorias postulam que o catalisador participa ativamente da reação
reduzindo a energia de ativação, tornando possível um mecanismo alternativo que aumenta a
velocidade da reação. Considerando como exemplo a reação entre hidrogênio e oxigênio na
presença de platina esponjosa, o hidrogênio se combina com a platina formando uma
substância intermediária a qual então reage com o oxigênio para dar o produto final,
restituindo a platina na condição original.
A combinação do reagente com o catalisador é bem aceita como base para explicar a
catálise. Por exemplo, suponha a reação: A + B ↔ C sendo catalisada via dois centros ativos,
ou sítios catalíticos, X 1 e X 2 , os quais formam complexos com A e B . A reação se dá em
etapas tais que os centros X 1 e X 2 são regenerados após formarem o produto C . Assim
podemos escrever:
A + X 1 ↔ AX 1
B + X 2 ↔ BX 2

(6)

AX 1 + BX 2 ↔ C + X 1 + X 2
Na Equação (6) X 1 e X 2 se combinam com os reagentes e se regeneram um número
de vezes e diferentemente com o tempo. Sua vida diminui (perde atividade) devido a fatores
de envenenamento. Há vários tipos de refratários que atuam de maneiras diversas podendo
eliminar a atividade catalítica rapidamente ou demorar um longo tempo.
Quantidades relativamente pequenas de catalisador podem converter uma quantidade
elevada de reagentes. Por exemplo, íons de cobre a 10-9 mol/L aumentam a velocidade da
oxidação do sulfeto de sódio de modo significativo. A idéia de que pequenas quantidades de
catalisador são suficientes para reagir com uma elevada quantidade de reagentes não significa
que a concentração de catalisador não seja importante. A velocidade da citada reação entre
hidrogênio e oxigênio mostra ser diretamente proporcional aos centros ativos de platina
existentes.
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As características gerais dos catalisadores podem ser resumidas como segue:
a) O catalisador proporciona caminhos alternativos para a reação acelerando-a;
A energia de ativação de cada passo é menor que aquela envolvida para a mesma
reação sem a presença de catalisador. Na reação A → B com velocidade de reação definida
pela Equação (7):

− rA = k .[ A] = [ A].k 0 .e

−

E
RT

(7)

Tem-se que a energia de ativação para a reação catalisada E c é menor que En , sem o
catalisador. Considerando a expressão acima observa-se que a velocidade é maior na presença
de catalisador.
b) Pequenas quantidades de catalisador produzem grandes quantidades de
produto;
c) A conversão de equilíbrio não é alterada pelo catalisador, ou seja, o catalisador
acelera a reação nos dois sentidos;
d) O catalisador pode alterar radicalmente a seletividade.

2.3.1 - Adsorção em superfícies sólidas
Mesmo as superfícies mais polidas contem irregularidades com vales e picos
alternando-se sobre a área. Estes vales e picos são particularmente suscetíveis a campos de
força residuais. Nestes locais os átomos do sólido podem atrair outros átomos ou moléculas da
fase líquida ou gasosa. De forma similar, a superfície de cristais puros tem um campo de
forças não uniforme devido à sua estrutura atômica. Tais superfícies contêm centros ativos
onde há a interação com as moléculas do líquido ou gás, fenômeno ao qual chamamos
adsorção. Adsorção química envolve forças muito mais fortes que a adsorção física. De
acordo com o trabalho pioneiro de Langmuir as moléculas adsorvidas estão presas na
superfície por forças de valência do mesmo tipo daquelas que ocorrem entre os átomos nas
moléculas. Evidências adicionais à teoria de que tal adsorção envolve ligações de valência
são encontradas nos valores elevados para calor de adsorção, os quais são da mesma
magnitude do calor para reações químicas (5 a 100 kcal / mol ) . Devido a esta energia que as
moléculas quimicamente adsorvidas possuem, a energia de ativação para reações que as
envolve é consideravelmente menor. Esta é a explicação do efeito catalítico de superfícies
sólidas.
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Uma característica importante da adsorção química é que ela não excede a uma
camada monomolecular sobre o sólido. Esta limitação é devido ao fato de que as forças de
valência diminuem rapidamente com a distância.

2.3.2 - Propriedades físicas dos catalisadores
A área superficial de um sólido tem um forte efeito na quantidade de fluido adsorvido
e na sua atividade como catalisador. A relação entre área superficial e intensidade da adsorção
levou ao desenvolvimento de materiais porosos com elevada área superficial (>1.500 m 2 g ).
Quando o catalisador não puder ser preparado de modo a ter uma alta área superficial ele é
suportado em outro material poroso no qual a substância catalítica é dispersa. A sílica gel e a
alumina são largamente empregadas para este fim. Para áreas superficiais na faixa de centenas
de metros quadrados por grama os materiais possuem poros com diâmetro na faixa de (10 –
100)10-10 m.
A maior parte da área encontra-se na parte interna do catalisador, portanto o transporte
de massa e energia dentro dos poros tem efeito significativo na velocidade global da reação.
Além da área superficial, são também importantes: volume vazio (ou volume de poro) e a
densidade do sólido.
A Tabela 5 mostra alguns exemplos de catalisadores (suportes) com as respectivas
áreas superficiais, volume e raio médio do poro.
Tabela 5. Propriedades naturais de materiais catalíticos

Catalisador
(suporte)

Área superficial
m2/g

Volume de poro
cm3/g

Raio médio do
poro
x 10-7 mm

Carvão ativo

500 a 1.500

0,6 a 0,8

10 a 20

Sílica gel

200 a 600

0,4

15 a 100

Sílica-alumina

200 a 500

0,2 a 0,7

33 a 150

150 a 225

0,4 a 0,52

100

175

0,39

45

(SiO2.Al2O3)
Argila ativada
Alumina ativada

Resumindo, reações heterogêneas com catalisadores sólidos ocorrem pelo mecanismo
de adsorção química nos centros ativos. O número de centros ativos e a velocidade da reação
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são proporcionais à superfície disponível, sendo então necessário conhecer a área superficial.
A superfície efetiva no interior do catalisador depende do volume dos espaços vazios.

2.4 - Reatores catalíticos trifásicos
Produções industriais em grande escala, utilizam em sua maioria processos contínuos
em substituição aos tradicionais processos em batelada ou semi-batelada. No entanto, muitos
processos ainda são realizados de modo descontínuo, devido a fatores como custos,
complexidade de operação ou mesmo impossibilidade de execução em modo contínuo. A
escolha sobre que tipo de operação é a mais adequada ao processo desenvolvido envolve uma
série de considerações como natureza do processo, escala de produção, balanço econômico,
tempo de reação, flexibilidade de produção e tipo de produto. Geralmente, produções em
pequenas escalas são operadas em reatores do tipo batelada ou semi-batelada. Uma
desvantagem apresentada por estes processos é com relação à sua operação que requer
interrupções constantes, limpeza de equipamentos para recarga, deixando de produzir neste
tempo, gerando maiores custos de energia que nas operações contínuas. A flexibilização de
utilização do reator, permitindo alternância de processos e condições operacionais, é uma de
suas vantagens. Muitas reações são primeiramente investigadas em reatores de batelada em
escala de laboratório, para depois ser feito um aumento de escala em reator contínuo.
Para analisar o comportamento de um reator catalítico é necessário construir um
modelo matemático (reator modelo) descrevendo estes vários aspectos. É importante
colecionar dados precisos e confiáveis para transporte de massa, energia e quantidade de
movimento bem como a cinética química. Deste modo os dados devem ser analisados para
encontrar equações de modelo adequadas e para estimar parâmetros confiáveis dependentes
apenas das variáveis macroscópicas do reator (isto é, pressão, temperatura, velocidade
espacial).
A experimentação necessária para desenvolver o modelo do reator é dividida em
partes complementares. Primeiramente, a atenção deve estar concentrada no critério para o
funcionamento dos experimentos cinéticos sob condições onde resistências ao transporte são
desprezíveis. Quando isto é possível, as equações cinéticas intrínsecas serão obtidas e os
parâmetros cinéticos da reação (constante de velocidade k, energia de ativação E, e constante
de adsorção K) serão estimados.
O passo seguinte é a avaliação da eficiência da partícula catalítica nos experimentos
cinéticos levados na ausência dos efeitos de transferência de massa externa e transferência de
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calor. Então serão consideradas medidas executadas para determinar os parâmetros da
partícula catalítica (ou seja, difusividade efetiva e condutividade térmica efetiva).
Uma classificação útil de reatores de laboratório é descrita na Figura 3. As diferenças
entre os reatores são baseadas no tempo de dependência (estado estacionário versus estado
não estacionário), nível de conversão (integral versus diferencial) e fluxo padrão.

Figura 3. Classificação de reatores de laboratório (Perego e Paratello, 1999)
Existem várias definições de “reatores multifásicos”. Em princípio, todos os reatores
em que mais de uma fase está presente pode ser definido como multifásico. De qualquer
forma, esta especificação é geralmente dedicada a sistemas em que duas fases fluidas (gáslíquido, líquido-líquido) estão pelo menos presentes, ou para sistemas trifásicos (gás-líquidosólido). No caso dos reatores de leito de lama (slurry) e leito gotejante (trickle bed), a reação
entre o gás e o líquido acontece na superfície do catalisador sólido. A Tabela 6 apresenta
algumas aplicações dos reatores multifásicos.
Tabela 6. Aplicações dos reatores multifásicos (Perego e Paratello, 1999)
I. Reator slurry
A. Hidrogenação
1. de ácidos gordurosos sobre um catalisador de níquel suportado
2. de 2-buteno-1,4-diol sobre um catalisador de Pd-CaCO3
3. de glucose sobre um catalisador de níquel Raney
B. Oxidação
1. de C2H2 em um líquido inerte sobre um catalisador de PdCl2-carbono
2. de SO2 em água inerte sobre um catalisador de carbono ativado
C. Hidroformação
De CO com olefinas de alto peso molecular ou em cobalto ou em complexo de rutênio para
polímeros
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II. Reator Trickle Bed
A. Hidrodessulfurização
Remoção de componentes de enxofre de óleo cru pela reação com hidrogênio em Co-Mo em
alumina
B. Hidrogenação
1. de anilina sobre um catalisador de Ni-argila
2. de 2-buteno-1,4-diol sobre um catalisador de Cu-Ni suportado
3. de benzeno, α-CH3 estireno e crotonaldeído
4. de aromáticos em óleo lubrificante destilado naftênico
C. Oxidação
1. de cumeno sobre carvão ativado
2. de SO2 sobre carbono

Os reatores trifásicos contínuos são reatores que permitem processar grandes
quantidades de reagentes com relativamente baixas ou moderadas concentrações durante
longos períodos de tempo, conduzindo a elevadas produções (Burghardt et al., 1995). Estes
reatores podem ser divididos em duas principais categorias, os que operam com partículas
sólidas em estado fixo e aqueles em que as partículas sólidas se encontram em estado de
suspensão.
Estes últimos incluem reatores do tipo fluidizado, leito de lama e colunas de
borbulhamento. A Figura 4 apresenta alguns tipos de reatores trifásicos (Fogler, 1992).

Figura 4. (a) Reator com recirculação, (b) Reator mecanicamente agitado e (c) Reator tipo
coluna de bolhas (Fogler, 1992).
Normalmente, as reações efetuadas em reatores trifásicos a leito de lama são mais
rápidas do que as realizadas em reator de leito fixo. Isso deve essencialmente a dois fatores: a
agitação mecânica que fragmenta as bolhas e, conseqüentemente, promove uma elevação de
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área interfacial gás-líquido, e ao tamanho reduzido das partículas sólidas que facilitam o
funcionamento em regime químico do catalisador. Todavia, considerando-se um mesmo tipo
de catalisador, a massa de partículas por unidade de volume seja mais baixa num reator a leito
de lama.
No primeiro (Figura 4a), a agitação é promovida pela circulação da fase líquida em
contra corrente ao fluxo de gás. O segundo (Figura 4b), trata-se de um tanque mecanicamente
agitado, onde os contatos entre as fases sólida, líquida e gasosa são intensificados pela forte
agitação. Neste tipo de reator a concentração e temperatura do meio tende a uma maior
uniformidade. O terceiro (Figura 4c) é do tipo coluna de bolhas. Este reator tem a vantagem
de promover uma maior economia de energia por dispensar a agitação mecânica. Como não
existem partes móveis, o projeto da coluna de bolhas é mais simples.

2.5 - Oxidação de efluentes líquidos
Uma larga porção de resíduos gerados por indústrias químicas e relacionados está
na forma de corrente aquosa. Em muitos casos, essas correntes aquosas contêm componentes
orgânicos em concentrações tão pequenas que a recuperação econômica não é possível, porém
tais concentrações estão acima da estabelecida pela legislação Tabela 1.
Nesses casos, é necessário usar técnicas menos convencionais como oxidação
química para remover os poluentes. Porém, essas técnicas podem ser proibitivamente caras
quando usadas para alcançar completa oxidação de todos os orgânicos presentes na corrente
residual. Uma alternativa possível e de custo relativamente baixo é a oxidação parcial dos
orgânicos para componentes intermediários os quais são adequados para o tratamento
biológico.
A fase líquida térmica ou oxidação úmida de ar tem sido demonstrada como sendo
uma tecnologia eficiente para tratar uma variedade de correntes aquosas diluídas. Porém, as
condições de reação requeridas para alcançar a oxidação são severas, estando tipicamente na
faixa de 200-300 ºC e 69-128 atm. A oxidação de soluções aquosas diluídas de poluentes
orgânicos utilizando oxigênio sobre um catalisador sólido oferece uma alternativa para a
oxidação úmida catalítica como um meio de purificação de águas residuais. Nestes processos,
são oxidados a gás carbônico e água em um reator trifásico em temperaturas e pressões mais
baixas que nos processos térmicos não catalíticos.
A rigor, a reação de oxidação térmica é uma combustão onde a matéria orgânica
presente é transformada em CO2 e H2O, sendo ocorrida em fase líquida à temperatura e
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pressão controladas. A técnica da oxidação úmida envolve o contato do poluente orgânico
com o oxigênio do ar dissolvido no líquido, cuja elevação de temperatura o torna mais
eficiente. A oxidação úmida também é conhecida como degradação térmica.

2.5.1 - Atividades do catalisador em reações de oxidação úmidas de fenóis
Os catalisadores para este tipo de reação deverão apresentar as seguintes propriedades:


Exibir alta velocidade de oxidação; em muitos casos, a reação é limitada pela

difusão e assim a velocidade será aumentada pelo melhor contato entre as fases;


Ser não seletivo e exibir oxidação completa;



Ser química e fisicamente estável em solução aquosa quente;



Manter uma alta atividade para um uso prolongado em temperaturas elevadas;



Ser mecanicamente forte e resistente ao atrito.

A atividade do catalisador pode exprimir-se pela velocidade da reação que ele catalisa,
embora outras medidas de atividade relativa sejam por vezes usadas:


A temperatura necessária para atingir uma conversão fixada;



A temperatura necessária para obter uma dada especificação do produto;



A conversão obtida em condições pré-fixadas das variáveis processuais;



O tempo de contato para o qual se obtém, com um dado reator, uma conversão

pré-fixada;
Em geral, os catalisadores sofrem uma perda de atividade ao longo de sua vida útil
pelo que pode ser conveniente exprimir a atividade pelo quociente r/r0, em que r é a
velocidade da reação nas condições atuais, e r0 é a velocidade obtida com a carga de
catalisador novo, medida nas mesmas condições operacionais.

2.5.2 - Suporte catalítico
O suporte catalítico pode aumentar a atividade do metal catalítico (Frish et al. 1994) e
apresenta três importantes funções:


Aumenta a área de superfície do metal ou do óxido metálico proporcionando uma

matriz que produz sua dispersão como partículas muito pequenas.


Inibe a sinterização do material ativo catalítico e proporciona sua hidrofobicidade

e sua estabilidade, térmica, hidrolítica e química.


Exibe uma estabilidade do suporte que governará o tempo de vida do catalisador.

Aristides Felipe Santiago Junior

Outubro/2010

Capítulo 2: Revisão da Literatura

28

2.5.3 - Desativação do catalisador
A desativação do catalisador ocorre devido ao envenenamento dos agentes catalíticos
ocasionada pela redução da superfície catalítica ou devido à eluição do catalisador.
A desativação catalítica ocorre devido à deposição na superfície de contaminantes
presentes na alimentação ou durante o processo de oxidação. O uso de metais nobres para
reações de oxidação úmida são limitados pela alta sensibilidade ao envenenamento. Traços
contaminantes formados durante a oxidação de halogênios e compostos contendo enxofre são
venenosos nos processos de oxidação (Baker et al. 1989; Frish et al. 1994; Simonov. 1990).
Existem esforços para desenvolver catalisadores eficientes que resistam ao envenenamento
(Berty, 1991).
Uma das principais fontes de desativação de catalisadores sólidos nos processos de
oxidação diz respeito à exposição do catalisador a ácidos quentes, os quais promovem a
solubilidade de alguns óxidos metálicos. A dissolução do metal em meio ácido quente diminui
a atividade do catalisador que é solúvel nestes ácidos durante a reação na presença de
oxigênio. Por exemplo, os íons cobre foram analisados utilizando o catalisador comercial
CuO/Al2O3 durante a oxidação de fenóis (Sadana e Katzer, 1974; Pintar e Levec, 1994). Após
uma sequência de 5–7 ensaios, a atividade do catalisador diminuía de 40% e a concentração
dos íons cobre na solução aumentava em torno de 150 mg/L. A tabela 7 apresenta diversos
estudos que foram desenvolvidos nos últimos anos na tentativa de obter catalisadores mais
seletivos e que oxidem completamente o fenol.

Tabela 7. Oxidação úmida do fenol em presença de catalisadores sólidos e diferentes tipos de
reatores (Imamura et al.1999).
Condições operacionais

Catalisador

Tipo do
Reatora

T
(ºC)

P
(atm)

C0
(g/L)

XA
(%)

Tempo
Reação
(min)

Taxab
De
Reaçã
o

Ru/CeO2
S
200
10
2,0
94,8
60
S
200
10
1,0
58
175
Pt/γ-Al2O3
Cr2O3
FC
390
241
0,5
8,4
S
114-200 3,4-17 3,6-5,1
99C
9
CuO/γ-Al2O3
V2O5//Al2O3
FC
390-410
241
0,23-8,4
22,5c
MnO2/CeO2
B
390
241
2,0
2,6c
MnO2/CeO2
F
220
10
2,0
92,7
20
CuO-ZnO
FB
380-390
230
5,0
0,25
1,1
CuO-ZnO-TiO2
S
14-200
0,8-1,8
4-5,5
85
30
Onde: B, batelada; S, slurry; TB, trickle bed; FB, leito fixo; FC; fluxo contínuo. XA é a conversão;

r0 = (C0 − C f )/ t , onde r0 é dado em g/L.min; c formação de CO2.
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2.6 - Propriedades dos Argilominerais
2.6.1 - Definição
As diferentes aplicações das argilas fazem com que elas tenham um conceito
específico na área em que é utilizada; sendo assim temos os conceitos dos ceramistas,
sedimentalogistas, petrologistas, mineralogistas, pedologistas e até o leigo. O conceito a ser
adotado neste trabalho é o do mineralogista, para quem argila é designada como mineral,
mistura de minerais ou os chamados minerais argilosos que são silicatos hidratados cuja
composição envolve os cátions Al3+, Fe2+, Fe3+, Mg2+, K+ e outros, que apresentam estrutura
essencialmente filitosa e granulometria fina (Gomes et al., 1986).
As argilas são matérias terrosos, de granulometria fina, que geralmente adquirem,
quando umedicida a água, certa plasticidade e que, quimicamente, são formadas por silicatos
hidratados de alumínio, ferro e magnésio. Elas podem conter um certo teor de elementos
alcalinos, alcalinos terrosos e outros materiais, tais como “matéria orgânica”, sais solúveis e
partículas de quartzo, pirita, mica, calcita, dolomita e outros minerais, e podem conter
também minerais não cristalinos ou amorfos (Santos et al., 1989).
A estrutura peculiar dos argilominerais gera capacidade de troca reversível para
cátions orgânicos, cátions inorgânicos e organo-metálicos. A troca por cátions específicos
pode gerar centros ativos nos argilominerais, tornando-os catalisadores para um grande
número de reações químicas de uso industrial (Coelho & Santos, 1988).
As principais condições para a substituição iônica são a semelhança de raio iônico,
cargas elétricas e número de coordenação dos íons participantes da substituição. A Tabela 8
apresenta os íons que mais facilmente podem ser substituídos nas estruturas filossilicatos
argilosos(Gomes et al., 1986)
As argilas podem ser classificadas em sete grupos sistemáticos nos minerais argilosos
cristalinos (caulinita, ilita, esmectita, clorita, vermiculita, interestratificado e paligorsquita) e
cada grupo compreende várias espécies. Seis dos setes grupos de minerais argilosos
cristalinos, têm modelos estruturais organizados em folhas e camadas, e a estrutura do sétimo
grupo têm a forma de fita.
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Tabela 8. Possíveis íons passíveis de trocas nas argilas e seus raios iônicos
Cátions Tetraédricos

Cátions Ocatédricos

ânions

Cátions Intercalares

r/ PM
O2-

r = 140 Li+

r = 68

Cu2+

r = 72

Al3+

r = 51

Si4+

r = 40

OH-

r = 141 Na+

r = 97

Mg2+

r = 66

Cr3+

r = 69

Ti4+

r = 68

2+

3+

r = 64

-

+

F

r = 136 K

r = 142 Ca

r = 99

Cl-

r = 181 NH4+

r = 143 Fe2+

r = 74

Zn2+

r = 74

Ni2+

r = 69

Mn2+

r = 80

Fe

2.6.1.1.Grupo da Caulinita (Candita)

O grupo da caulinita é constituído pelos argilominerais cristalinos: caulinita; haloisita7 Å, haloisita-10 Å; nacrita e diquita. Em média, nun cristal de caulinita entre 40-50 camadas
estruturais e cada uma delas é constituída pela associação de uma folha tetraédica de sílica
com uma folha octaédrica de gibsita ou de brucita, como mostra

a Figura 5. A unidade

básica ou célula unitária corresponde às composições químicas, são descritas a seguir:

Si4 Al 4O10 (OH )8
Si4 Mg 6 O10 (OH )8

4 SiO 2 . Al 2 O3 .4 H 2 O

4 SiO 2 .6 MgO .4 H 2 O

No que diz respeito a caulinita as variedades mais desordenadas são mais abundantes
naturalmente. Nelas a substituição isomórfica é mais freqüente (Al3+ por Fe2+, Fe3+ ou Mg2+) e
apresentam a menor dimensão média dos cristais, maior capacidade de troca catiônica, maior
superfície específica, maior plasticidade e maior viscosidade do que as caulinitas bem
ordenadas (Gomes, 1986; Santos, 1989; Brindley, 1980).
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Figura 5. Camada estrutural do grupo da Caulinita (Gomes, 1986).

2.6.1.2.Grupo da Ilita
O modelo estrutural da ilita é constituído por duas folhas tetraédricas de sílica que se
intercalam com uma folha octaédrica em relação a qual o íon coordenado pode ser Al3+, Fe2+,
Fe3+ ou Mg2+, como se pode observar na Figura 6.

A composição química da unidade estrutural pode ter a seguinte expressão.

Figura 6. Camada estrutural do grupo da Ilita (Gomes, 1986).

K X ( Al , Mg )4 (Si , Al )8 O20 (OH )4 .nH 2 O
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K ou Na encontram-se entre as folhas tetraédricas de camadas adjacentes que
contrariam o desequilíbrio de cargas elétricas das substituições isomórficas e asseguram a
ligação eletrostática entre as camadas adjacentes. A estrutura da ilita assemelham-se às micas
nacroscópicas e a fórmula química difere das micas por apresentarem menos potássio e mais
água (Gomes, 1986; Santos, 1989; Brindley, 1980).

2.6.1.3.Grupo da Montmorilonita

Este grupo também é conhecido por grupo das esmectitas, apresentando uma estrutura
constituída por duas folhas tetraédricas de sílica e uma folha octaédrica no meio das folhas
tertraédricas, onde normalmente o cátion coordenado é o Al3+ ou Mg2+ (Figura 7).
Entre as camadas estruturais existem moléculas de água com arranjos orientados e
regulares coordenando cátions trocáveis e que podem dar lugar a certas moléculas orgânicas.

Figura 7. Camada estrutural do grupo da Montmorilonita(Gomes, 1986).
O espaçamento entre camadas estruturais adjacentes pode virar de 10 Å a 17,5 Å, sendo de
±12,5 Å quando o cátion intercalado é o Na+ e de 15,5 Å para o Ca2+.
A composição química teórica da unidade estrutural pode ter a seguinte expressão:

Al 4 Si8O20 (OH )4 .nH 2 O
Sendo que, os minerais reais deste grupo diferem da composição teórica devido a
substituições isomórficas e aos cátions trocáveis.
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A elevada capacidade de troca catiônica das montmorilonitas advém do alto grau de
substituições isomórficas. Por todas estas características, em geral, as esmectitas têm
propriedades de absorção e adsorção que as tornam valiosas para certos usos industriais
(Gomes, 1986; Santos, 1989; Brindley, 1980).

2.6.1.4.Grupo da Clorita

A estrutura da clorita difere, em linhas gerais, da estrutura das micas trioctaédricas
porque entre as camadas estruturais com folhas Tetraédricas-Octaédricas-Tetraédricas existe
outra camada octaédrica em que o cátion coordenado é normalmente Mg2+, podendo ser
também Fe2+ ou Al3+ e menos frequentemente Li+ ou Mn2+ (Figura 8).

Figura 8. Camada estrutural do grupo Clorita(Gomes, 1986).

As camadas estruturais consecutivas separadas pelo espaçamento de 14 Å estão
fortemente ligadas uma às outras por íon hidratados de Mg, Al ou Fe (Gomes, 1986; Santos,
1989; Brindley, 1980). A composição da unidade estrutural da clorita mais comum pode ser
representada por:

(Mg , Fe, Al )12 (Si, Al )8 O20 (OH )16
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2.6.1.5.Grupo da Vermiculita

A estrutura da vermiculita consiste de camadas estruturais típicas das micas
trioctaédricas separadas por moléculas de água orientada e solvatando determinados cátions
trocáveis. O espaçamento entre camadas estruturais sucessivas pode variai entre 10 Å e 15 Å,
de acordo com o grau de solvatação do cátion de troca presente.
A composição química da unidade estrutural da vermiculita pode ter a seguinte
expressão:

(

E + Mg , Fe 2+ , Fe 3+ , Al

) (Si, Al ) O (OH ) .nH O
6

8

20

4

2

Onde: E+ representa o cátion de troca, geralmente Mg. A camada estrutural da
vermiculita é representada na Figura 9.

Figura 9. Camada estrutural do grupo da Vermiculita (Gomes, 1986).
A perda brusca das moléculas de água conduz ao fenômeno de esfoliação, típico das
vermiculitas e, como conseqüência deste fenômeno, as vermiculitas tratadas termicamente
podem ser utilizadas como isolantes térmicos, acústicos, etc.(Gomes, 1986; Santos, 1989;
Brindley, 1980).
2.6.1.6.Grupo dos Interestratificados

Compreende modelos estruturais variados que são intermediários ou mistos dos cincos
grupos anteriormente descritos, por exemplo: estruturas construídas a base de camadas
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estruturais próprias do grupo da ilita, intercaladas regular ou irregularmente por outras
camadas do grupo da montmorilonita Figura 10.

Interestratificações também ocorrem dentro do mesmo grupo estrutural, por exemplo:
a interestratificação entre camadas di e trioctaédricas, caso da ilita trioctaédrica – ilita
dioctaédrica ou dentro do mesmo subgrupo estrutural por exemplo Caulinita – Diquita.
(Gomes, 1986; Santos, 1989; Brindley, 1980).

Figura 10. Camada estrutural dos Interestratificados Regulares e Irregulares(Gomes, 1986).

2.6.1.7. Grupo da Paligorsquita e Sepiolita

Os modelos estruturais deste grupo são bastante diferentes dos anteriores porque os
cristais destes minerais têm arranjos fibrosos. As unidades estruturais não são camadas, mas
sim uma espécie de fitas.
A paligorsquita foi descoberta na Rússia, nos montes Urais, 1861, no local Palygosk,
próximo ao rio Popovka. Mais tarde, foi encontrada em attapulgus, Geórgia (USA) e
Mormoiron (França). O nome original do mineral foi dado pela localidade da Rússia , e mais
tarde denominado também attapulgita por Lapparrent. Contudo, o comitê de nomenclatura da
AIPEA deu propriedade ao nome paligorsquita; em conseqüência, o nome attapulgita não
deve mais ser usado, por não ter prioridade cientifica (Santos, 1989).

A composição química correspondente à célula unitária da paligorsquita, espécie
mineral conhecida também como attapullgita no meio comercial, pode ser representada por:
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Mg 5 Si8O20 (OH )2 (OH 2 )4 .4 H 2 O
Podendo haver alguma substituição de Mg por Al ou Fe. A água de hidratação
representada na fórmula por 4 moléculas de água, expressa como 4H2O admiti-se ser a água
zeolítica, verificando-se a sua eliminação em temperaturas em torno de 400 0C. As outras
quatro moléculas de água, ou seja, (OH2)4, situadas mais próximas das paredes dos canais,
estão mais fortemente ligadas ao Mg e/ou Al octaédricos, podendo ser eliminadas em
temperaturas superiores a 400 0C, (Figura 11).

Figura 11. Camada estrutural do grupo da Paligorsquita (Gomes, 1986).

A composição química da célula unitária da sepiolita é a seguinte:

Mg 8 Si12 O30 (OH )4 (OH 2 )4 .8 H 2 O
Tanto a paligorsquita quanto a sepiolita podem conter Al3+, Fe2+ ou Ca2+ e
normalmente a paligorsquita contém menos cátions trivalentes do que a sepiolita (Gomes,
1986; Santos, 1989; Brindley, 1980).

2.6.2 - Paligorsquita como suporte de catalisadores
A paligorsquita é um argilomineral que faz parte de um grupo que apresenta textura
fibrosa. Segundo Myrian, Suarez e Martin-Pozas, (1998), a paligorsquita tem microcanais na
sua estrutura em cadeias e diferentes tipos de moléculas de água. As paligorsquita são
silicatos de magnésio hidratado, com substituições isomórficas parciais do magnésio por
alumínio e/ou ferro, constituindo-se de duas camadas de tetraedro de SiO4 entre as quais se
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situa uma camada de octaedros de Mg(OH)2 e Al(OH)3 e classificam-se entre os
argilominerais (Zandonadi e Skitnevski, 1984).
Diversos pesquisadores estudaram as superfícies ácidas das paligorsquita, adsorvendo
diversas moléculas orgânicas como aminas, mas, por falta de tratamento adequados às
matrizes, não obtiveram resultados muito satisfatórios quando comparadas as outras argilas
como é o caso da vermiculita e montimorilonita (Shuali et al, 1988; 1989; 1990; 1991)
Catalisadores de ródio (Rh) suportado em paligorsquita foram estudados através da
adsorção de uma molécula orgânica (piridina) para verificar a acidez destes catalisadores
(Herrero, Pajares e Blanco, 1991).
Herrero et al, (1992) usaram a paligorsquita como suporte catalítico do Rh para
hidrogenação de óleo, e os resultados mostraram-se semelhantes à hidrogenação de 1-Hexeno.
Posteriormente Herrero et al (1993), pesquisaram a redução de Rh suportado na paligorsquita.
A Platina (Pt) foi suportada em paligorsquita e foram realizados ensaios de
quimissorção de hidrogênio afim de quantificar o metal (Gonzalez, Pesquera e Benito, 1992).
A paligorsquita foi utilizada como suporte catalítico de Ni para reação de
hidrogenação de óleo vegetal, medindo a sua atividade, seletividade e formação de transisômeros. Nesse trabalho a paligorsquita se mostrou mais ativa e seletiva que a Betonita.
(Ferreras et al, 1994).
Melo et al., (2000) usaram a paligorsquita como suporte para Tb (térbio), e dentro da
caracterização catalítica realizaram a reação de desidratação de isopropanol.
Ruiz (2000) usou o lantânio (La) suportada em paligorsquita e concluiu que a
estrutura cristalina dela gera a capacidade de troca reversível para cátions orgânicos, gerando
centros ativos, tornando-os eficientes catalisadores.
Em relação ao uso da paligorsquita como suporte na reação de degradação do fenol na
oxidação catalítica heterogênea não observou-se trabalhos na literatura, o que torna o trabalho
com caráter pioneiro , na Tabela 9 abaixo segue uma síntese dos últimos trabalhos com o uso
da paligorsquita.
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Tabela 9. Estudos realizados com a argila paligorsquita

Objetivo da pesquisa

Referências

Uso da paligorsquita como suporte na catálise das reações de

Zhang et al, 2010.

esterificação do n-butanol com ácido acético.
Modificação

da

superfície

da

paligorsquita

por

Zhang et al, 2010.

Estudar o comportamento da eletro oxidação do fenol com o uso

Kong et al, 2010.

organofuncionalização.

do grafite modificado com paligorsquita.
Estudo da adsorção de p-nitrofenol por cátion modificados com

Chang et al, 2009

paligorsquita.
Estudo do uso da paligorsquita em nano compósitos.

Lei e Wen, 2008.

Avaliar o uso do poliestireno enxertado em paligorsquita na

Lei e Wen, 2007.

adsorção de solventes orgânicos.
Estudo da força dos catalisadores lantânio suportado em

Melo et al, 2003.

paligorsquita.
Síntese do mineral sepiolita-paligorsquita a partir de solução.

Birsoy et al, 2002

Preparação e caracterização de catalisador lantânio suportado em

Melo et al, 2002.

paligorsquita.
Avaliação das características da superfície da paligorsquita ao

Barrios et al, 1995.

passar por tratamento ácido.
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2.7 - Mecanismo de degradação do fenol
A natureza da formação de produtos depende das condições operatórias estudadas bem
como do tipo de catalisador. Para isto, alguns produtos comuns a serem identificados nos
processos de oxidação foram reportados. A presença de ácidos fórmicos, acético, mucônico,
fumárico, maléico e sucínico têm sido reportados nos experimentos. O dióxido de carbono é
confirmado por todos os pesquisadores o qual é analisado por cromatografia em fase gasosa.
Excesso de fenóis presentes no início demonstra a natureza intermediária de fenóis dihídricos.
O oxigênio é capaz de atacar a dupla ligação carbono–carbono para formar compostos
carboxílicos.
Benali et al. (2000) verificaram em seus experimentos que a oxidação do fenol em fase
aquosa segue um mecanismo de radical-livre. Consequentemente, a taxa de reação é
inicialmente lenta, período de indução, seguido de um segundo período caracterizado por uma
reação rápida durante a qual ocorre a maior parte da degradação do fenol. Durante o período
de indução, as reações iniciais aumentam gradualmente a concentração dos radicais livres até
que a propagação se torna a etapa controladora.
A maior parte de fenóis que é oxidada através da propagação via radicais livre reage
com o oxigênio para formar quinonas e hidroquinonas (Joschek & Miller, 1966). Além disso,
a oxidação de quinonas leva a formação de ácidos de baixo peso molecular e CO2 como
produtos finais. Portanto, a taxa de degradação do fenol depende da concentração de oxigênio
até a formação de monóxido de carbono. O dióxido de carbono é formado logo em seguida
acompanhado pelo rápido aumento da temperatura.
Na oxidação inicial do fenol ocorre a formação de radicais hidroxilas (OH-),
fenoxilperoxil (·PhOO), fenoxilhidroperoxil (PhOOH), fenoxil (·PhO) e perhidroxil (·HO2),
tendo este último um papel menos significativo no processo (Rivas et al., 1998). Ao final do
período de indução, tempo obtido para estabelecer uma concentração mínima de radicais para
a oxidação do fenol, ocorre o início de uma rápida reação de degradação deste composto na
fase aquosa. Nos processos de oxidação úmida (WAO) costuma-se adicionar o peróxido de
hidrogênio para decompor a ligação química oxigênio/oxigênio (O-O) através da cisão
molecular e assim resultar na geração de dois radicais hidroxilas, os quais auxiliam na
degradação de compostos fenólicos. A influência dos radicais livres de oxigênio (·O) é
limitada pela solubilidade de O2 em água. Essas quatro espécies: ·O, O2, O3 e H2O2 são
capazes de iniciar o período de indução do fenol.
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Em elevadas temperaturas e na presença de água, o oxigênio assumem diferentes
mecanismos: substituição de um átomo de oxigênio no anel aromático para formar fenol
dihídrico (quinona), ataque da dupla ligação carbono/carbono (C=C) para formar grupos
carbonila e poder oxidar alcoóis e grupos carbonila para formar ácidos carboxílicos (Benali &
Guy, 2007). Durante esse processo de oxidação úmida, a degradação de fenóis mostra-se bem
desenvolvida, porém apresenta a desvantagem da utilização de altas temperaturas e pressões
para mineralizar eficientemente os poluentes (Mishra et al., 1995). A quebra de anéis
intermediários (hidroquinona e catecol) resultante da oxidação do fenol apresenta cinética
rápida na presença de excesso de oxigênio, mesmo em baixas temperaturas. Devlin e Harris
(1984) propuseram em seus ensaios experimentais que os níveis de O2 decaíam rapidamente
em concordância com as taxas de degradação dos compostos aromáticos, devido às altas
concentrações de fenol, em temperaturas variando entre 420 e 498 K, próximas ou acima das
condições estequiométricas. Estes resultados levaram a demonstrar que a concentração de
radicais (·O) é o mecanismo dominante para esta faixa de temperatura, em que os anéis
intermediários resultantes da oxidação do fenol são degradados.
As equações de (8) a (23) representam diferentes tipos de reações químicas que podem
ocorrer durante o processo de oxidação de fenol mediante a WAO. Dependendo das
condições operacionais do sistema e da natureza dos compostos orgânicos a serem tratados,
diversas reações adicionais têm sido incluídas neste mecanismo (Rivas et al, 1998) .

k1
Ph + O 2 →
Ph ∗ + HO 2∗

(8)

k2
Ph ∗ + O 2 →
PhOO ∗

(9)

k −2
PhOO ∗ →
Ph ∗ + O2

(10)

k3
Ph + PhOO ∗ →
Ph ∗ + O2

(11)

k4
PhOOH →
PhO ∗ + OH ∗

(12)

k5
Ph + OH ∗ →
Ph ∗ + H 2 O

(13)

∗

k6
Ph + HO 2 →
Ph ∗ + H 2 O 2

(14)

k7
H 2 O2 →
2OH ∗

(15)

k8
H 2 O 2 + O2 →
2 HO 2
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k9
H 2 O 2 + OH ∗ →
H 2 O + HO 2
10 , i
OH ∗ + Intermediá rios  

→ Pr

k

∗

(17)

(18)

11 , i
OH 2 + Intermediá rios  →

Pr

(19)

12 , i
PhOO ∗ + Intermediá rios  

→ Pr

(20)

k

k

∗

k13
2 HO 2 →
H 2 O2 + O2

(21)

k14
H 2 O2 →
H 2 O + 12 O 2
∗

H 2 O + O 2 → HO 2 + OH
k15
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A Figura 12 representa o esquema simplificado dos principais compostos formados
durante a degradação do fenol (Ochoa & Santos, 1998).

Figura 12. Esquema do mecanismo simplificado da reação de oxidação do fenol (Ochoa &
Santos, 1998).
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O mecanismo de reação proposto por Howard e Harris (1982) apresentado na Figura
13 dependerá das condições dos parâmetros estudados.

Figura 13. Mecanismo de reação proposto por Howard e Harris (1982).

Segundo Howard e Harris (1982), a degradação térmica do fenol segue naturalmente
duas vias: Na primeira, com a razão molar fenol/oxigênio ≤ 1, não observou-se a formação
hidroquinona e catecol.

Na segunda, com razão molar fenol/oxigênio > 1, a presença destes constituintes foi
verificada.
Entretanto nas duas situações observa-se a formação dos ácidos malêico, acrílico, e os
ácidos fórmico e acético (Figura 14).

Figura 14. Principais rotas da oxidação do fenol (Otha et al., 1980)
Aristides Felipe Santiago Junior

Outubro/2010

Capítulo 2: Revisão da Literatura

44

Alguns autores através de um estudo comparativo da eficiência dos reatores catalíticos
a leito de lama (Slurry) e de cesto rotativo (Rotating Catalytic Basket Reactor, RCBR), usando
CuO (10%) sobre alumina como catalisador, Otha et al. (1980), apresentado na Figura 14,
identificaram os intermediários da oxidação de fenol como hidroquinona, catecol, e ácido
malêico.

Figura 15. Esquema geral da oxidação do fenol (Devlin & Harris, 1984)
Aristides Felipe Santiago Junior

Outubro/2010

Capítulo 2: Revisão da Literatura

45

Trabalhando à pressão (20,4 atm) e temperatura elevada (150-225) ºC, Devlin &
Harris (1984) apresentaram na Figura 15, a existência de outros intermediários na oxidação
úmida do fenol.
Verificaram que em presença de água, o oxigênio é capaz de diferentes tipos de
reações de oxidação: o oxigênio pode substituir o anel aromático formando a hidroquinona, o
catecol e as respectivas quinonas (para e orto). Também pode ser capaz de atacar as duplas
ligações para formar compostos carbonílicos, oxidando álcoois e grupos carbonílicos para
formar ácidos carboxílicos.
Compostos intermediários aromáticos, fenóis dihídricos e quinonas não foram
observados sob condições de excesso de oxigênio. No entanto, sob condições próximas à
razão estequiométrica (fenol/oxigênio = 1) e em excesso de fenol, estes intermediários foram
detectados.
Intermediários alifáticos, tais como os ácidos malêico e acrílico, e produtos finais
como os ácidos fórmico e acético foram verificados nas três razões molares de fenol/oxigênio
utilizadas.
A concentração de hidroquinona atinge durante a reação um valor máximo próximo a
30%, enquanto que a formação de catecol não ultrapassa a 8%. Isso indica que quando a
quantidade de fenol é igual ou superior a de oxigênio(fenol /oxigênio ≥1), o caminho
preferencial observado na reação de oxidação do fenol é o da formação da hidroquinona.
Em ambos os casos, excesso de oxigênio ou excesso de fenol, a conversão do fenol é
aproximadamente a mesma. No entanto, os compostos aromáticos intermediários encontrados
como hidroquinonas e quinonas não foram observados em condições de excesso de oxigênio.

Figura 16. Mecanismo de reação proposto por Li et al (1991).
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Considerando que oxidação do fenol segue um mecanismo de radicais livres, um
modelo cinético generalizado para oxidação úmida de compostos orgânicos foi proposto por
Li et al., (1991) apresentado na Figura 16, baseando-se no esquema simplificado da reação
que envolve a formação e a destruição de intermediários.
Neste modelo, A corresponde ao substrato juntamente com os intermediários
susceptíveis a oxidação e B são produtos refratários (principalmente ácido acético).
Analisando um catalisador composto por ZnO (47%), CuO (42%), e Al2O3 (10%), em
pressões de (45,4 a 129,2) Atm e temperatura de (105 a 130) ºC, Pintar & Levec (1992)
efetuaram a oxidação úmida do fenol em um reator slurry. Em uma típica corrida, após uma
hora de reação, 22% do carbono foi convertido em CO2, 18% permaneceu em fase aquosa,
47% foi encontrado como polímero na superfície do catalisador e o restante aderido as
paredes internas do reator. Acredita-se que a formação de polímeros se deve (1) a oxidação do
fenol via intermediários a glioxal que polimeriza entre si e (2) consumação do fenol através de
uma etapa de polimerização de adição entre o glioxal e o próprio fenol. O esquema a seguir,
representado na Figura 17 ilustra a degradação do fenol com formação de CO2 e polímeros:
Tuffano (1993), propôs um modelo básico para a reação de oxidação do fenol:

O 2 → 2O ∗

(24)

Ph + O ∗ → Pr
O ∗ + H 2 O → 2OH ∗

(25)

Ph + OH ∗ → Pr
Ph → Ph ∗ + H ∗

(26)
(27)
(28)

Neste modelo a Equação (reação) (28) pode ser utilizada para representar a ação de
outros radicais reativos incluindo o (·H, ·HO2), etc. De acordo com pesquisas reportadas na
literatura, outro método usado na degradação de fenol é a oxidação catalítica na presença de
óxidos de metais como catalisadores, o qual pode ocasionar a oxidação do grupo aromático
através da ativação da molécula de oxigênio ou da molécula do hidrocarboneto
A presença do catalisador torna o ambiente iônico, o qual favorece tanto reações
heterolíticas, como também pode proceder à reação de abertura do anel por um mecanismo de
radicais livres (ruptura homolítica). Na oxidação dos aromáticos forma-se uma variedade de
intermediários, devido à oxidação parcial. Esses intermediários transformam-se rapidamente
em compostos de baixo peso molecular, sendo ácidos os mais resistentes a uma oxidação
total, até a sua mineralização (Ochoa & Santos, 1998).
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2.8 - Modelagem da cinética de oxidação úmida
O mecanismo da oxidação úmida catalítica é bastante complexo. Mesmo para
moléculas simples como o fenol, o curto tempo de vida de alguma espécies e a quantidade de
intermediários que surge são complicadores que podem inviabilizar qualquer tentativa de
estabelecer uma cinética detalhista. Além disso, a complexidade do substrato, que pode ser
um esgoto industrial ou doméstico, e as diversas etapas que ocorrem simultaneamente na
superfície do catalisador e no seio do líquido, com formação de radicais livres que catalisam
etapas homogêneas, dificultaram a busca de um modelo cinético satisfatório que incorpore
todas as etapas elementares.

Figura 17. Principais vias de oxidação do fenol (Pintar & Levec, 1992)
São apresentados, a seguir, modelos cinéticos propostos por alguns investigadores para
oxidação úmida catalítica de diversos efluentes industriais, inclusive o fenol, em presença de
catalisadores sólidos.
Segundo modelo proposto por Li et al., (1991), o processo de oxidação úmida pode ser
simplificado usando três expressões cinéticas com o seguinte mecanismo reacional (ver
equações (29) a (31):
ka
A + O2 →
C

(29)

kb
A + O2 →
B

(30)

kc
B + O 2 →
C

(31)
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As equações do modelo foram derivadas considerando-se que cada etapa elementar é
composta por uma reação de primeira ordem. Sob estas considerações, temos:

(C A + C B )
(C A + C B )0



k1 − k 3
k2
exp (− k 3 .t ) +
exp [− (k1 + k 2 )]
=
k1 + k 2 + k 3
 k1 + k 2 + k 3


(32)

CA e CB representam, respectivamente, as concentrações de substrato (incluindo os
intermediários formados) e produtos refratários (basicamente ácido acético). Li et al., (1991)
calcularam também a seletividade com respeito a formação de ácido acético (β ) , sendo:

β =κ

2

κ1

(33)

Lin et al., (1996) usaram o modelo de Li et al., (1991) na oxidação total do efluente de
uma indústria petroquímica, enquanto Zhang e Chuang (1998) aplicaram o referido modelo à
degradação do licor negro de uma indústria de papel. Ambos testaram o modelo generalizado
em comparação com um modelo de primeira ordem em duas etapas consecutivas e
constataram que o modelo generalizado se ajusta melhor aos dados experimentais. O termo
(CA + CB), apresentado na Equação 32, foi expresso em termos de DQO por Lin et al., (1996)
e pelo COT no trabalho de Zhang e Chuang (1998).
Otha et al., (1980) compararam a degradação do fenol em dois reatores trifásicos: um
reator do tipo leito de lama (Slurry) e um reator de cesto rotativo (RCBR). Para o reator
slurry, foi verificado que a taxa de conversão do fenol é influenciada pela velocidade de
agitação, ressaltando que foram testadas velocidades de 300, 600 e 900 rpm. Mesmo na
velocidade mais alta foi observado que parte do catalisador usado, CuO (10%) sobre alumina,
permanecia no fundo do reator. Ainda no mesmo trabalho, Ohta et al (1980) verificaram que a
velocidade de rotação não tem influência significativa sobre a taxa de conversão mensurada
no RCBR.
Um modelo cinético foi elaborado considerando-se o fato de que os dez experimentos
efetuados nas mesmas condições operacionais, podem ser descritos por uma equação
quadrática do tipo:

X A = a 0 + a1 .t + a 2 .t 2

(34)

Sendo a0, a1 e a2 determinados pelo método dos mínimos quadrados a partir dos valores
experimentais.
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A taxa de reação baseada na massa de catalisador pôde ser determinada através da
diferenciação da Equação 34 em relação ao tempo de reação, ou seja:

RA = −

C
C
dX A
1 dC A
.
= − A0 .
= − A 0 (a1 + 2 a 2 t )
m dt
m dt
m

(35)

As ordens com respeito à concentração do fenol (CA), a pressão parcial de oxigênio
(PO2) e a massa de catalisador (m), foram calculadas e relacionadas a lei de potência:

R A = k .C A0 , 44 .PO02, 55 .m −0 , 60

(36)

Kirso et al., (1967, 1968, 1972) estudaram detalhadamente a cinética e mecanismo de
oxidação do fenol e fenóis substituídos em soluções alcalinas (pH= 9,5-13,0) no intervalo de
temperatura de (25-80) ºC. As ordens determinadas com respeito ao oxigênio e substrato
foram 0 e 1, respectivamente. Estes resultados não estão de acordo com os obtidos por Ohta et
al., (1980), que obtiveram para o fenol uma ordem de 0,44 e para o oxigênio uma ordem de
0,55.
De acordo com o mecanismo proposto por Pintar & Levec (1992) para a oxidação
úmida de compostos orgânicos, a taxa de desaparecimento do fenol pode ser escrita como:

− rA = −

1 dC A
= k´. f (P (O 2 )).C A + k .C A .C ( Pn )
m dt

(37)

Sendo: C (Pn)
Concentração dos polímeros com n unidades poliméricas
(n=1,2,...).

A Equação (37) foi simplificada através de um balanço de massa e posterior
integração a uma expressão que relaciona CA e tempo (t):

ln

C A 0 .(C 0 − C A )
= k * .C 0 .m.t
C A .(C 0 − C A 0 )

(38)

Com:

k * = k ´ . f (P (O 2 ))

(39)

e
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k .M A
k 1 Mi
.
C
−
. .
.C i
A0
k i* vi M n
k * .M n

(40)

Sendo:
C i = Concentração das espécies (i) presentes (exceto o fenol e polímeros);
C (Pn) = Concentração dos polímeros com n unidades poliméricas (n=2, 3, ...);

M n = Peso molecular médios dos polímeros formados;
M i = Peso molecular da espécie (i) observada.
A Equação 38, obtida por Pintar & Levec (1992), ajusta-se bem aos dados
experimentais da oxidação úmida do fenol obtidos a temperatura de 130 oC, contudo, a 105 oC
os dados previstos pelo modelo não representam satisfatoriamente aqueles obtidos nos
experimentos. Os atores acreditam que isso se deve ao fato de que o período de indução, que
não entrou na equação do balanço, é minimizado com o aumento da temperatura. Além disso,
no tratamento dado a solução da equação diferencial, foi considerado que a concentração de
radicais livres é independente da temperatura, sendo essa uma hipótese simplificadora que não
corresponde à realidade dos experimentos.
Larachi et al., (1998) testaram a platina como promotor no compósito de MnO2/CeO2.
A platina adicionada ao compósito conferiu-lhe (1) um aumento na produção de CO2, (2) uma
diminuição do tempo de reação e (3) um tempo de vida mais longo devido a uma melhor
seletividade para CO2. A formação de depósitos carbonáceos foi diminuída, contudo houve
também uma redução na taxa de oxidação do fenol.
Larachi et al., (1999) utilizaram dois compósitos catalisadores: (1) MnO2/CeO2 obtido
a partir da coprecipitação de soluções aquosas de MnCl2 e CeCl3 numa razão molar de 7/3
(Imamura & Doi, 1985) e (2) Pt/Al2O3 contendo 1% de platina e 190 m2/g de área superficial.
O compósito MnO2/CeO2 demonstrou ser mais eficaz na oxidação catalítica do fenol
convertendo 100 % do conteúdo de carbono orgânico contido na fase líquida em 30 min de
reação a 130 ºC e 97% do TOC em menos de duas horas a 80 ºC. O catalisador Pt/Al2O3 foi
menos ativo, não consumiu toda matéria orgânica, mesmo após quatro horas de reação a uma
temperatura de 175 ºC. Ainda neste trabalho de pesquisa, a cinética da oxidação úmida
catalítica (CWO) foi estudada com ênfase na desativação do catalisador pelos depósitos
carbonáceos formados durante o processo de oxidação. O modelo cinético de reação da CWO
foi tratado usando a aproximação de Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson (LHHW).
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As espécies encontradas, durante oxidação úmida do fenol, foram agrupadas
coerentemente de forma que um mecanismo resumido pôde ser escrito como se observa na
Figura 18:

Figura 18. Mecanismo cinético da oxidação úmida do fenol ( Larachi et al., 1998)

A - Carbono fenólico;
B - Carbono de intermediários dissolvidos;
C - Carbono completamente mineralizado;
X0 - Concentração inicial de sítios ativos;
X1 - Concentração de sítios livres;
X2 - Concentração de sítios com fenol adsorvido;
X3 - Concentração de sítios com intermediários adsorvidos;
X4 - Concentração de sítios com espécies mineralizadas adsorvidas;
X5 - Concentração de sítios desativados;
W - Depósitos carbonáceos formados nos sítios catalíticos.
X5 - Concentração de sítios desativados;
W - Depósitos carbonáceos formados nos sítios catalíticos.

O mecanismo descrito anteriormente foi separado em etapas elementares e as
respectivas taxas relacionadas num sistema de equações diferenciais, como descrito abaixo
(Equação 41):
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dC A
k 2 .k1 .m.C A .α
=
d t 1 + k1C A + k 3C A + k 3 `C C

dC B m (k 2 .k1 .C A − k 2 .k 3 .C B )α
=
dt
1 + k1C A + k 3C B + k 3 ´C C
−

(

)

dα
k .k .C + k 4 ´.k 3 .C B α
= 4 1 A
d t 1 + k1C A + k 3C B + k 3 ´C C

(41)

α = 1; C A = C A 0 ; C B = C C = 0
p/t = 0
no qual α é a função de desativação que representa a fração de sítios que permanecem ativos
no decorrer da reação e pode ser determinado através da Equação (42):

α=

X 0 − X 5 W∞ − W
=
X0
W∞

(42)

Onde W∞ corresponde ao grupo de carbono da concentração máxima de depósitos
carbonáceos fortemente adsorvidos sobre a superfície do catalisador.
O sistema de equações diferenciais, apresentado por Larachi et alii (1999), foi
solucionado através de uma rotina de otimização simplex e correlaciona satisfatoriamente os
dados experimentais, permitindo efetuar previsões confiáveis. Este modelo tem o diferencial
de considerar a desativação do catalisador provocado pela formação de depósitos carbonáceos
que recobrem os sítios catalíticos, o que o caracteriza como um dos mais detalhistas
elaborados até então. Outrossim, segundo os autores da pesquisa, a condição de 80 ºC foi a
mais baixa temperatura de operação utilizada neste tipo de oxidação.

2.9 - Influência de parâmetros nos processos de degradação do fenol
A eficiência dos processos de oxidação úmida (WAO) na degradação de efluentes
industriais contendo derivados aromáticos esta relacionada principalmente à estabilidade dos
radicais hidroxilas (·OH) formados e dos radicais intermediários produzidos durante a reação
de oxidação desses efluentes residuais, sendo estes dependentes da natureza dos compostos
orgânicos envolvidos, carga e ação do catalisador, do pH, da pressão e da temperatura.
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2.9.1 - Reações do radical hidroxila (OH-)
Os radicais hidroxila são espécies ativas que reagem com as moléculas orgânicas
rapidamente, formando radicais orgânicos, os quais reagem com oxigênio, dando início a uma
série de reações de degradação que podem resultar em dióxido de carbono e água. Esses
radicais oxidam praticamente quase todos os compostos orgânicos, exceto os mais simples
como os ácidos oxálicos, maléico e a acetona. Devido ao seu potencial de redução padrão de
2,8 V em meio ácido, são responsáveis pela decomposição de compostos orgânicos residuais
(Pêra et al., 2004).
As reações na fase aquosa, a qual envolve o radical hidroxila (OH-), podem ser
classificadas em três diferentes mecanismos: adição da hidroxila, abstração do átomo de
hidrogênio e transferência de elétrons (Rivas et al., 1998). Em compostos orgânicos contendo
anel aromático (tais como fenol), a adição do radical hidroxila ocorre mediante a dependência
da temperatura, devido à abundância de elétron π (pi) sobre o anel aromático (Huang et al.,
1993). No processo de WAO, a reação entre o fenol e o radical hidroxila ocorre através do
mecanismo de abstração do átomo de hidrogênio mediante temperatura acima de 450 oK
(Gopalan & Savage, 1994).

2.9.2 - Influência do pH
A influência do pH na etapa de degradação do fenol e a formação de seus
intermediários instáveis durante o processo de oxidação úmida, têm sido demonstrada em
diversos estudos. Isto se deve a formação de compostos orgânicos de baixo peso molecular,
(tais como ácido acético e ácido oxálico) por serem os compostos resistentes e refratários do
processo (Bhargava et al., 2006).
Dados experimentais da literatura referente à degradação do fenol pelo processo de
WAO têm mostrado que ocorre uma elevação de aproximadamente 70% na produção de ácido
acético e acetato de sódio, em meio alcalino (pH>12), quando comparada com um pH de 6,5
(Vaidya & Mahajani, 2002). Kolaczkowski et al. (1997), evidenciaram a importância do pH
na velocidade do processo de oxidação úmida. Esses autores identificaram que para (pH<2) e
(7<pH<10), na temperatura de 200 oC e pressão total de 3 MPa, a oxidação do fenol é
extremamente reduzida enquanto que para (2<pH<7) e (pH>10), resultou em uma degradação
significativa do composto fenólico.
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2.9.3 - Efeito da carga do catalisador
Segundo Hamoudi et al. (1998), um aumento na concentração do catalisador
MnO2/CeO2 melhora consideravelmente a taxa de degradação do fenol.
O efeito prejudicial da concentração inicial do fenol e o efeito benéfico da carga do
catalisador na conversão do fenol mostra que a reação de oxidação úmida seja altamente
dependente na carga do catalisador para a razão da concentração inicial do fenol, como é o
caso dos catalisadores heterogêneos que suportam a desativação.
Chen et al. (2001) investigaram a relação composição atividade do catalisador
MnO2/CeO2 (preparado por co-precipitação) com razões atômicas de Mn/Ce variando de 0 a
100%. Os resultados mostraram que a atividade catalítica foi fortemente influenciada pela
composição do catalisador. O catalisador com razão Mn/Ce = 6/4 foi o mais ativo na redução
da concentração do fenol e do carbono orgânico total (COT); e exibiu uma superfície rica em
elétron a qual pode ser muito importante na ativação do oxigênio adsorvido. Também
mostraram que, quando associados com óxidos de metais de transição, o óxido de cério
promove liberação de oxigênio, aumenta a mobilidade do oxigênio, modificando interações
com a superfície além de desenvolver propriedades de redução do catalisador do composto
óxido. A adição de pequenas quantidades do óxido de manganês ao óxido de cério mostrou
afetar significativamente o estado de oxidação do manganês.

2.9.4 - Influência da natureza do catalisador
Luna (2000) empregou na degradação do fenol os catalisadores Ru/C, Ce/paligorsquita
e

MnO2/CeO2 e concluiu que o compósito MnO2/CeO2 demonstra boa atividade como

catalisador no processo de oxidação úmida de fenol, contudo torna-se totalmente
comprometido pela formação de depósitos que vêm recobrindo a superfície do sólido
catalítico ao longo da reação. Análise do desempenho de outros catalisadores, essencialmente
Ru/C a 1,2 g/L e Ce/Paligosquita a 1,5 g/L, a temperatura de 130 ºC e pressão de 3,40 MPa,
demonstra que o catalisador composto de paligosquita impregnada com cério apresenta uma
boa atividade, comparada aos demais catalisadores utilizados, e uma baixa formação de
depósitos carbonáceos.
Como a redução de ácidos carboxílicos (produto final da degradação), em especial o
ácido acético, caracterizados como refratários, sua remoção é um passo chave na oxidação
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úmida. Entretanto, o ácido acético pode ser usado como um componente modelo na
desativação de catalisadores na oxidação úmida.
Segundo Hamoudi et al. (1998), a oxidação úmida catalítica usando catalisadores
heterogêneos está sendo desenvolvida como uma técnica eficaz para o tratamento de resíduos
aquosos por uma variedade de poluentes orgânicos como o fenol. Os catalisadores são usados
para realizar o tratamento oxidativo sobre condições mais moderadas, (80-150) ºC e (1-2) atm
de O2, que a rota não catalítica. Uma grande variedade de catalisadores sólidos incluindo
óxidos de metais suportados e não suportados ou um suporte à prova de ácidos, tem sido
testada na oxidação de poluentes aquosos. A alta atividade do Ru/CeO2, MnO2/CeO2,
Co3O4/BiO5, CuO-ZnO/Al2O3 e suas resistências à desativação de depósitos carbonáceos não
tem sido completamente revisada na literatura.
Segundo Masende et al, (2003) trabalhos realizados com o catalisador MnO2/CeO2
revelaram que até quando completa remoção do carbono orgânico das soluções foi alcançada,
uma importante fração do carbono inicial foi transformada em um material polimérico
fortemente adsorvido na superfície do catalisador. Seus depósitos se mostraram responsáveis
pela desativação do catalisador via bloqueio físico dos sítios ativos. O fenol foi oxidado nas
seguintes condições de operação: temperatura (80-130) ºC, carga de catalisador 5 g/L, pressão
parcial de O2 igual a 5 atm, concentração de fenol (25 g/L).
De acordo com os trabalhos de Larachi, F. et al., (2004), o composto óxido de
manganês e cério foi preparado por co-precipitação com razão molar de 0 a 100% seguido de
calcinação sobre fluxo de ar a 350 ºC por 3h. O pó obtido foi triturado e peneirado produzindo
tamanhos de partículas com um diâmetro de 63 µm. Esses catalisadores foram denominados
como Mn/Ce 0/10 (óxido de cério puro); Mn/Ce 1/9; Mn/Ce 2/8; Mn/Ce 3/7; Mn/Ce 4/6;
Mn/Ce 5/5; Mn/Ce 6/4; Mn/Ce 7/3; Mn/Ce 8/2; Mn/Ce 9/1; Mn/Ce 10/0 (óxido de manganês
puro).
Os testes catalíticos foram realizados com fenol (99% de pureza), temperatura de 110
ºC, pressão parcial de O2 de 0,5 MPa e velocidade de agitação de 900 rpm, considerando as
limitações de transferência de massa externa do O2 e do fenol do seio do líquido para a
interface líquido-sólido (catalisador) desprezíveis. A forte atividade catalítica depende da
relativa abundância do manganês e cério com a razão molar 0,2 > Ce/(Ce + Mn) > 0,7,
mostrou uma atividade bastante constante alcançando eficiência de 80-90% na remoção. A
melhor atividade catalítica foi com Mn/Ce com razão molar de 6/4 com conversão de 94%
(COT).
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Kulkarni & Dixit (1991) efetuaram a degradação do fenol com SO32- O2. operando
com temperaturas entre (80−110ºC), pressão parcial de oxigênio de 2,5 atm, concentração de
sulfito de sódio de 3 g/L, concentração de CuSO4 de 765 mg/L e concentração inicial de fenol
de 100 mg/L. Os pesquisadores conseguiram obter a degradação total do fenol em CO2 e H2O.
A formação de ácido malêico, oxálico e acético indica que o anel benzênico é quebrado
através de um mecanismo similar ao proposto por Devlin & Harris (1984). As reações foram
desenvolvidas com o excesso de oxigênio e, portanto, os compostos aromáticos como
hidroquinonas, catecol e p-benzoquinona, não foram detectados.
Pintar & Levec (1992) aceleraram apreciavelmente a taxa de consumo de fenol quando
uma pequena quantidade de H2O2 foi adicionada no início da reação. Os investigadores
verificaram a inexistência do período de indução para uma concentração de 0,1% de peróxido
de hidrogênio.
Imamura et al. (1988), testaram catalisadores suportadados em óxido de cério, zeólita
NaY, γ-alumina, óxido de zircônio e óxido de titânio, impregnados com Rutênio Ródio, irídio,
platina e manganês. Estes pesquisadores mediram o COT removido durante a oxidação do
propanol, butanol, fenol, acetamida, polipropilenoglicol e ácido acético, onde foi verificado
que o catalisador de Ru/Ce é mais ativo do que o Cu(NO3)2. Entretanto, ambos foram pouco
efetivos na oxidação do ácido acético.
Pintar & Levec (1992), trabalhando com CuO/Al2O3, verificaram que a atividade do
catalisador decresce 40% após sete bateladas, enquanto que a concentração de Cu2+ em
solução aumentou cerca de 150 mg/L. A lixiviação do Cobre sugere que a reação pode ter
acontecido, em parte, na fase aquosa através de uma catálise homogênea provocada pelo
cátion Cu2+ presente no meio reacional.
Lin et al (1996), estudando três correntes de águas residuárias de alta concentração de
uma indústria química, através da WAO, verificaram que dentre os catalisadores usados
(CuSO4, ZnO e CO2O3), o Cu2+ foi o mais eficaz na redução da DQO. Aspectos como a
influência da vazão, pressão de operação e temperatura também foram estudados e dois
modelos cinéticos foram testados, sendo mais representativo o modelo generalizado.
Zhang & Chuang (1998) analisaram na oxidação do licor negro usando três tipos de
catalisadores, que são: Pt-Ce/alumina, Pt-Pd/alumina e Pt-Pd-Ce/alumina. O conteúdo em
peso de cério nos catalisadores foi de 4%, enquanto que o percentual de platina e paládio
empregado foi de 1%. Eles verificaram que na temperatura de 463 K e pressão de 1,5 MPa a
conversão do licor negro é mais expressiva quando se utiliza o catalisador de Pt-PdCe/alumina, atingindo conversões em torno de 65% após três horas de reação.
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Diversos catalisadores têm sido desenvolvidos para a oxidação úmida do fenol. O
compósito MnO2/CeO2 demonstrou ser mais ativo que o cobre em catálise homogênea
(Imamura & Dol, 1985 e Imamura et al, 1986 e 1987).
Muitas argilas são utilizadas como suporte de catalisadores devido as propriedades físico
químicas e adsortivas intimamente relacionada à natureza de sua superfície externa, sendo
esta última susceptível de modificação por ácidos e tratamentos térmicos que permitem
melhorar a atividade catalítica desses materiais (Jimenez Lo pez et al., 1978; Bonilla et al.,
1981; Lopez González et al., 1981; Cetisli e Gedikbey, 1990, Pesquera et al., 1992).
As propriedades da paligorsquita tratadas com soluções acidas foram estudadas por
(Abdul-Latif e Weaver, 1969,; Singer, 1976,; Corma et al., 1990; González et al., 1990).
A Tabela 10 abaixo apresenta diversos estudos que foram desenvolvidos na tentativa
de obtenção de catalisadores mais seletivos e que oxidem completamente o fenol.
Tabela 10. Oxidação úmida do fenol em presença de catalisadores sólidos e diferentes tipos
de reatores (Luna, 2000)

Catalisador Reatora

Condições de operacionais
Temp. Press C0 Conv.
(oC) (atm) (g/L)
(%) Tempo Taxab
de
de
reação reação
(min)

Ru/CeO2
Cr2O3
V 2O 5
MnO2(TGS3)
CuO/γ-Al2O3

S
F
F
S

200
390
390
50-60

10
241
241
1

S

3,4-17

V2O5/Al2O3

F

114200
390410
390
220
130
130

241

2,0
0,5
0,5
0,52,0
3,65,1
0,238,4
2,0
2,0
0,5
0,5

94,8

60

Referências

90c

30

Imamura et al, 1985
Ding et al, 1995
Ding et al, 1995
Jie et al, 1991

99c

9

Katzer et al, 1976

8,4
7,8

22,5c

Ding et al, 1995

MnO2/CeO2
F
241
2,6c
Ding et al, 1995
MnO2/CeO2
F
10
92,7
20
Imamura et al, 1988
MnO2/CeO2
S
20,4
90
18
Luna, 2000
KS
20,4
95
17
Santiago, 2006
MnO2/CeO2
Al-Ce/Argila
SB
330
20,4
0,5
90
30
Carriazo et al, 2005
Fe/AC
FB
127
8
0,1
80
20
Quintanilla et al, 2005
Cuo/ZnOT
50-210
3-8
0,1100
1
Pintar & Levec, 1994
CoO
0,5
Cuo/ZnOS
14-200
0,84-5,5
85
30
Kolaczkowski et al, 1999
TiO2
1,8
a
Tipo do reator:B, batelada; SB, semibatelada; S, slurry; TB, trickle bed; F, flow. b r0 = C 0 − C f / t , onde r0

(

)

C

é dado em mg/Kg min; formação de CO2.
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2.9.5 - Influência da temperatura e Pressão
Muitos dos trabalhos conduzidos à temperatura ambiente usaram ozônio para oxidar
os fenóis, pois ele é um forte oxidante nestas condições. Em altas temperaturas em soluções
aquosas, a forma pela qual o oxigênio participa na reação química é complexa. Elevadas
temperaturas conduzem a formação de radicais de oxigênio o qual pode reagir com a água e
formar peróxidos, H2O2 e ozônio, os quais participam na oxidação dos fenóis.
Howard e Harrys (1982) investigaram o mecanismo de oxidação de fenóis com
oxigênio dissolvido em alta temperatura (150–200 ºC) e pressão (> 20,4 atm). Em
temperaturas elevadas na presença de água o oxigênio é capaz de formar duas possibilidades
ou caminhos de reação. Um átomo de hidrogênio em um anel aromático pode ser substituído
para formar fenóis dihídricos. O oxigênio é capaz de atacar duplas ligações do átomo
carbono–carbono para formar compostos carbônicos, sendo estes transformados em ácidos
carboxílicos.
Lin e Call (1996), mostraram que em altas temperaturas (300 ºC) e pressão (100 atm),
o tratamento de oxidação de fenóis não apresenta vantagens, pois contribui para alta corrosão
do reator.
Luna (2000), mostrou que a elevação de temperatura de operação 130-200 oC, no
processo de oxidação térmica, conduz a um aumento importante da taxa de consumo e da
conversão final do fenol.
Segundo Pintar & Levec (1992), a eficiente remoção de poluentes via oxidação úmida
(WAO) requere excessivas pressões (5–200) atm tal como altas temperaturas (150–325) ºC. O
uso de catalisadores torna o processo mais atrativo alcançando alta conversão à temperatura e
pressão consideravelmente mais baixas. O efeito de dois catalisadores heterogêneos na WAO
de soluções aquosas de fenol foi estudado (1% em massa de Pt/Al2O3 e um composto óxido
de Mn/Ce com razão molar 7/3).
De acordo com Pintar & Levec (1994), as condições de reação requeridas para
alcançar a oxidação de compostos orgânicos são severas, estando tipicamente na faixa de
(200-300) ºC e (71-131) atm. Abaixo de tais condições extremas, a seleção do material tornase muito crítica, como taxas de corrosão são altas e muitos materiais são suscetíveis à tensão
de corrosão quebrando na presença de íons cloreto. O catalisador capaz de promover oxidação
de orgânicos em soluções aquosas abaixo de 150 ºC foi identificado como sendo constituído
de CuO, ZnO e Al2O3 que promoveu oxidação de fenol, clorofenol, nitrofenol, álcool butil,
metil vinil cetona a 130 ºC e pressão parcial de oxigênio de 3 atm.
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Técnicas de Caracterização

2.10.1 - Cromatografia Líquida
A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE ou HPLC) está entre um dos mais
importantes membros de família das técnicas de separação. O seu emprego em vários
laboratórios é considerado atualmente indispensável. Conhecer suas vantagens, limitações,
componentes e os critérios de escolha entre as opções de equipamentos é uma obrigação dos
profissionais de laboratórios químicos, farmacêuticos, bioquímicos e outros.
Vários nomes têm sido utilizados para denominar esta nova técnica de cromatografia
líquida: alta velocidade, alta pressão, alto desempenho e alta eficiência. O nome mais aceito,
utilizado em português, é “cromatografia líquida de alta eficiência”.
A CLAE, utiliza instrumentos muito sofisticados que podem ser totalmente
automatizados. È um tipo de cromatografia líquida que emprega pequenas colunas, recheadas
de materiais especialmente preparados e uma fase móvel que é eluída sob altas pressões. Ela
tem a capacidade de realizar separações e análises quantitativas de uma grande quantidade de
compostos presentes em vários tipos de amostras, em escala de tempo de poucos minutos,
com alta resolução, eficiência e sensibilidade.
Somente a partir dos anos 70, do século passado, foi conseguido um avanço
considerável da cromatografia líquida moderna que até então era essencialmente
subdesenvolvida, apesar de que um dos primeiros experimentos sobre a cromatografia, no
início do século XX, foi do tipo que é hoje chamada cromatografia líquida clássica. O avanço
foi gradual e atingiu o atual nível de sofisticação que a CLAE apresenta, devido ao
revolucionário desenvolvimento tecnológico da prática deste tipo de cromatografia.
Desde 1968 tornou-se possível rechear colunas com partículas de pequeno tamanho,
necessárias para alta resolução e, também, adquirir equipamentos que funcionam nas altas
pressões necessárias para obter uma boa velocidade na eluição.
Nos últimos vinte anos ocorreu o desenvolvimento de vários detectores por
fluorescência, eletroquímicos e por fluorescência induzida por “laser”, bem como
acoplamento com o espectrômetro de massas. Com estes, tornou-se possível à detecção da
maioria dos compostos, análise de traços em amostras complexas, como sangue, urina, solo,
alimento, petróleo, etc.
Recente desenvolvimento em instrumentação controlada por microprocessadores
também tem trazido grandes melhorias na eficiência dos equipamentos.
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Hoje em dia são comuns os estudos com partículas pequenas, a execução da CLAE
com fase reserva e, particularmente, o uso de equipamentos para uma perfeita eluição com
gradiente, bem como de métodos especiais, tais como a formação de pares iônicos. Como
resultado, dificuldades anteriores ou separações impossíveis de compostos como corantes
polares, isômeros, drogas básicas e seus metabólitos são agora mera rotina.
Atualmente, a CLAE é ainda objeto de novos avanços tecnológico, o que nos faz
prever que, em um futura muito próximo, o seu emprego será ainda mais amplo, com uso
analítico de colunas com microdiâmetro.

2.10.2 - Área Superficial Específica (BET)
Segundo Ciola (1981), o método de adsorção de gás pode esclarecer o tamanho dos
poros e o seu volume, bem como as irregularidades da superfície e no interior dos poros. Um
dos métodos que pode avaliar com detalhes informações e respeito da morfologia da
superfície de óxidos catalíticos é adsorção de N2 na superfície do sólido. Invariavelmente a
quantidade de N2 adsorvida na superfície do sólido é dependente da temperatura absoluta,
pressão e da interação potencial entre o vapor (adsorbato) e a superfície sólida (adsorvente).
Dependendo da força e interação, todo processo de adsorção pode ser dividido em
duas categorias, adsorção química e a adsorção física. A primeira também pode ser chamada
de adsorção irreversível ou quimissorção, é caracterizada principalmente pelas altas interações
potenciais, no qual altos calores de adsorção são, frequentemente, próximos ao valor da
ligação química. Este fato, relacionado à espectroscopia, ressonância eletrônica de spin e
medidas de suscetibilidade magnética confirmam que a quimissorção envolve a ligação
química do gás ou vapor com a superfície do sólido.
Fortes ligações na superfície envolvem a presença de energia térmicas elevadas, se a
adsorção ocorrer de forma plena. Também, se sabe que para muitas reações químicas, a
quimissorção é usualmente associada à energia de ativação. Em adição, a quimissorção é
necessariamente restrita à monocamada quimicamente ligada à superfície. Outro importante
fato mostra que a quimissorção é aquela que as moléculas adsorvidas são mais localizadas na
superfície quando comparada a adsorção física. Por causa da formação da ligação química,
entre a molécula do adsorbato e um sítio específico na superfície, o adsorbato é menos livre
para migrar para superfície. Este fato habilita um número de sítios ativos em catálise para
determinar as medidas de quantidade do gás quimissorvido (Greeg &Sing, 1982 ).
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A segunda categoria, reversível ou adsorção física, exibe características que mais
satisfazem à determinação da área de superfície, indicadas pelas características seguintes:
1 – Adsorção física é acompanhada por baixos calores de adsorção por não demonstrar
mudanças estruturais violentas ou destrutivas na superfície do material.
2 – Ao contrário da quimissorção, a adsorção física pode conduzir à cobertura da
superfície com mais de uma camada de adsorbato. Desta forma, os poros podem ser
preenchidos pelo adsorbato para que se obtenha o valor do volume de poros.
3 – A elevadas temperaturas, a adsorção física não ocorre, pois não há como se fazer
medidas precisas para a obtenção da área superficial.
4 – O equilíbrio da adsorção física é alcançado rapidamente desde que a energia de
ativação não seja requerida, como ocorre geralmente na quimissorção. Uma exceção é a
adsorção em pequenos poros, onde a difusão pode limitar a velocidade de adsorção.
5 – A adsorção física é totalmente reversível, habilitando ambos os processos de
adsorção e dessorção.
6 – Fisicamente as moléculas adsorvidas não restringem a locais específicos, e são
livres para cobrir inteiramente a superfície.

2.10.3 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
O Microscópio Eletrônico de Varredura, MEV (Scanning Electron Microscope, SEM)
permite a obtenção de informações estruturais e químicas de diversas amostras. A importância
do conhecimento e das análises quantitativas da microestrutura tem levado a um contínuo
desenvolvimento das técnicas experimentais, particularmente da microscopia. A microscopia
eletrônica de varredura baseia-se nos processos de interação possíveis durante a incidência de
um feixe de elétrons, onde os diversos tipos de elétrons refletidos e adsorvidos são utilizados.
Cada um dos eventos fornece informações sobre a amostra.(Buchanan, 1991)
Um feixe fino de elétrons de alta energia incide na superfície da amostra onde,
ocorrendo uma interação, parte do feixe é refletida e coletada por um detector que converte
esse sinal em imagem de ERE (imagem de elétrons retroespalhados), ou nesta interação a
amostra emite elétrons produzindo a chamada imagem de ES (elétrons secundários).
Imagens por elétrons secundários, provém de interações inelásticas entre elétrons e
amostras. E imagens por elétrons retroespalhados, provém de interações elásticas entre
elétrons e amostra.
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Ocorre também a emissão de raios X que fornece a composição química elementar de
um ponto ou região da superfície, possibilitando a identificação de praticamente qualquer
elemento presente.
A razão principal de sua utilização esta associada à alta resolução que pode ser
atingida, da ordem de 3nm, e à grande profundidade de foco, da ordem de 300 vezes melhor
que a do microscópio ótico (MO), resultante em imagens com aparência tridimensional.
Enquanto no microscópio ótico a profundidade de foco decresce sensivelmente para
aumentos crescentes, com o MEV qualquer superfície com boa condutibilidade elétrica e
estável em vácuo pode ser analisada em maior profundidade de foco. Materiais isolantes
devem ser recobertos com uma fina camada de material condutor (Groen et al, 2001).
A técnica de MEV, permite avaliar a morfologia, textura, distribuição de fases que
compõem os materiais bem como determinar possíveis transformações da microestrutura
durante o processamento.
Essa técnica também possibilita mapear a difusão de elementos estranhos à
microestrutura, os quais podem ser responsáveis pela formação de defeitos em matérias
durante o uso. Torna possível, assim, identificar defeitos dentro da microestrutura e os
elementos que possibilitam esse comportamento deletério do material.

2.10.4 - Fluorescência de Raios X (FRX)
A análise por fluorescência de raios X (XRF – X-Ray Fluorescence) é um método
quali-quantitativo baseado na medida de comprimentos de ondas ou nas energias e nas
intensidades (número de raios X detectados por unidade de tempo) dos raios X característicos
emitidos pelos elementos que constituem a amostra, (Boumans & Klockenkamper, 1989).
O método analítico da fluorescência de raios X pode ser dividido em: Fluorescência de
raios X por comprimento de onda (WD-XRF), existente em mais de 15.000 laboratórios no
mundo; fluorescência de raios X por dispersão em energia (ED-XRF)em 3.000 laboratórios
(IAEA, 1999) ; Fluorescência de raios X por reflexão total (TXRF); Emissão de raios X
induzida por partícula (PIXE), Fluorescência de raios X induzida por Radiação Síncrotron
(SR-XRF) e Fluorescência de raios X por emissão em baixo ângulo (GE-XRF) dependendo da
origem dos raios X ou do sistema de detecção (Costa, et. al. 2003; Sansoni, 1992).
Na fluorescência de raios X usa-se uma fonte de radiação gama (ou radiação X de
elevada energia) para provocar a excitação dos átomos da substância que pretendemos
analisar. Os fótons gama emitidos pela fonte são absorvidos pelos átomos da substância
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através de efeito fotoelétrico, deixando esses átomos em estados excitados. Com elevada
probabilidade, os elétrons arrancados ao átomo por efeito fotoelétrico situam-se nos níveis
mais K ou L. Quando o átomo perde sua excitação, podemos observar fótons X
correspondentes às transições eletrônicas L→ K, M→K ou M→L. O espectro de energia
correspondente a estas transições é único para cada tipo de elemento, permitindo fazer a sua
identificação.
Quando a amostra é excitada, os elementos presentes tendem a ejetar os elétrons do
interior dos níveis dos átomos, e como conseqüência realizam um salto quântico para
preencher a vacância. A transição eletrônica constitui uma perda de energia para o elétron,
esta energia é emitida na forma de fóton de raios X característico que emitem linhas espectrais
cujas intensidades estão relacionadas com concentração dos elementos na amostra. Para
excitação da amostra normalmente empregam-se tubos de raios X, ou raios X ou gama que
são emitidos por fontes radioativas e o mais recente radiação síncrotron.
Para a produção de raios X característico e necessário retirar elétrons das camadas
mais internas dos átomos, por exemplo, camada K, para isto a energia mínima deve ser
superior a energia de ligação do elétron nessa camada, denominada energia de ligação
eletrônica ou também de corte de absorção Ek.

2.10.5 - Difração de Raio X
A difração de raios-X (DRX) é a ferramenta, mais utilizada para identificar e
caracterizar materiais como catalisadores e peneiras moleculares entre outras, ou seja,
matérias cristalinos que tem seus átomos arrumados de uma maneira periódica e
tridimensional. Cada átomo desse sólido cristalino contribui para a formação do difratograma
observado numa experiência de raios-X. Isto indica que um difratograma é característico de
cada material e que pode ser utilizada para sua identificação.
Os dados obtidos numa experiência de DRX podem dar muitas informações sobre o
material desde a estrutura cristalina das fases presentes, passando pela detecção e medida de
defeitos do cristal até determinação do tamanho cristalino. Em resumo, é uma técnica
importante na pesquisa e no desenvolvimento de materiais sólidos com certa estrutura.
Raios-X são definidos como radiações eletromagnéticas de comprimento de onda
curto, produzida pela desaceleração de elétrons de alta energia ou, por transições eletrônicas
envolvendo elétrons no interior das orbitais atômicos. O comprimento de onda dos raios-X é
de aproximadamente 0,1 a 25Å.(Ewing, 1972; Mahan, 1995; West, 1991).
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O método do pó consiste no estudo da estrutura e composição de uma amostra
pulverizada, através dos raios-X, que são difratados quando um feixe incide sobre a amostra,
fazendo um ângulo θ com a superfície da amostra. Os raios X são difratados por um material
com intensidades que dependem da estrutura atômica e cristalina; da organização e da
granulometria da amostra. Esse método vem sendo empregado extensivamente de substâncias
no estado sólido (West, 1991; Skoog & Leary, 1988; Schpector, 1996).
De acordo com a lei de Bragg, quando um feixe atinge a superfície de um cristal a um
ângulo ɵ, uma porção é espalhada pelas camadas de átomos na superfície. A porção não
espalhada do feixe penetra para a segunda camada de átomos onde de novo uma fração é
espalhada, e o remanescente passa para a terceira camada. O efeito desse espalhamento de
centros regularmente espaçados do cristal é a difração do feixe. Os requisitos para difração de
raios X são:
a) Os espaços entre as camadas de átomos devem ser aproximadamente o mesmo
que o comprimento de onda da radiações;
b) Os centros de espalhamentos devem ser espacialmente distribuídos de uma
forma regular.
Em 1912, W. L. Bragg tratou a difração de raios X para cristais como mostra a Figura 19

Figura 19. Difração de Raio-X e equação Bragg

Considerando dois ou mais planos de uma estrutura cristalina, as condições para que
ocorra a difração de raio-X (interferência construtiva ou numa mesma fase) vão depender da
diferença de caminho percorrida pelos raios-X e o comprimento de onda da radiação
incidente. Essa condição é expressa pela Lei de Bragg, ou seja n.λ = 2 dsen θ apresentada
na Figura 19, onde λ corresponde ao comprimento de onda da radiação incidente “n” a um
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número inteiro (ordem de difração), “d” à distância interplanar para o conjunto de planos hkl
(índices de Miller) da estrutura cristalina e θ ao ângulo de incidência dos raios-X (medido
entre o feixe incidente e os planos cristalinos) (Campos, 2005).

2.10.6 - Carbono Orgânico Total (COT)
O carbono orgânico total (COT) é o carbono presente em todas as formas orgânicas,
sendo a diferença entre o carbono total e o carbono inorgânico de uma amostra de água ou
esgoto

(STADING

COMMITEE

OF

ANALYSIS,

DEPARTAMENT

OF

THE

ENVIRONMENT NATIONAL WATER COUNCIL, 1979). O princípio operativo
fundamental dos analisadores do TOC é a combustão da matéria orgânica para finalmente
obter dióxido de carbono e água .
Apesar do COT ser um parâmetro que tem sido usado no campo por muitos anos, o
advento do instrumento analisador de carbono forneceu um método rápido para a
determinação de níveis de carbono orgânico em amostras aquosas, tornando o COT como
uma medida fundamental de poluição(Ford et al., 2001 e Eckenfelder, 1970).
A análise do COT é outro meio de se medir a matéria orgânica presente em uma água
ou esgoto. É baseado na oxidação do carbono da matéria orgânica para dióxido de carbono e
na determinação deste por absorção em KOH ou por meio instrumental (Metcalf e Eddy,
1991; Braile & Cavalcanti, 1993).
Determinações de COT levam apenas alguns minutos, mas o procedimento usual
emprega quantidades extremamente pequenas (10 a 50µl), o que pode introduzir considerável
erro analítico na presença de sólidos suspensos. A análise de COT fornece a concentração
total do carbono orgânico, mas não indica o seu estado de oxidação.
Em relação a DBO e a DQO, o COT é uma expressão mais conveniente e direta da
medida de matéria orgânica total. Para determinar a quantidade de carbono orgânico, as
moléculas são quebradas até unidades simples de carbono e convertidas a uma fórmula
molecular única que pode ser medida quantitativamente. Os métodos de COT utilizam calor e
oxigênio, e radiações ultravioletas, oxidantes químicos ou combinações destes oxidantes para
converter o carbono orgânico a dióxido de carbono e água. O dióxido de carbono pode ser
medido diretamente por um analisador infravermelho não dispersivo, podendo ser metanizado
e medido com uma chama de detector de ionização ou dióxido de carbono pode ser titulado
quimicamente (APHA, 1995).
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A maioria dos instrumentos para avaliar o COT, determina o carbono após prétratamento para remover o carbono inorgânico, o qual pode levar a perda de compostos
voláteis. Alguns instrumentos são projetados para superar estas desvantagens e incluem a
fração volátil no resultado de COT.
A determinação do COT usando o analisador é livre de muitas das variáveis inerentes
aos testes de DBO e DQO, e como o tempo de análise é de apenas alguns minutos, a eficácia
da utilização desse parâmetro é aparente (Eckenfelder, 1970).
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3. Materiais e Metodologia Experimental
O presente trabalho foi desenvolvido no laboratório de Reatores e Termodinâmica do
Departamento de Engenharia Química da UFRN localizado no Núcleo de Tecnologia.
A metodologia de trabalho foi realizada de acordo com o fluxograma apresentado na
Figura 20:

Figura 20. Fluxograma da metodologia de trabalho

A primeira etapa do trabalho consistiu na síntese e caracterização dos catalisadores FeMnO2/CeO2, K-MnO2/CeO2/paligorsquita e Fe/paligorsquita

e o estudo comparativo do

desempenho destes catalisadores, na reação de oxidação úmida catalítica do fenol comercial,
através de um efluente sintético utilizando um reator agitado sob pressão com controle de
temperatura e velocidade de agitação.
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Na segunda etapa, a partir do catalisador mais eficiente foi realizado um estudo da
influência de parâmetros representativos, com base no COT e a análise das amostras coletadas
por cromatografia líquida. Em seguida, realizou-se uma modelagem cinética para reação, com
ajuste do modelo proposto aos dados experimentais que permite avaliar as constantes
cinéticas de velocidade da reação.

3.1 - Materiais
A paligorsquita usada neste estudo é originária do Estado do Piauí, costa nordeste do
Brasil. No presente trabalho, para o emprego deste material como suporte catalítico, o mesmo
foi submetido a acidificação, conforme metodologia abaixo descrita.
Os precursores KOH, MnNO3 e CeNO3 foram utilizados para síntese do catalisador KMnO2/CeO2, aplicando a metodologia empregada em trabalho por Santiago et al., (2006).
Esse catalisador foi, na sequência, impregnado na paligorsquita.
Os reagentes utilizados no desenvolvimento desse trabalho estão listados na Tabela 11,
bem como sua procedência.

Tabela 11. Lista de reagentes utilizados no trabalho
REAGENTES

FORNECEDOR

PUREZA (%)

KOH

Across

98,0

MnNO3

Merck

99,5

CeNO3

Merck

99,0

AgNO3

Quimex

99,5

HCl

Vetec

99,0

FeCl3

Merck

99,0

3.1.1 - Acidificação da paligorsquita
A acidificação da paligorsquita foi conduzida de acordo com a metodologia, utilizada por
Ruiz (2000), descrita a seguir.
O material de partida foi o argilomineral paligorsquita.


Cerca de 100 g desse material foram colocados num reator de mistura com refluxo
de água, à temperatura de 80 oC.
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O volume de 34,7 mL de HCl 6 N foi adicionado à suspensão argila-água e esta
mistura foi completada com água até obter uma suspensão contendo 15%(p/p) de
sólidos.



O tempo de acidificação foi de 5 horas a uma velocidade de 1800 rpm.



Após esse tempo, realizou-se uma filtragem, lavando-se a torta com água
deionizada (T = 70 oC) com a finalidade de retirar todo o cloreto (Cl-) presente no
sólido. Esta lavagem foi feita até que o teste de AgNO3 no sobrenadante não
detectasse a presença de íons cloreto.



Em seguida, o material foi seco em banho-maria à temperatura de 70 oC, e
posteriormente, foi homogeneizado, triturado e peneirado em malhas de 80-100
mesh.

3.1.2 - Síntese do catalisador Fe-MnO2/CeO2
A metodologia de síntese do catalisador Fe-MnO2/CeO2 é apresentada a seguir:


Foi preparado uma solução de nitrato de manganês e nitrato de cério com
concentração total de 150 g/L e razão molar nominal de 1:1.



Aqueceu-se, sob agitação, esta solução a uma temperatura de 60 0C durante 30
minutos.



Em seguida, pipetou-se na solução de Nitrato de Manganês e Cério 75 mL de
nitrato de ferro 1 M, por 30 minutos (monitorando-se a solução para que a
temperatura não ultrapassasse os 70 0C).



Depois, adicionou-se o ácido cítrico à solução e esperou-se até ser alcançada a
temperatura de 85 0C, por um tempo de 2 horas, acompanhou-se a solução para
que não ultrapasse a temperatura de 85 0C, onde esta se apresentou com uma
consistência gelatinosa.



A solução formada submeteu-se à secagem na estufa, a 100 0C, por 4 horas.



A etapa final consistiu de calcinação, nas seguintes condições:
1. Aquecimento à taxa de 5 0C/min até 100 0C, mantendo-se essa temperatura
por 60 min ;
2. Aquecimento à taxa de 10 0C/min até 300 0C, mantendo-se essa temperatura
por 120 min ;
3. Resfriamento à taxa de 10 0C/min até 25 0C, mantendo-se essa temperatura
por 60 min.
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3.1.3 - Metodologia para impregnação do ferro no suporte
Para promover a impregnação do ferro na paligorsquita realizaram-se os seguintes
passos:


Através de cálculo teórico e obedecendo a proporção (1:3) em massa, pesou-se
135,5 g de FeCl3 em 0,5 L de água, contendo uma massa de 27,9 g de ferro.



Em seguida, adicionou-se a solução preparada, 83,7 g de paligorsquita seguida de
aquecimento a T = 60 oC sob agitação por um período de 13 horas até a formação
de uma mistura homogênea.



Lavagem do precipitado com água destilada, seguida da filtragem para eliminação
de traços de íons cloreto presentes na solução. A água de lavagem foi testada com
AgNO3 , até evidenciar a ausência do cloreto na amostra;



Secagem do precipitado a 300 0C por 4 horas.



Finalmente, calcinação e ativação do pó obtido em presença do fluxo de ar numa
vazão de 5mL/min e velocidade e rampa de aquecimento de 5 0C/min e 3,5 horas,
respectivamente a temperatura de 500 e 700 0C.

3.1.4 - Metodologia para impregnação do K-MnO2/CeO2 no suporte
Para promover a impregnação, utilizou-se o catalisador K-MnO2/CeO2, catalisador
este sintetizado por Santiago (2006), e em seguida foram adotados os seguintes passos:


Adição de 15 g de K-MnO2/CeO2 a uma suspensão contendo 0,1 L de álcool
etílico com 45 g de paligorsquita acidificada.



Em seguida, realização de uma mistura mecânica da suspensão por um período de
1 hora para homogeneização.



Secagem da solução homogeneizada, a 300 0C por 4 horas.



Calcinação e ativação na presença de fluxo de ar, numa vazão de 5mL/min à
temperatura de 400 0C, durante 4 horas.

3.2 - Caracterização dos Catalisadores
A identificação de propriedades físicas, químicas e estruturais dos catalisadores
preparados teve em vista a obtenção de informações úteis na elucidação de suas atividades.
Diferentes possibilidades decorrentes da estrutura química do material e interação com o
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suporte poderão interferir sobre a atividade e seletividade para reações de oxidação do fenol.
A manutenção destas características implica em estabilidade do catalisador e está relacionada
às propriedades identificadas.

3.2.1 - Cromatografia Líquida – HPLC
O cromatógrafo utilizado na análise das amostras da fase líquida foi da marca
SHIMADZU, modelo DGU-20A3/DGU-20A5, composto de um detetor do tipo UV e uma
coluna C –18 (monomérica, 4 mm, 300 x 3,9 mm). Como fase móvel, foi empregada uma
mistura de acetonitrila e água. As concentrações foram determinadas a partir das curvas de
calibração previamente construídas com o produto comercial. As análises cromatográficas de
fenol foram realizadas nas seguintes condições:
- Vazão da fase móvel:

1 mL/min

- Comprimento de onda: 254 – 270 nm

3.2.2 - Difração de Raios X – DRX
Os difratogramas de raios X foram obtidos em um equipamento SHIMADZU modelo
XRD-6000, pertencente ao Centro de Tecnologia do Gás e Energias Renováveis - CTGASER, utilizando-se radiação Kα do cobre (λ = 1,542 Å), tensão de 40 kV, corrente de 30 mA,
varredura entre 2θ de 2 a 30º e velocidade de varredura de 2º/min.

3.2.3 - Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV
As micrografias das amostras foram obtidas em microscópio eletrônico de varredura
marca JEOL JSM 6360LV, disponível no CTGAS-ER, com capacidade de aumento de 50 a
300.000 vezes.
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3.2.4 - Composição Química Via Fluorescência de Raios X (FRX)
As composições químicas via FRX foram obtidas em equipamento marca PHILIPPS,
modelo XL30 – ESEM. As amostras foram acondicionadas em porta amostra de teflon e
polipropileno sob atmosfera a vácuo. Os espectros de raios X foram obtidos utilizando-se
aproximadamente 50 mg de catalisador na forma de um pó fino. O fundo do porta-amostra
utilizado para as medidas é constituído por um filme plástico de poliestireno que apresenta
baixa absorção de raios X na faixa de energia de interesse.

3.2.5 - Área Superficial - BET
A área superficial específica para as amostras de catalisadores foi obtida em
equipamento da marca Micrometrics modelo ASAP 2000. Primeiramente, cerca de 1 grama
de amostra foi aquecido à temperatura de 300

0

C para eliminação de umidade e,

posteriormente, foi submetido ao procedimento de degaseificação sob vácuo utilizando
nitrogênio a 77 K como adsortivo.

3.2.6 - Carbono Orgânico Total (COT)
As análises da fase líquida foram feitas utilizando o medidor de Carbono Orgânico
Total (COT), marca Shimadzu, modelo 5050, no laboratório de Meio Ambiente do DEQ da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

3.3 - Dispositivo experimental para os testes catalíticos
Os experimentos de oxidação do fenol P.A. (Vetec) foram realizados em um reator do
tipo slurry (leito de lama) conectado a um sistema de controle de temperatura, pressão e
velocidade de agitação. O esquema do dispositivo experimental pode ser visto na Figura 21.
O reator, construído de aço inoxidável, com volume de 500 mL, adquirido da
Autoclave Engineers Inc. – USA, foi inserido em um forno cilíndrico com a finalidade de
aquecer o meio reacional. A reação foi processada em sistema fechado para as fases líquida
(solução de fenol) e sólida (partículas catalíticas) e semi-aberto para a fase gasosa. A
alimentação do gás (oxigênio de alta pureza) foi feita continuamente por um cilindro à medida
que o oxigênio ia sendo consumido pela reação.
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Um coletor de amostra da fase líquida, fixado na parte superior do reator, possibilitou
a tomada das amostras em períodos preestabelecidos. Este dispositivo é constituído de um
filtro poroso para impedir a passagem do catalisador e de um sistema de válvulas que permite
a coleta da fase líquida, sob pressão do reator, de maneira satisfatória.

Figura 21. Descrição esquemática do Sistema Reacional

3.3.1 - Procedimento Experimental
A reação de oxidação úmida catalítica do fenol foi realizada utilizando o dispositivo
esquematizado na Figura 21. O procedimento empregado para realização dos experimentos
constituiu-se essencialmente, dos seguintes passos: inicialmente, o reator era preenchido com
300 mL de uma solução de fenol de concentração 0,5 g/L, juntamente com uma massa de
catalisador desejada.
Em seguida, o reator foi fechado e submetido à agitação mecânica a 900 rpm. Uma
purga com oxigênio (99,99% de pureza) durante 10 min foi realizada para garantir que a fase
gasosa fosse composta exclusivamente por oxigênio. Concluída a purga, o reator foi
submetido a uma pressão de 20,4 atm e aquecido até a temperatura de operação (130 0C). No
momento em que a pressão total do sistema e a temperatura da reação atingiam o valor
desejado com um tempo de 40 min, considerado como tempo zero da reação, iniciava-se o
procedimento da coleta das amostras (duas coletas de 5 mL, onde a primeira foi descartada)
em intervalos de tempos consecutivos de 2, 7, 12, 23, 32, 52, 62, 82 e 102 minutos, para fins
de análises por HPLC e quantificação do nível de COT presente no meio reacional.
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Para o estudo da influência do pH a solução de fenol inicial foi acidificada com HCl
0,1 N para obter valor de pH = 3,1 e o pH foi aumentado para 8,7 adicionando NaOH 0,1 N.
No final da reação, o sistema de aquecimento e de agitação do reator era desligado, a
válvula de alimentação da fase gasosa era fechada e o reator era rapidamente resfriado através
de serpentina interna até atingir a temperatura ambiente. Finalmente, o reator era preparado
para processar uma nova reação com um novo catalisador.
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4. Resultados Experimentais e Discussão
Este trabalho foi realizado baseado nas condições ótimas (temperatura, pressão,
concentração de fenol, concentração mássica de catalisador e velocidade de agitação) obtidas
por Santiago (2006), conforme mostra a Tabela 12.

Tabela 12. Condições de operação.
A) Condições de operação ótimas (Santiago et al., 2006)
130
Temperatura (oC)
Pressão (atm)

20,4

Velocidade de agitação (rpm)

900

Concentração do fenol (g/L)

0,5

Concentração do catalisador (g/L)

5,0

B) Condições de operação utilizadas neste trabalho.
3,1 – 8,7

pH

3-10

% Fe/paligorsquita

5% Fe/MnO2/CeO2
1% K-MnO2/CeO2
1% K-MnO2/CeO2/paligorsquita
Natureza do catalisador

3% Fe/paligorsquita
5% Fe/paligorsquita
7% Fe/paligorsquita
10% Fe/paligorsquita

No presente trabalho a conversão de fenol foi avaliada utilizando os catalisadores FeMnO2/CeO2, Fe/paligorsquita e K-MnO2/CeO2/paligorsquita. Os resultados experimentais
obtidos nas condições operacionais estudadas são apresentados sob a forma de curvas,
representando a concentração do fenol residual e dos produtos identificados por cromatografia
em fase líquida (hidroquinona, p-benzoquinona e ácido oxálico), bem como da conversão de
Carbono Orgânico Total (TOC) em função do tempo de reação. A conversão do TOC (XTOC)
foi calculada de acordo com a Equação 43, a seguir:
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(TOC )

(43)

sendo:
(TOC)0: TOC no tempo t = 0 (coleta inicial, 40 min após acionar o aquecimento do
reator);
(TOC)t: TOC no tempo t.
Os catalisadores sintetizados no presente trabalho serão denominados da seguinte
maneira:

C1

Composição
5% Fe/MnO2/CeO2

C2

1% K-MnO2/CeO2

C3

1% K-MnO2/CeO2/Paligorsquita

C4

3% Fe/Paligorsquita

C5

5% Fe/Paligorsquita

C6

7% Fe/Paligorsquita

C7

10% Fe/Paligorsquita

Catalisador
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Caracterização dos Catalisadores

4.1.1 - Análise de BET
Os resultados referentes às análises pelo método de BET são apresentados na Tabela
13.
Tabela 13. Análise BET dos catalisadores sintetizados
Catalisador

Área
Superficial
(m2/g)

C1

73

C2

80

C3

135

C4

176

C5

159

C6

145

C7

110

Analisando os dados referentes aos catalisadores C2 e C3, observa-se um aumento
significativo na área superficial do catalisador com o uso da paligorsquita acidificada como
suporte. A mesma observação é válida para os catalisadores C1 e C5, a base de 5% de Fe,
onde o MnO2CeO2 foi substituído pela paligorsquita. Isto vem confirmar o que foi observado
por Ruiz (2000), que mostrou que as argilas são consideradas bons suportes por possuírem
íons facilmente trocáveis e proporcionarem um aumento elevado da área superficial e boa
capacidade de adsorção.
Outrossim, a comparação das análises dos catalisadores C4 a C7 evidencia que o
aumento do teor do ferro tende a reduzir a área superficial. Uma possível explicação deste
resultado é que a impregnação do metal conduz provavelmente ao bloqueio da entrada dos
poros do suporte, e que este bloqueio aumenta com o aumento do teor de metal impregnado,
conduzindo assim a uma redução cada vez maior da área de catalisador. Fato como este foi
apresentado por Tajamui et al. (2001), que mostraram que a impregnação com excesso de
metal conduz à cobertura dos sítios ativos do catalisador, reduzindo assim a sua área
específica de contato.
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4.1.2 - Difração de Raios X (DRX)
Os difratogramas de raios X da paligorsquita acidificada, K-MnO2/CeO2 (C2),
paligorsquita acidificada com 5% de ferro (C5) e K-MnO2/CeO2/paligorsquita (C3) são
mostrados nas Figuras 22 a 25, respectivamente, nas quais para os catalisadores C3, C5 e
paligorsquita acidificada se observam claramente os picos característicos da muscovita e a
presença de algumas impurezas como o quartzo. Analisando o difratograma da paligosquita
acidificada (Figura 22), evidencia-se a presença de picos de muscovita e ausência de picos de
paligorsquita, podendo ter ocorrido uma modificação da paligorsquita em muscovita no
processo de acidificação. Outros picos também foram identificados na amostra, como por
exemplo, a caulinita e quartzo.

Figura 22. Difratograma da paligorsquita acidificada.

No caso da amostra do catalisador C5 (Figura 23), são observadas poucas mudanças
significativas quando comparado a paligorsquita acidificada, mostrando que a introdução do
ferro muda muito pouco a geometria do material, com o aparecimento da hematita, que possui
Fe3+, e em alguns pontos, um aumento da intensidade dos picos da muscovita, já no
catalisador C3 (Figura 24), observam-se mudanças significativas na cristalinidade quando
comparada ao difratograma do catalisador C2 (Figura 25). Observa-se também, na Figura 24,
quando comparada à Figura 22, uma redução na quantidade de picos relativos à caulinita e à
muscovita.
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Para as amostras dos catalisadores C3 e C5 a cristalinidade da paligorsquita depois de
acidificada é mantida, o que mostra que o tratamento ácido foi adequado deixando o material
com suas propriedades de suporte sem, portanto, afetar à sua estrutura.

Figura 23. Difratograma da paligorsquita acidificada com 5% de Fe (C5).

Figura 24. Difratograma do catalisador K-MnO2/CeO2/paligorsquita (C3).
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Figura 25. Difratograma do catalisador K-MnO2/CeO2 (C2).

4.1.3 - Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV
A Figura 26 mostra a micrografia eletrônica de varredura do catalisador C1 obtido pela
impregnação do ferro no óxido de manganês e cério. Provavelmente a forma deste se dá
através de grãos sobre a superfície do catalisador, não havendo uma boa dispersão no
material, podendo prejudicar a interação entre as fases e provavelmente uma redução na
performance do catalisador. Acredita-se, portanto, que há necessidade de realizar análises por
microscopia eletrônica de transmissão, ou um outro método, que venha

confirmar e

identificar a presença destes grãos de ferro.
Analisando a micrografia da Figura 27, estas tendem a mostrar que o catalisador C3
poderá apresentar um desempenho melhor na reação de degradação do fenol, quando
comparado ao C1, provavelmente possui arranjos fibrosos e canais abertos na estrutura
cristalina dando uma boa dispersão do material, em particular na superfície do suporte.
Para o catalisador C4 (3%Fe/paligorsquita), observa-se na micrografia da Figura 28
uma boa dispersão no suporte, podendo apresentar um melhor desempenho quando
comparado aos outros catalisadores.
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Figura 26. Micrografia eletrônica de varredura do catalisador C1, com ampliação de 5000 X.

Figura 27. Micrografia eletrônica de varredura do catalisador C3, com ampliação de 5000 X.
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Figura 28. Micrografia eletrônica de varredura do catalisador C4, com ampliação de 5000 X.

4.1.4 - Fluorescência de Raios X – FRX
A Tabela 14 mostra as modificações ocorridas após o processo de introdução do metal
Fe na paligorsquita acidificada e a introdução do catalisador K-MnO2/CeO2 na paligorsquita
acidificada. Avaliando o catalisador C4 com a paligorsquita acidificada observou-se que C4
possui uma quantidade de ferro três vezes maior em comparação a quantidade de ferro
presente na paligorsquita acidificada bem como em relação ao catalisador C3. Este aumento
se deve provavelmente à quantidade de metal no suporte em razão da paligorsquita realizar
substituições isomórficas promovendo consequentemente uma interação maior com o suporte
na produção de radicais ativos e consequentemente uma eficiência no processo de oxidação.
Pode ser sugerido que este aumento pode facilitar a interação entre o catalisador e o suporte.
Para os catalisadores C2 e C3 observa-se um teor de ferro significativo em C3 devido a
presença da paligorsquita.
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Tabela 14. Composição química da paligorsquita ativada e dos catalisadores C2, C3 e C4

COMPONENTES

CATALISADORES
K-MnO2CeO2/
K-MnO2/CeO2 Palig. Ativada Fe/paligorsquita

Percentagem

(C2)

paligorsquita

(C4)

(C3)

Al2O3

-

30,97

30,35

27,99

CeO2

43,31

-

-

6,56

CaO

-

0,11

0,18

0.16

Cr2O3

-

0.08

0,07

-

CuO

-

0,03

0,04

0,03

Fe2O3

-

4,16

12,66

3,86

K2O

0,54

5,62

5,29

4,66

MnO

55,76

0,05

0,06

9,80

MgO

-

0,46

0,59

0,53

MoO3

-

0,04

-

-

Na2O

-

0,39

-

-

NiO

-

0,02

0,02

-

P2O5

-

0,16

0,16

0,17

Rb2O

-

0,03

-

0,02

SiO2

0,39

56,20

48,98

45,19

SO3

-

0,09

0,11

0,06

SrO

-

0,04

0,05

0,04

TiO2

-

1,28

1,28

0,89

V2O5

-

0,20

0,08

-

Y2O3

-

0,02

0,02

-

ZrO2

-

0,04

0,03

0,03

ZnO

-

0,02

0,02

0,02

4.1.5 - Cromatografia Líquida – HPLC
Amostras da fase líquida coletadas durante a reação de oxidação com os catalisadores
C1 a C4 foram analisadas por cromatografia em fase líquida com o intuito de identificar e
quantificar (fenol, catecol, hidroquinona, p-benzoquinona e acido oxálico) a concentração dos
constituintes presentes no meio reacional. Os resultados de identificação são apresentados na
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Tabela 15. Avaliando as análises cromatográficas, observa-se a formação de ácido oxálico e
cítrico durante a reação, para todos os catalisadores utilizados. Já para os catalisadores C3 e
C4 não há a produção de ácido acético. A ausência na formação deste ácido, de natureza
agressiva nos catalisadores, possibilita que os catalisadores C3 e C4 podem promover uma
maior resistência. Portanto, esse comportamento deverá ser melhor avaliado em estudos de
tratamento catalítico na presença de ácido acético.

Tabela 15. Intermediários da oxidação úmida do fenol nos catalisadores C1, C2, C3 e C4.

Intermediário

Fe/MnO2/CeO2 K-MnO2/CeO2 K-MnO2/CeO2/Palig. 3%Fe/Paligorsquita
(C1)

(C2)

(C3)

(C4)

Hidroquinona

Id.

Id.

Id.

Id.

p-benzoquinona

Id.

Id.

Id.

Id.

Catecol

Id.

Id.

Id.

N.Id.

Ácido oxálico

Id.

Id.

Id.

Id.

Ácido cítrico

Id.

Id.

Id.

Id.

Ácido fórmico

N.Id.

N.Id.

N.Id.

N.Id.

Ácido acético

Id.

Id.

N.Id.

N.Id.

Ácido succínico

Id.

Id.

Id.

N.Id.

Ácido máleico

Id.

N.Id.

N.Id.

N.Id.

Id- identificado e N.Id – Não identificado

Segundo Miro et al. (1997), para a degradação do fenol no meio reacional, quanto
maior o número de caminhos preferenciais, este terá um comportamento mais desfavorável no
processo de oxidação. Avaliando os catalisadores C1 a C3, pode-se observar que o meio
reacional seguiu caminhos reacionais, formando tanto a hidroquinona como o catecol e ácidos
refratários. Isso explica o comportamento destes catalisadores, em relação à baixa eficiência
em degradação do fenol, quando comparado ao catalisador C4, que seguiu apenas um
caminho reacional e não teve a formação do catecol, demonstrando uma melhor performance
reacional.
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4.2 - Estudos paramétrico da oxidação úmida do fenol

4.2.1 - Influência da natureza do catalisador
Experimentos foram realizados visando comparar as curvas de conversão do Carbono
Orgânico, na oxidação úmida, empregando os catalisadores (C1, C2, C3 e C4) com e sem a
presença da paligorsquita como suporte. Os resultados encontram-se na Tabela.1 do
Apêndice. As curvas de degradação do substrato em função do tempo podem ser visualizadas
na Figura 29.
Em condições operacionais idênticas, o catalisador Fe/paligorsquita (C4), demonstrou
maior eficiência, quando comparado ao catalisador ferro sem paligorsquita (C1), permitindo
converter praticamente todo o Carbono Orgânico Total em 100 minutos de reação. Observase, ainda, que a velocidade de degradação de Carbono é expressiva para esse catalisador, nos
7 primeiros minutos de reação. Os ácidos formados na reação parece não inibir em alguma in
tensidade a atividade desse catalisador quando comparado aos demais.

Figura 29. Conversão de Carbono Orgânico Total do meio reacional em função do tempo de reação versus
tempo de reação T = 130o C; P = 20,4 atm; CCa t= 5,0 g/L; Cfenol = 0,5g/L; pH = 3,1. (▲) C4 (♦) C3 (■) C2 e (■) C1

A função principal do ferro é interagir com o suporte, direta ou indiretamente,
produzindo os radicais ativos numa primeira etapa da reação. Assim, a taxa de decomposição
do fenol será a etapa limitante da reação. Desta forma, como conseqüência, tem-se um
aumento na decomposição e na mineralização do fenol, conforme observação feita por Reymay et al. (2005). Este comportamento está de acordo com o mecanismo resumido na
Equação (44), que mostra o papel importante do Fe3+ na formação do radical OH-, conduzindo
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a reação para a mineralização da molécula do fenol, conforme afirmam Safarzadeh-Amiri et
al. (1996); Pintar e Levec (1992); Sotelo et al. (2004); Tatibouet et al. (2005) e Quintanilla et
al. (2006).

R − OH + S − Fe 3+ → R − O ⋅ + S − Fe 2 + + OH −

(44)

sendo S representando a superfície do catalisador e R-OH a molécula orgânica (fenol).
Segundo Ruiz (2000), a estrutura cristalina da paligorsquita gera a capacidade de troca
reversível para cátions orgânicos, gerando centros ativos portanto, seu uso como suporte
torna os catalisadores mais eficientes uma vez que o tratamento ácido prévio o qual é
submetido deixa o material apto a receber a fase ativa (metal) sem afetar drasticamente a
estrutura do mesmo.
Este fato evidencia um melhor desempenho do catalisador C4, visto que o metal está
suportado na argila, quando comparado com o C1.
Comparando o catalisador C2 com C3, nota-se que embora o potássio esteja presente
nestes catalisadores evidencia-se uma maior performance em degradação de carbono orgânico
total com o catalisador C3, possivelmente este comportamento se deu devido ao uso da
paligorsquita como suporte catalítico no catalisador, na reação de degradação do fenol.
A conversão máxima do TOC (em torno de 80 %) alcançada ao usar o catalisador C3
se deu com um tempo de reação de 80 minutos. Após este tempo, o teor do TOC na mistura
reacional permanece praticamente constante, como se o progresso da reação fosse inibido
devido provavelmente à presença de intermediários ácidos indesejáveis formados ao longo do
processo.
Segundo Larachi et al. (2004), o potássio possui a habilidade de elétron-doador,
capturando o oxigênio do meio reacional formando o K2O o qual se transforma subseqüente
em peróxido O22-, tornando-o um ambiente rico em elétron, propício para ativação do
oxigênio, contribuindo na produção de mais peróxido no catalisador. Este mecanismo
favorece uma melhor performance de reação de oxidação, fazendo com que, em um tempo
muito curto, haja menos formação de depósitos carbonáceos e menos formação de ácidos
intermediários que venham a envenenar rapidamente a superfície do catalisador.
Analisando o catalisador C3 com C4, observa-se uma maior eficiência em conversão
do carbono orgânico total do catalisador ferro suportado em paligorsquita C4, isto
provavelmente se deve ao comportamento do Fe3+ que adsorve o hidrogênio do fenol e
favorece a formação do íon hidroxila OH- bem como as características do suporte tais como:
capacidade de troca iônica, elevada área superficial, arranjos fibrosos e boa capacidade de
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adsorção, auxiliam na produção de radicais ativos favorecendo a formação do íon hidroxila
radical OH-, pela quebra do hidrogênio do grupo hidroxila do fenol. Isto faz com que a taxa de
formação de OH- seja maior que a taxa de oxidação do fenol no reator.
Uma vez que o catalisador C4 apresentou melhores resultados de conversão que os
demais catalisadores, este foi utilizado nos ensaios experimentais subsequentes.

4.2.2 - Influência do teor de ferro na paligorsquita
Experimentos foram realizados visando analisar o efeito da quantidade de ferro
impregnado no catalisador Fe/paligorsquita sob a oxidação úmida do fenol. Os resultados
estão reunidos na Tabela 2 do Apêndice. A influência do percentual do metal impregnado foi
verificada efetuando-se a reação com diversos teores de ferro (3%, 7% e 10%) e com o
suporte sem o metal. Foram mantidas constantes as seguintes condições operacionais:
temperatura de 130 oC, pressão de 20,4 atm, concentração do fenol de 0,5 g/L, concentração
do catalisador de 3,0 g/L e pH 3,1. As curvas de conversão do TOC do substrato em função
do tempo podem ser visualizadas na Figura 30.
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Figura 30. Efeito do teor de ferro presente na paligorsquita sobre a conversão do Carbono Orgânico Total do
meio reacional. (▲) C4, (■)C6, (X)C7 e (♦) paligorsquita acidificada.

O catalisador com teor de ferro 3% foi o que demonstrou uma maior eficiência,
alcançando 94 % de conversão de Carbono Orgânico Total em 60 minutos de reação. Outro
fato considerado é taxa inicial de reação para os catalisadores com o percentual de ferro de (7
Aristides Felipe Santiago Junior

Outubro/2010

Capítulo 4: Resultados experimentais e Discussão

90

e 10)% e sem ferro, praticamente iguais nos 12 minutos iniciais de reação. Diante dos
resultados apresentados, pode-se evidenciar que, à medida que a quantidade de ferro
impregnado aumenta, promove-se uma diminuição na velocidade de degradação do fenol e
uma perda gradual da atividade do catalisador. Este comportamento foi observado também
por Tajamui et al (2001).
Segundo Ruiz (2000), o excesso de metal bloqueia os poros, diminuindo a área
específica e o número de sítios ativos, tendo como consequência uma redução no desempenho
do catalisador. Os resultados para ensaios realizados sem a presença do ferro, ou seja, apenas
com o suporte paligorsquita, mostram uma conversão em torno de 20% de carbono orgânico
total no 10 primeiros minutos, devido às propriedades de suporte paligorsquita que foram
melhoradas ao passá-la por tratamento ácido, ficando praticamente constante durante todo o
período de reação, ou seja, apenas o suporte presente no meio reacional, ocorre pequena
degradação térmica do fenol.
Segundo Melo et al. (2002) a superfície externa da paligorsquita pode ser modificada
por tratamentos ácidos aumentando a atividade catalítica, para as reações de desidratação.

4.2.3 - Influência do pH
Os processos de oxidação úmida de rejeitos hídricos, industriais ou municipais, se
assemelham pela formação de ácidos orgânicos que reduzem o pH do meio à medida que a
reação se procede. Este comportamento foi observado na oxidação catalítica do fenol, lignina
e no tratamento de efluentes concentrados de indústrias petroquímicas (Devlin e Harris, 1984;
Lin et al. 1996; Zhang e Chuang, 1999).
Os ensaios experimentais para análise da influência do pH inicial sobre a oxidação
catalítica do fenol foram realizadas em presença do catalisador 3% Fe/paligorsquita (C4) na
temperatura de 130 0C, pressão total do reator de 20,4 atm, concentração do catalisador de 5,0
g/L e concentração de fenol de 0,5 g/L. Os resultados estão reunidos na Tabela 3 do
Apêndice. A Figura 31 apresenta os resultados experimentais para três diferentes valores
iniciais de pH: 6,8 e 3,1, por adição de HCl; e 8,7 por adição de uma solução de NaOH.
A análise da Figura 31 mostra que a diminuição do pH inicial tem um efeito
significativo sobre a taxa de degradação do fenol. Esta tendência do perfil de conversão com
a natureza do meio reacional foi descrita nos trabalhos de Valange et al. (1999) e
Grigoropoulou e Philippopoulos (1997), nos quais se observou que, para uma acidez alta (pH
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de 3 a 5), o processo de oxidação de fenóis se encontra favorecido, atribuindo esta elevação
da taxa de reação à formação de radicais livres do tipo (OH-).

DEGRADAÇÃO DO FENOL
1

XTOC

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

20

40

60

80

100

Tempo (Min)

Figura 31. Efeito do pH inicial sobre a conversão do Carbono Orgânico Total do meio reacional: T = 130 oC; P
= 20,4 atm; CCat = 5,0 g/L; Cfenol = 0,5 g/L. Catalisador 3% Fe/Palig. (■) pH = 3,1; (♦) pH = 6,8 e (▲) pH = 8,7.

Visando verificar a formação de produtos ácidos da degradação do fenol, foi
acompanhada a variação do pH do meio reacional durante a reação com o uso do catalisador
3% Fe/paligorsquita.
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Figura 32. Variação do pH ao longo do processo de oxidação do fenol: T= 130 0C; P=20,4 atm; CCat = 5,0 g/L.
Catalisador: 3% Fe/palig. Cfenol = 0,5g/L. (■) pH = 3,1; (♦) pH = 6,8 e (▲) pH = 8,7.

Os resultados estão reunidos na Tabela 4 do Apêndice, bem como na Figura 32, que evidencia
a formação de produtos ácidos durante a reação, tendo em vista a redução do pH do meio
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reacional para os ensaios realizados com o pH inicial 8,7 e 6,8, respectivamente, e um
aumento para o ensaio com pH inicial 3,1. Este aumento é justificado tendo em vista a
migração do radical hidroxila (OH-) do radical aromático para a fase líquida, neutralizando
um pouco a acidez do meio reacional.

4.2.4 - Identificação e quantificação dos constituintes por cromatografia em fase
líquida
As análises cromatográficas das amostras da fase líquida ao longo do processo de
oxidação do fenol, usando o catalisador 3% Fe/paligorsquita, permitiram elaborar os perfis de
concentração do fenol residual, da hidroquinona, da p-benzoquinona e do ácido oxálico, sendo
os resultados apresentados nas Figuras 33 e 34, respectivamente. Os resultados estão reunidos
na Tabela 5 do Apêndice.

C(g/L)

Concentração de Fenol
0,37
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0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,30
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Figura 33. Evolução da concentração residual do fenol em função do tempo da reação: T = 130 oC; P = 20,4
atm; pH = 3,1 CCat = 5,0 g/L e Cfenol = 0,5g/L.; Catalisador 3% Fe/paligorsquita

Tomando a concentração final do fenol residual de 0,3 g/L aos 110 min de reação e
considerando a concentração inicial (0,5 g/L), observa-se para esse catalisador uma conversão
de fenol em torno de 40% (Figura 33), conversão esta que é de grande importância quando se
trabalha com tratamentos de efluentes, onde a Resolução 357 do CONAMA de 17/03/2005
utiliza os teores máximos de compostos fenólicos em mg L-1, como base nos padrões de
lançamento de efluentes . A formação de hidroquinona acontece mais intensivamente até os
22 min (Figura 34). A partir daí a p-benzoquinona supera a formação de hidroquinona
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(Figura 34). A formação do ácido oxálico é evidenciada desde o tempo igual a zero,
correspondendo ao início da coleta das amostras (Figura 34).
A presença do Fe3+ é importante nos primeiros estágios do processo de oxidação na
conversão do Carbono Orgânico Total, fazendo com que haja um aumento da taxa de
oxidação do meio reacional, favorecendo o processo de mineralização. O metal Fe3+ adsorve o
hidrogênio do fenol e favorece a formação do radical (OH-), formando os intermediários
(hidroquinona e p-benzoquinona) que evoluem para ácidos de cadeia curta e dióxido de
carbono. Quando o metal Fe3+ está presente no meio reacional, há uma diminuição na
formação da hidroquinona, e um aumento rápido na taxa de oxidação para formação do seu
primeiro intermediário, a p-benzoquinona, pois o Fe3+ forma um complexo que impede
quantidades maiores de hidroquinona serem formadas. Esta tendência foi descrita por Santos
et al. (2004) e Quintanilla et al. (2004) que observaram a rápida formação do primeiro
intermediário da hidroquinona, que tende a se oxidar no meio reacional, formando ácidos de
cadeia menores, que são menos refratários, favorecendo a estabilidade do catalisador.

Figura 34. Evolução da concentração da Hidroquinona, p-benzoquinona e Ácido oxálico em função do tempo
de reação: T = 130 0C; P = 20,4 atm; pH = 3,1 CCat = 5,0 g/L e Cfenol = 0,5 g/L.; Catalisador 3% Fe/paligorsquita.
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5. Estudo da cinética da reação
5.1 - Mecanismos e desenvolvimento do modelo cinético
O mecanismo da oxidação úmida catalítica de efluentes orgânicos é de grande
complexidade. A reatividade de cada componente pode ser diferente e, a princípio, impõem
dificuldades ao estudo cinético. A elaboração de um mecanismo detalhista que inclua todas as
etapas de formação de intermediários e produtos finais é uma tarefa difícil, mesmo para
moléculas simples como o fenol.
Segundo Miro et al (1988), para degradação do fenol o meio reacional poderá seguir
dois caminhos preferenciais, onde o oxigênio pode substituir o anel aromático dando
hidroquinona e/ou catecol e atacar as duplas ligações para formar compostos carbonílicos.
No caso do meio reacional ter a formação de dois caminhos preferenciais (catecol e
hidroquinona), este terá um comportamento mais desfavorável no processo de oxidação
umida do fenol, devido uma redução da atividade do catalisador, pelo número de compostos
refratários formados.
Para a cinética experimental, a fim de efetuar comparações e deduções, trabalhou-se
com vários modelos, as tentativas de ajustes dos resultados obtidos com aplicação dos
modelos, mostraram melhores resultados com o modelo heterogêneo de Langmuir –
Hinshelwood.
Para o estudo cinético foram utilizados os resultados experimentais referente aos
ensaios realizados com pH inicial igual a 3,1, a pressão de 20,4 atm, o percentual de ferro de
3% impregnado na paligorsquita (catalisador C4), concentração de catalisador de 5,0 g/L e
concentração inicial do fenol de 0,5 g/L. As análises por CLAE dos compostos fenol residual,
hidroquinona, p-benzoquinona e ácido oxálico foram feitas referentes ao tempo de reação de
0, 2, 7, 12, 23, 32, 47, 62, 82 e 102 min. O tempo zero refere-se ao tempo em que o reator
alcança a temperatura e pressão desejada da reação. O procedimento experimental foi
realizado de igual maneira aos ensaios já discutidos anteriormente.
Para o modelo heterogêneo, pode-se representar o processo de oxidação catalítica do
fenol a partir dos seguintes esquemas, apresentados na Figura 35:
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Figura 35. Mecanismo reacional proposto para elaboração do Modelo cinético Heterogêneo
(L-H) para a Oxidação do Fenol usando o catalisador 3% Fe/Paligorsquita .
Sendo:
Quinônicos = R = Hidroquinona + catecol + p-benzoquinona
Ácidos = AO = Ácido oxálico

Considerando que o fenol é pouco adsorvido pelo catalisador e que sua oxidação
ocorre no seio da fase líquida com o oxigênio nela dissolvido, reação de tipo heterogênea,
sendo a velocidade de consumo do fenol (F) ou produção de R,

r1, considerada de primeira

ordem em relação á concentração do fenol, podendo então ser expressa pela seguinte equação:

- A velocidade de consumo do fenol:

 Po
r1 = k1  2
 Ho
 2

α


 CF



(45)

Sendo:

 Po
kap1 = k1  2
 Ho
 2

α





Logo,

r1 = kap1.C F
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Com:
k1: A constante de velocidade da reação (45);
Po2: Pressão de O2 considerada constante, visto que o fluxo de O2 consumido é desprezível ao
fluxo de sua alimentação e que a sua reposição é instantânea;
Ho2: Constante de Henry para o O2;
CF: Concentração de fenol na fase líquida;
α: ordem da reação 1 em relação ao O2.
Adotando o modelo de Langmuir de adsorção competitiva dos compostos quinonícos
R e de ácido oxálico (AO) no catalisador, sendo s designando o sitio livre, o equilíbrio de
adsorção se escreve da forma seguinte:


→ Rs
R + s ←


→ AOs
AO + s ←

Com Rs e As as espécies adsorvidas no catalisador. Seja θR a fração de sítios ocupada
por R e θA a fração de sítios ocupada por A0. Considerando a adsorção é do tipo competitiva
(R e A0 usam os mesmos sítios ativos), Langmuir suponha que a velocidade “líquida” pode se
escrever:

Para R:

radsR= kR1CR(1-θR-θA) –kR2θR

(47)

radsA= kAO1CAO(1-θR-θA) –kAO2θA

(48)

θRe = KRCR/(1+KRCR + KAOCAO)

(49)

Para A0:

No equilíbrio:

Com KR=kR1/kR2 (Constante de equilíbrio de adsorção de R) e
(50)

θAe = KACAO/(1+KRCR + KAOCAO)
Com KAO=kA1/kA2 (Constante de equilíbrio de adsorção de A0).
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O O2 é adsorvido em sítios diferentes aos dos compostos intermediários aromáticos e

→ 2Os´ , com s´:
do ácido oxálico, sendo a adsorção de O2 de tipo dissociativa: O2 + 2 s´←

sítio livre de adsorção de oxigênio e Os´ a espécie adsorvida.

Para


→ 2Os´
O2 + 2 s´←


radsO2= kO21CO2(1-θO2)2 –kO2θO22

(51)

sendo no equilíbrio:
θO2e = (KO2CO2)1/2/(1+(KO2CO2)1/2)

(52)

Leva-se em consideração a relação de Henry, PO2=HO2CO2, CO2 é a concentração de oxigênio
na fase líquida, PO2 a pressão parcial de oxigênio na fase gasosa e HO2 a constante de Henry, a
Equação (52) fica:

θO

e
2

(
( )

)

1

2
K
.
P
o
o
2
2
= 
1
 H o 2 + K o .Po
2
2
2


(

)

1

2







(53)

Considerando as reações (ver a Figura 36): R+O2 → AO (Reação 2), R+O2 → CO2 + H2O
(Reação 3) e A + O2→ CO2 + H2O (Reação 4), adotando o modelo Langmuir-Hinshelwood
(L-H) e considerando as reações irreversíveis e de superfície, tem-se as seguintes taxas de
reações heterogêneas:

r2=k2θRe θO2e

(54)

r3=k3θRe θO2e

(55)

r4=k4θAOeθO2e

(56)

sendo k2, k3 e k4 as constantes intrínsecas das reações 2, 3 e 4, respectivamente. Com as
relações (49), (50) e (53):
- A Equação (54) fica então:
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(
( )

)

1

2
K
.
P
k2 .K R .CR
o
o
2
2
r2 =
. 
1
2
1 + K R .CR + K Ao .C Ao  H
+ K o2 .Po2
 o2

(

)

1

2







Sendo:

(
( )

)

1

K o2 .Po2 2

'
k ap2 = k2 .K R 
1
 H o 2 + K o .Po
2
2
2


(

)

1







2

A expressão de r2 fica finalmente:

k 'ap2CR
r2 =
1 + K R .CR + K Ao .C Ao

(57)

Do mesmo, a Equação (55) fica:

( )
( ) ( )

1

2
K
.
P
k3.KR.CR
o2 o2

r3 =
.
1+ KR.CR + KAOCAO  H 12 + K .P
o2 o2
 o2



1 
2



Sendo:

(
( )

)

1

K o2 .Po2 2

'
k ap3 = k3 .K R 
1
 H o 2 + K o .Po
2
2
2


(

)

1

2







A expressão de r3 fica finalmente:

k ' ap3CR
r3 =
1 + K R .CR + K Ao .C Ao

(58)

A Equação (56) fica:

(
( )

)

1

2
K
.
P
k4 .K Ao .C Ao
o2 o2

r4 =
.
1 + K R CR + K Ao .C Ao  H 1 2 + K .P
o2 o2
 o2

(

)

1

2







Sendo:

(
( )

)

1

2
K
.
P
o2 o2

'
k ap4 = k4 .K AO 
1
 H o 2 + K o .Po
2
2
2
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A expressão de r4 fica finalmente:

k ' ap4C AO
r4 =
1 + K R .CR + K Ao .C Ao

(59)

Considerando O Balanço de Massa sobre os três compostos: F, R e AO:
- Balanço de massa sobre o fenol (F), considerando homogênea e isotérmica a fase líquida.

−

dnF
= VL r1
dt

Sendo nF o número de moles de fenol presente na fase líquida num instante de tempo t.
Considerando o volume VL constante, tem-se então:

−

dCF
= r1
dt

Substituindo a expressão de r1:

−

dCF
= kap1.CF
dt

Ou:

− ln

CF
= kap1.t
CF0

(60)

Sendo, a t= 0, C F = C F0
- Balanço de massa sobre R (compostos quinônicos) adotando as mesmas hipóteses sobre a
fase líquida:

dnR
= (VL .r1 − mc r2 − mc r3 )
dt
Sendo:

mc : a massa do catalisador;
Dividindo os dois membros da equação acima por VL, tem-se:
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wk ' ap3 .CR
dCR 
wk ' ap2 .CR
=  kap1.CF −
−

dt 
1 + K R .CR + K Ao .C Ao 1 + K R .CR + K Ao .CAo 

Com:

w=

mc
VL

Sendo, a t = 0,

(61)

: concentração mássica do catalisador na fase líquida.

CR = C Ao = 0

- Balanço de massa sobre o ácido oxálico (AO) com as mesmas hipóteses sobre a fase
líquida.

Sendo, t = 0,

CR = C Ao = 0 .

A resolução analítica da equação (60) e numérica das equações ((61) e (62) com a condição
inicial:
A t = 0,

CF = C F0

e

C R0 = C A o = 0
0

Considerando que:

wk`ap2 =kap2 ; wk`ap3 =kap3 ; wk`ap4 =kap4 ;
As taxas de reações heterogêneas do tipo Langmuir-Hinshelwood (L-H) acopladas aos
balanços formaram sistemas de equações não-lineares. Para resolução dos sistemas de
equações não-lineares formuladas recorreu-se ao método de Runge-Kutta de 4ª ordem
associado a uma minimização da função objetivo (somatório do erro ao quadrado) para
otimização dos parâmetros. Os sistemas de equações foram resolvidos através do software
MatLab®. As soluções das equações do modelo foram ajustadas aos resultados experimentais,
segundo valores dos parâmetros cinéticos e de adsorção que compõem o modelo matemático
formulado.
Os parâmetros cinéticos e de adsorção estimados pelo ajuste das soluções das
equações dos modelos aos resultados experimentais do processo heterogêneo de oxidação
úmida catalítica do fenol nas condições T= 130 oC; P=20,4 atm; pH = 3,1 CCat= 5,0 g/L e
Cfenol=0,5g/L, Catalisador: 3% Fe/Paligorsquita, são apresentados a seguir:
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Conforme se observa na legenda do gráfico abaixo, a concentração do fenol foi
dividida por mil somente para fins de representação numa mesma escala.
Na Figura 36, o comportamento do modelo em relação os valores experimentais:

2
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Figura 36. Evolução das concentrações dos componentes do processo heterogêneo de
Oxidação úmida do fenol. Condições: T = 130 oC; P = 20,4 atm; pH = 3,1 CCat = 5,0 g/L e Cfenol
= 0,5g/L, Catalisador: 3% Fe/paligorsquita.

A Figura 36 apresenta o comportamento dos valores das concentrações dos principais
compostos envolvidos na oxidação úmida catalítica do fenol previstos pelo modelo proposto
em comparação com seus valores obtidos experimentalmente. Mostra-se um ajuste satisfatório
das soluções das equações do modelo proposto aos resultados experimentais.
Do ajuste matemático dos parâmetros das Equações (60), foi possível a estimativa das
constantes específicas para as reações envolvidas (ver Tabela 16).
Tabela 16. Valores das constantes cinéticas aparentes para o modelo proposto
Constantes

Valores

kap 1

0,0018 min −1

kap 2

2,2406 min −1
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kap 3

0,7839 min −1

kap 4

1, 4573 min −1

kR

3,8424 Lmg −1

k A0

0,1154 Lmg −1

A análise dos dados cinéticos e de adsorção das reações envolvidas no mecanismo
proposto para a oxidação úmida do fenol em presença do catalisador 3%Fe/Paligorsquita
mostra que a oxidação homogênea do fenol em quinônicos apresentou uma constante de
velocidade de reação mais baixa (kap1=0,0018 min-1) em comparação às das reações
heterogêneos, sugerindo que a oxidação do fenol em fase aquosa controla a taxa global de
degradação de fenol e a conversão do TOC. Pode então recomendar para acelerar o processo
de oxidação homogênea envolver fontes geradores de radicais hidroxila .OH com o uso de
peróxido de hidrogênio, por exemplo. Para a reação de oxidação heterogênea dos quinônicos
em ácido oxálico é muita mais rápida, tendo uma constante de velocidade kap2 de 2,24 min-1
em comparação à da mineralização, tendo uma constante de velocidade kap3 de 0,784 min-1,
evidenciando que há mais facilidade que os quinônicos em se transformar em ácidos que de
ser mineralizados.
A reação de mineralização do ácido oxálico apresenta uma constante de velocidade
kap4 de 1,457 min-1 maior que à da mineralização dos quinônicos (kap3 igual a 0,784 min-1),
indicando que há uma maior facilidade dos ácidos orgânicos, de estrutura química mais
simples, em se transformar em CO2 e H2O que os quinônicos, de estrutura química mais
complexa que envolve anel benzênico de difícil ataque pelo oxigênio.
A adsorção dos quinônicos sobre o catalisador 3%Fe/Paligorsquita apresentou uma
constante de equilíbrio KR de 3,82 mg.L-1, bem maior em comparação à da adsorção do ácido
oxálico, KAO=0,115 mg.L-1, sugerindo que os quinônicos se adsorvam mais fortemente com o
suporte de Paligorsquita que os ácidos orgânicos.
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6. Conclusões e perspectivas
6.1 - Conclusões
A oxidação úmida catalítica do fenol em solução aquosa foi investigada em presença
dos

catalisadores

K-MnO2/CeO2,

Fe-MnO2/CeO2,

K-MnO2/CeO2/paligorsquita

e

Fe/paligorsquita sintetizados pelos métodos de co-precipitação e impregnação. Os testes de
atividades dos catalisadores foram realizados em reator de leito de lama na temperatura de
130 oC e pressão de 20,4 atm e concentração inicial do fenol de 0,5 g/L.
Os parâmetros estudados foram: influência da natureza do catalisador, influência do
pH e influência do teor de ferro na paligorsquita.
Com os resultados obtidos, foi proposto um modelo cinético do processo da reação de
degradação catalítica do fenol.
Os principais resultados obtidos no estudo da oxidação úmida catalítica do fenol
conduzem as seguintes conclusões:


O desempenho dos catalisadores Fe-MnO2/CeO2, K-MnO2/CeO2/paligorsquita e
Fe/Paligorsquita sobre a oxidação úmida do fenol em reator de leito de lama
mostraram que a conversão do Carbono Orgânico Total é fortemente dependente da
natureza do catalisador bem como da quantidade de ferro impregnado.



O Fe mostrou-se ativo à reação sendo o diferencial nos catalisadores, bem como, a
acidez do suporte tem um papel importante favorecendo o aumento de consumos do
fenol.



Evidenciou-se um papel preponderante do metal ferro e da paligorsquita na conversão
máxima do TOC obtida em comparação às demais condições operacionais estudadas,
94 % de conversão de Carbono Orgânico Total foi alcançada em 80 minutos de
reação, empregando o catalisador 3%Fe/Paligorsquita.



Quando o metal Fe3+ esta presente no meio reacional há uma diminuição na formação
da hidroquinona, e um aumento rápido na taxa de oxidação para formação do seu
primeiro intermediário a p-benzoquinona, pois o Fe3+ forma um complexo que impede
quantidades maiores de hidroquinona serem formadas e a p-benzoquinona tende a se
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oxidar no meio reacional formando ácidos de cadeia menores que são menos
refratários, favorecendo a estabilidade do catalisador.


O suporte paligorsquita, se mostrou resistente à ação dos compostos ácidos formados,
aumentando a estabilidade do catalisador pelo fato de possuir íons facilmente
trocáveis, elevadas área superficiais e boa capacidade de adsorção.



O ambiente acidificado com HCl, favorece a formação de radical livre (OH.), com
elevação da conversão de fenol e da taxa de oxidação de compostos orgânicos.



O aumento na quantidade de Ferro impregnado no catalisador Fe/paligorsquita tem um
efeito bastante significativo. Baixos teores de ferro aumentam a conversão do fenol.
Este comportamento era esperado tendo em vista que quanto maior a quantidade de
metal impregnado, menor é a área especifica de contato, assim como, a atividade do
catalisador é menor. O catalisador com teor de ferro 3% foi o que demonstrou uma
maior eficiência, alcançando 94 % de conversão de Carbono Orgânico Total em 60
minutos de reação.



A diminuição do pH inicial da mistura reacional de 6,8-3,1, pela adição de HCl,
empregando o catalisador 3%Fe/Paligorsquita, favorece o aumento na conversão do
fenol, atribuindo esta elevação da taxa de reação à formação de radicais livres do tipo
(OH-). Com valores de pH = 6,8 e pH = 8,5 o fenômeno de desativação de catalisador
torna-se mais rápido decorrente provavelmente de um aumento da solubilidade dos
depósitos carbonáceos.



Foi evidenciado a formação de produtos ácidos durante a reação, tendo em vista a
redução do pH inicial do meio reacional para os ensaios realizados com o pH inicial
8,7 e 6,8, respectivamente. A redução da acidez com o pH inicial 3,1 é justificado
tendo em vista a migração dos íons hidroxila (OH-) do radical aromático para a fase
líquida neutralizando um pouco a acidez do meio reacional;

 Os

catalisadores

K-MnO2/CeO2,

Fe-MnO2/CeO2,

K-MnO2/CeO2/paligorsquita

demonstra boa atividade como catalisador no processo de oxidação úmida de fenol,
contudo torna-se totalmente comprometido pela formação de produtos refratários e
depósitos que vêm recobrindo a superfície do sólido catalítico ao longo da reação,
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quando comparados ao catalisador Fe/Paligorsquita que obteve um melhor
desempenho;


Os difratogramas de raios X mostraram poucas modificações nas estruturas dos
catalisadores que tinham a presença do Ferro, evidenciando que a introdução dele
muda pouco a estrutura do material e, para todas as amostras a cristalinidade da
paligorsquita é mantida, o que mostra que o tratamento ácido foi adequado deixando o
material com suas propriedades de suporte sem, portanto, afetar à sua estrutura.



A micrografia eletrônica de varredura (MEV) dos catalisadores que possuíam a
paligorsquita como suporte, mostrou a presença de arranjos fibrosos e canais abertos
na estrutura cristalina dando uma boa dispersão do material.



A fluorescência de raios X (FRX) mostrou as modificações ocorridas na composição
para alguns elementos após o processo de introdução do metal Fe na paligorsquita
ativada, no qual este possui uma quantidade de ferro três vezes maior em comparação
a quantidade de ferro presente no catalisador K-MnO2/CeO2/paligorsquita,
promovendo consequentemente uma interação maior com o suporte na produção de
radicais ativos.



As análises por cromatografia em fase líquida (HPLC) mostraram a formação de ácido
oxálico e cítrico durante a reação para todos os catalisadores utilizados, já para o
catalisador 3% Fe/paligorsquita não há a produção de ácido acético. A ausência deste
ácido pode promover uma maior resistência deste catalisador em relação aos demais,
isto pode justificar a natureza agressiva deste ácido nos catalisadores.



Na reação de oxidação heterogênea dos quinônicos em ácido oxálico é muita mais
rápida, em comparação à da mineralização, evidenciando que há mais facilidade que
os quinônicos em se transformar em ácidos que de ser mineralizados.



A reação de mineralização do ácido oxálico apresenta uma constante de velocidade
kap4 de 1,457 min-1 maior que à da mineralização dos quinônicos (kap3 igual a 0,784
min-1), indicando que há uma maior facilidade dos quinônicos, de estrutura química
mais simples, em se transformar em CO2 e H2O.

Aristides Felipe Santiago Junior

Outubro/2010

Capítulo 6: Conclusões e Perspectivas



108

A adsorção dos quinônicos sobre o catalisador 3%Fe/Paligorsquita apresentou uma
constante de equilíbrio KR de 3,82 mg.L-1, bem maior em comparação à da adsorção
do ácido oxálico, KAO = 0,115 mg.L-1, sugerindo que os quinônicos se adsorvam mais
fortemente com o suporte de Paligorsquita que os ácidos orgânicos.
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6.2 - Sugestões para trabalhos futuros
Das pesquisas que virão a ser desenvolvidas dando continuidade aos presentes
trabalhos, podemos citar:



estudo de adsorção do fenol pelo catalisador 3%Fe/Paligorsquita, confirmando ou não
a fraca adsorção do composto aromático pelo material sólido.



estudo de equilíbrio de adsorção de hidroquinona, catecol, p-benzoquinona e ácido
oxálico, em ensaios separados, sobre o catalisador 3%Fe/Paligorsquita, com avaliação
do efeito da temperatura da fase aquosa.



Quantificação do conteúdo de carbono dos depósitos carbonáceos no catalisador
visando elaborar uma cinética mais realista levando em consideração a desativação do
catalisador.



estudo da reação de oxidação úmida catalítica, com uso de 3%Fe/paligorsquita, de
hidroquinona, catecol, p-benzoquinona e ácido oxálico, em ensaios separados, com
quantificação do efeito da temperatura do meio reacional e da pressão de oxigênio,
com elaboração da cinética das respectivas reações referentes a cada composto
orgânico.



Finalização do estudo com análise da oxidação úmida catalítica do fenol, envolvendo
os resultados previamente obtidos em cada etapa do mecanismo global de degradação
do fenol.



Acompanhamento da evolução do CO2.



Introdução da fase líquida no momento em que a temperatura e pressão são atingidas



Realização dos estudos sobre a oxidação úmida catalítica do fenol com uso de
peróxido de hidrogênio.
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Extensão dos estudos da oxidação úmida catalítica a outros poluentes orgânicos tais
como os cresóis; aldeídos, cetonas, alcoóis e ácidos orgânicos, tanto isoladamente
quanto em misturas típicas.



Desenvolvimento do processo de oxidação úmida catalítica do fenol e seus derivados
em escala piloto, usando um reator de leito gotejante (trickle-bed), com determinação
prévia dos parâmetros hidrodinâmicos (perda de carga, regime de escoamento e
retenção gasosa) e de transferência de massa (kGa e kLa).
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Apêndice
No presente Apêndice, constam as tabelas referentes às curvas apresentadas no
Capítulo 5 e 6, as quais quantificam a variação do carbono orgânico total em função do tempo
de reação, para diversos parâmetros estudados: Natureza do catalisador, porcentagem de ferro
impregnado na paligorsquita, pH do meio reacional e efeito dos constituintes identificados por
HPLC.

1. Influência da natureza do catalisador na Reação de Oxidação do Fenol
Tabela1: valores de conversão de carbono orgânico total em oxidação catalisada por
5% Fe/MnO2/CeO2, 1% K-MnO2/CeO2/Paligorsquita e 3% Fe/Paligorsquita nas seguintes
condições: ( T=130 oC, P=20,4 atm, CCAT=5,0 g/L, pH=3,1 e Cfenol=0,5 g/L).

5%

1% K-

3%

1%

Fe/MnO2/CeO2

MnO2/CeO2/Paligorsquita

Fe/Paligorsquita

K-MnO2/CeO2

(min)

1-(CToc)t/(CTOC)0

1-(CToc)t/(CTOC)0

1-(CToc)t/(CTOC)0

1-(CToc)t/(CTOC)0

0

0

0

0

0

2

0,090078

0,180771

0,521082

0,088754

7

0,203383

0,343558

0,696141

0,176854

12

0,267239

0,43441

0,760306

0,223456

23

0,348899

0,519268

0,820047

0,286543

32

0,404662

0,60397

0,859859

0,332415

52

0,445128

0,710315

0,901882

0,376543

62

0,47046

0,749942

0,924894

0,403521

82

0,474992

0,80288

0,940894

0,423156

102

0,475882

0,817439

0,959294

0,412356

Tempo
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2. Influência do teor de ferro na paligorsquita na reação de Oxidação do
Fenol
Tabela 2: valores de conversão de carbono orgânico total em oxidação catalisada por
Fe/paligorsquita nas seguintes condições: (0%, 3%, 7% e 10% Fe/Paligorsquita, T=130 oC,
P=20,4 atm, CCAT=5,0 g/L, pH=3,1 e Cfenol=0,5 g/L).
Paligorsquita

Tempo

Fe/Paligorsquita Fe/Paligorsquita Fe/Paligorsquita

ativada

(3%)

(7%)

(10%)

1-(CToc)t/(CTOC)0

1-(CToc)t/(CTOC)0

1-(CToc)t/(CTOC)0

1-(CToc)t/(CTOC)0

0

0

0

0

0,077754

0,470918

0,080801

0,111884

0,205181

0,701412

0,183352

0,221202

0,241874

0,773035

0,277556

0,311965

0,287270

0,877271

0,389804

0,380673

0,312960

0,892706

0,457313

0,43846

0,329531

0,943624

0,526749

0,483099

0,342698

0,954296

0,620901

0,523072

0,359654

0,962541

0,683776

0,532191

0,369660

0,967765

0,769153

0,535796

(min)
0
2
7
12
23
32
52
62
82
102
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3. Efeito da variação do pH durante a reação de degradação do fenol
Tabela 3: valores de conversão de carbono orgânico total em oxidação catalisada por
Fe/paligorsquita nas seguintes condições: (pH=3,1; 6,8 e

8,7 CCAT=5,0 g/L, 3%

o

Fe/paligorsquita, T=130 C, P=20,4 atm, , e Cfenol=0,5 g/L).

Tempo (min)
0
2
7
12
23
32
52
62
82
102
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pH=3,1

pH=6,8

pH=8,7

1-(CToc)t/(CTOC)0

1-(CToc)t/(CTOC)0

1-(CToc)t/(CTOC)0

0

0

0

0,479200

0,167992

0,027168

0,638259

0,353666

0,100079

0,762682

0,478551

0,120325

0,816659

0,599404

0,23362

0,870824

0,666371

0,317606

0,916941

0,696567

0,385806

0,941929

0,709918

0,431171

0,953647

0,714152

0,455948

0,957788

0,729462

0,471213
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4. Efeito da variação do pH inicial na conversão do Fenol

Tabela 4: valores de conversão de carbono orgânico total em oxidação catalisada por
K-MnO2/CeO2 nas seguintes condições: (pH=3,1;

6,8 e

8,7 CCAT=5,0 g/L, 3%

Fe/paligorsquita, T=130 oC, P=20,4 atm, , e Cfenol=0,5 g/L).

Tempo (min)
0
2
7
12
23
32
52
62
82
102
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pH=3,1

pH=6,8

pH=8,5

pH

pH

pH

3,3

6,78

8,3

3,4

6,75

7,8

3,7

6,62

7,6

3,7

6,02

7,3

3,8

5,70

6,9

3,9

5,24

6,7

4,3

5,01

6,5

4,3

4,99

6,4

4,4

4,88

6,4

4,4

4,75

6,4
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5. Efeito dos constituintes identificados por HPLC: fenol não reagido,
hidroquinona, p-benzoquinona e ácido oxálico durante a reação de
oxidação do fenol
Tabela 5: valores das concentrações dos constituintes identificados por HPLC
oxidação catalisada por Fe/paligorsquita nas seguintes condições: (pH=3,1; CCAT=5,0 g/L,
3% Fe/paligorsquita, T=130 oC, P=20,4 atm, , e Cfenol=0,5 g/L).

Fenol não reagido Hidroquinona p-benzoquinona

Tempo (min)
2
7
12
23
32
52
62
82
102

Conc.(g/L)

Conc.(g/L).103 Conc.(g/L).103

Ácido oxalico
Conc.(g/L).103

0,359351612

0,198346

0,104495486

1,11944

0,355170788

0,559113

0,174409984

1,37433

0,346229946

0,857272

0,248052576

1,60024

0,342072075

0,962796

0,489031864

1,79118

0,334662227

0,849068

0,595886352

1,83725

0,332287514

0,684404

0,650615732

1,70170

0,325703546

0,336265

0,625335818

1,59150

0,308734001

0,204885

0,430105682

1,33400

0,300805446

0,117840

0,195290399

1,21288
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