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RESUMO 

 

A necessidade de preservar o meio ambiente tem levado a busca de novos materiais para 
a eliminação eficiente de compostos químicos que alteram a estabilidade dos nossos 
recursos naturais. Entre estes recursos, se destaca em primeiro lugar a água, como um 
bem precioso e escasso, o que conduz ao uso adequado e seu reuso. Em virtude disso, a 
Organização Mundial da Saúde estabeleceu valores máximos admissíveis em águas 
potáveis, tais como: 50 mg/L, 0,1mg/L e 0,5mg/L para NO-

3, NO-
2, NH+

4, 
respectivamente. Por estas razões, avalia-se a implementação de novos materiais e 
processos no tratamento de águas objetivando a remoção desses compostos, a exemplo 
de aluminas, tanto em pó como suporte para um sistema catalítico utilizando 
membranas inorgânicas capazes de suportar condições mais severas de temperatura e 
pressão abrindo novas possibilidades de aplicações dos reatores de membrana; como 
também, tratamentos eletroquímicos com eletrodos de diamante dopado com 
bobo(DDB), como ânodo e cobre como cátodo. Para tal intento, foi realizado o estudo 
da adsorção de nitratos em diferentes tempos para avaliar o tempo necessário para 
alcançar o equilíbrio empregando três aluminas comerciais denominadas: aluminas 
ácida, básica e neutra, com posterior tratamento na alumina ácida impregnando-se 
metais (Pd-Cu/Al2O3) para a reação catalítica. Os materiais foram previamente 
caracterizados pelas técnicas de DRX, MEV e ABET. As aluminas apresentaram uma 
capacidade adsortiva considerável de nitrato nos primeiros trinta minutos, equivalente a 
50% de remoção alcançando equilíbrio nesse tempo. Após tratamento, utilizando a 
alumina como catalisador para a reação no reator em batelada (Pd-Cu/Al2O3), os 
resultados foram mais favoráveis, totalizando 64% de redução do íon NO3

- no final de 
três horas. Em contrapartida, os resultados para a reação catalítica utilizando o suporte 
catalítico Pd-Cu/TiO2 no reator de membrana mostrou-se baixa, sendo dessa forma, 
necessário aprimorar as condições do sistema catalítico. Já, para os testes 
eletroquímicos usando eletrodos de DDB1, como ânodo, e Cu, como cátodo, houve uma 
redução de nitrato bastante significativa, cerca de 80% de remoção do íon durante três 
horas de tratamento com custos de aplicações viáveis. 

 

Palavras-chaves: nitrato, alumina, reatores de membrana, processo eletroquímico 
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ABSTRACT 
 
The need to preserve the environment has led to the search for new materials for 
efficient disposal of chemical compounds that alter the stability of our natural resources. 
Among these resources, stands in first place the water, as a precious commodity and 
scarce, leading to the proper use and reuse. As a result, the World Health Organization 
has established maximum permissible values in drinking water, such as: 50 mg/L, 0, 1 
mg/L and 0, 5 mg/L to at-3, at-2, NH 4, respectively. For these reasons, assesses the 
implementation of new materials and water treatment processes aiming at the removal 
of these compounds, such as alumina, in the form of powder or as a support for a 
catalytic system using inorganic membranes capable of supporting more severe 
conditions of temperature and pressure by opening new possibilities for applications of 
membrane reactors; and also for electrochemical treatments with doped diamond bobo 
electrodes (BDD) as anode and copper as cathode. For such purpose, was conducted the 
study of adsorption of nitrate in different times to assess the time required to achieve 
equilibrium by employing three commercial alumina called: acidic, basic and neutral 
alumina, with subsequent treatment only in the acidic alumina impregnating metals (Pd-
Cu/Al2O3) for the catalytic reaction. The materials were previously characterized by 
XRD, SEM techniques and ABET. Aluminas presented a considerable adsortive 
capacity of nitrate in the first thirty minutes, equivalent to 50% of removal reaching 
equilibrium in that time. After treatment, using alumina as catalyst for the reaction in 
batch reactor (Pd-Cu/Al2O3), the results were more favourable, totalling 64% reduction 
of ion NO3-at the end of three hours. On the other hand, the results for the catalytic 
reaction using the catalytic support Pd-Cu/TiO2 in membrane reactor proved to be low. 
-if, in this way, improve the conditions of catalytic system to optimize the process. 
Already, for the electrochemical tests using DDB1 electrodes as anode, and Cu, as 
cathode, there was a fairly significant nitrate reduction, approximately 80% of ion 
removal during three hours and cost viable applications. 

 
 
 

Keywords:. Nitrate, alumina, membrane reactor, electrochemical process 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente a contaminação ambiental ocupa uma das maiores preocupações em 

nível mundial, principalmente a contaminação devido às atividades humanas, como por 

exemplo, a agricultura de onde o uso intensivo de fertilizantes tem provocado um 

aumento nas concentrações de nitratos tanto em águas subterrâneas, como rios, lagos e 

lagunas.  

O íon nitrato (NO3
−) constitui um dos íons mais presentes nas águas de rios, lagos, 

lençóis freático, etc., por causa da sua alta solubilidade em água. Baixas concentrações 

deste íon são encontradas em águas superficiais sendo também observados altos teores 

em águas subterrâneas. O nitrato pode ser proveniente da degradação de matéria 

orgânica que pode ser procedente do esgoto ou de folhas soltas de árvores, da ação de 

alguns fertilizantes, adubos e ração animal. Com isso, o produto final da oxidação da 

matéria orgânica nitrogenada é o nitrato.  

Dessa forma, a contaminação de solos e lençóis freáticos por compostos orgânicos 

e inorgânicos pouco ou não biodegradáveis tem sido assunto de grande atenção no 

mundo acadêmico e industrial. Existem vários métodos de tratamento de água potável 

contendo poluentes orgânicos ou inorgânicos, incluindo a incineração, filtração, troca 

iônica, resinas, solar, térmico, adsorção, tratamento biológico e oxidação química 

(cloração). A escolha do tipo de tratamento dependerá da facilidade de controle, 

confiabilidade e eficiência do tratamento. 

Os processos de tratamento buscam melhorar a taxa de remoção ou degradação de 

contaminantes além da diminuição dos custos dos processos. A Organização Mundial 

da Saúde estabeleceu valores máximos admissíveis em águas potáveis, tais como: 50,0 

mg/L, 0,1mg/L e 0,5mg/L para NO-3, NO-2, NH+4 respectivamente. E, para tal intento, 

são evidenciados, neste trabalho, alguns materiais potenciais e a avaliação de 

tecnologias eficientes na remoção dos íons NO3
-; quais sejam: adsorção, membranas, 

reatores de membranas, e processos eletroquímicos. 

Nos últimos anos, estudos envolvendo processos adsortivos apresentam-se como 

uma opção viável para a remoção de íons em efluentes, pois associam elevadas taxas de 

remoção a baixos custos operacionais. Neste sentido, a atenção dos cientistas tem sido 

focada ao estudo de diferentes tipos de materiais adsorventes naturais ou sintéticos, 

como alumina (AYOOBet al., 2008; AYOOBet al., 2007), alumínio, carvão, cinzas, 
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zeólitas (PERGHER, et al., 2005) calcário, argila da China, bentonite 

(MAHRAMANLIOGLU,et al., 2002); A utilização de reação de redução catalítica abre 

um leque de discussões sobre o tema utilizando, não só materiais em pó, como também 

membranas, e estas associadas a reatores de membranas e em particular, na redução 

seletiva de nitratos mediante a utilização de catalisadores a base de metais nobres 

envolvendo reações de desidrogenação (PRUSSE, et al.,2000.). Contudo, a redução de 

nitrato, usando hidrogênio sobre um catalisador sólido oferece um processo alternativo 

e economicamente vantajoso para tratamento biológico como um meio de purificar os 

fluxos de água potável. A principal desvantagem deste processo é a formação de 

amônia, como subproduto, que é indesejável em água potável (KAPOOR et al., 1997) 

Outra alternativa que tem sido nitidamente promissora é a aplicação dos processos 

eletroquímicos nos diversos tipos de contaminação ambiental, pois devido às grandes 

escalas e aplicação extensiva de alguns contaminantes, como corantes sintéticos, íons 

solúveis e insolúveis em águas, podem causar considerável poluição ambiental e sérios 

fatores de riscos à saúde humana (MARTÍNEZ-HUITLE, 2009). 

É sabido que no tratamento em efluentes contaminados com as substâncias 

químicas de maior preocupação de saúde em algumas águas naturais, como 

nitrato/nitrito, flúor e arsênico, a remoção desses contaminantes se faz necessário a fim 

de proteger o ambiente e a saúde humana. Suas tecnologias de remoção são geralmente 

mais complexas e mais caras do que aquelas necessários para controle microbiano 

(SHIKLOMANOV, et al., 1999). No entanto, a crescente poluição das fontes naturais 

de água potável incentiva o desenvolvimento de novos materiais e tecnologias 

emergentes e os processos de remediação de água.   

Esta tese encontra-se dividida em seis capítulos: 

O capítulo um apresenta uma introdução geral do tema em estudo. 

O capítulo dois identifica os objetivos geral e específico para a realização da 

presente tese. 

O capítulo três está norteado por uma revisão bibliográfica realizada, ao longo do 

curso do doutorado, sobre os aspectos fundamentais dos novos materiais e processos 

envolvidos na complexidade de como ocorre o processo de redução do íon NO-
3 nos 

tratamentos utilizados na remoção deste contaminante. 
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O capítulo quatro se dedica a descrever o processo experimental incluindo o 

material utilizado, os equipamentos e as condições experimentais empregados na 

realização deste trabalho, bem como uma breve abordagem das técnicas utilizadas nas 

caracterizações morfológicas, estruturais dos materiais. 

No capítulo cinco, por sua vez, são apresentados os resultados e a discussão do 

estudo realizado sobre a avaliação da remoção de nitratos em água utilizando os novos 

materiais em diferentes processos. 

As conclusões e propostas para trabalhos futuros estão apresentadas no capítulo 

seis. E, em seguida, estão apresentadas as referências bibliográficas citadas e 

consultadas ao longo da presente tese.  
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21 

 

 

Vilma Araújo da Costa – Tese de Doutorado – Fev./2015 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo geral do presente trabalho foi avaliar a remoção de nitratos em águas 

analisando diferentes materiais, como aluminas em processos adsortivos e processos 

catalíticos, membranas de titânio em reações de reator de membrana e eletrodos de 

cobre e diamante dopado com boro em processos de tratamento. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

Para tal intento, foram delineados como objetivos específicos: 

� Avaliar o material alumina em pó, ácida, básica e neutra como adsorvente; 

� Sintetizar catalisadores em pó de nanoparticulas de Pd/Cu suportadas em Al2O3; 

� Modificar a superfície da membrana cerâmica de titânio com metais Pd/Cu e 

avaliar a degradação de nitratos em água utilizando-se uma reação de redução 

catalítica; 

� Avaliar processos eletroquímicos para a remoção de nitratos; 

� Avaliar o desempenho do tratamento eletroquímico na eletroredução do nitrato 

com eletrodos de diamante dopado com boro, bem como suas propriedades 

eletrocatalíticas, como ânodo e cobre como cátodo; 

� Estimar os custos na técnica de tratamento que melhor apresente uma 

porcentagem de remoção do nitrato. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Nesta seção, comenta-se a problemática ambiental dos nitratos em águas avaliando 

diferentes materiais potenciais para a remoção dos íons, suas propriedades e mecanismos 

com dados bibliográficos e fundamentação teórica do tema abordado na tese. 

 

3.1 Água: considerações gerais 

A água é essencial para sustentar a vida e um abastecimento satisfatório (adequado, 

seguro e acessível) devendo estar disponível para todos. Melhorar o acesso seguro à água 

potável pode resultar em benefícios tangíveis para a saúde. Todo esforço deve ser feito 

para alcançar uma qualidade de água potável tão segura quanto possível (PINTAR, et al., 

1998). A água é a substância mais propagada no ambiente natural. Ela existe nos três 

estados: sólido, líquido e vapor. Forma os oceanos, mares, lagos, rios e águas subterrâneas 

nas camadas superiores da cobertura de solo e crosta da Terra. Estima-se que a hidrosfera 

da terra contenha uma enorme quantidade de água de aproximadamente 1386 milhões de 

quilômetros cúbicos. No entanto, 97,5% deste montante é água salgada e apenas 2,5% é 

água doce. A maior parte da água doce (68,7%) é em forma de gelo e cobertura de neve 

permanente nas calotas polares e na forma de geleiras, outra parte (30,1%) são águas 

subterrâneas, restando 0,8% em geadas e 0,4% em águas de superfície. Apenas 0,26% da 

quantidade total de água doce da Terra está concentrada em lagos, reservatórios e sistemas 

fluviais, visto na Figura 3.1, (SHIKLOMANOV, 1999.). 
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Figura 3.1 - Distribuição global de água do mundo 

 

  
Fonte: SHIKLOMANOV, 1999. 

 

Até recentemente, o foco maior dava-se às águas subterrâneas principalmente pela 

sua utilização como água potável. No entanto, as águas subterrâneas são também um 

recurso importante para a indústria (por exemplo, águas de resfriamento) e agricultura 

(CONSTANTINOU, et al., 2007). 

Como pode ser visto na Figura 3.2, a agricultura é o maior consumidor de água 

(70%), seguido por indústria (20%) e uso doméstico (10%) (STRUCKMEIER. W, 2005).  

Frente a isso, tornou-se cada vez mais evidente que as águas subterrâneas não só devem 

ser vista como um reservatório de água potável, mas também protegida por seu valor 

ambiental, uma vez que, as águas subterrâneas se movem lentamente através do subsolo, 

o impacto das atividades antropogênicas pode durar por um tempo relativamente longo, 

o que significa que a poluição que ocorreu algumas décadas atrás (se proveniente da 

agricultura, indústria ou outras atividades humanas) ainda pode estar ameaçando a 

qualidade das águas subterrâneas hoje e, em alguns casos, continuará a fazê-lo por várias 

gerações (CHAPLIN, et al., 2006). 
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Figura 3.2 - Utilização de águas subterrâneas por setor. Evolução do uso global de água, 

retirada e consumo por setor. 

 
Fonte: STRUCKMEIER. W, 2005. 

 

Apesar dos progressos em alguns campos, relatórios recentes mostram que a 

poluição proveniente de fontes domésticas, agrícolas e industriais ainda é uma grande 

preocupação, quer diretamente através de descargas (efluentes), quer indiretamente por 

meios de propagação de pesticidas e fertilizantes de nitrogênio, ou ainda, através da 

lixiviação de aterros antigos ou de complexos industriais (por exemplo, hidrocarbonetos, 

metais pesados), (CHAPLIN, et al., 2006). 

Com isso, a preocupação com a qualidade da água nos últimos anos, tem suscitado 

grande interesse na identificação dos tipos de contaminantes que afetam os reservatórios, 

dentre eles, o nitrato. 

O nitrato pode ocorrer naturalmente, embora sua presença na água potável seja 

frequentemente associada com a contaminação por utilização excessiva de fertilizantes, 

em combinação com as práticas agrícolas inadequadas e/ou eliminação de esgotos 

(STRUCKMEIER. W, 2005). O uso de nitratos nos adubos orgânicos e químicos na 

agricultura tem sido uma importante fonte de poluição da água em todo mundo. O nitrato 

é altamente solúvel e o excesso passa facilmente no solo e em águas subterrâneas, 

podendo ser levado diretamente para as águas superficiais em drenos de escoamento e 

campo (KAPOOR, 1997). 

As substâncias químicas de maior preocupação de saúde em algumas águas naturais 

são geralmente de nitrato/nitrito, flúor e arsênico. A remoção de nitrato da água potável 
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é necessária a fim de proteger o ambiente e a saúde humana. O excesso de nitrato na água 

potável constitui um risco para a saúde, visto que pode resultar em metemoglobinemia (a 

metemoglobina é a forma oxidada da hemoglobina, que além de não se ligar ao oxigênio, 

aumenta a afinidade deste, pela porção parcialmente oxidada da hemoglobina) tanto em 

bebês recém-nascidos quanto em adultos com uma determinada deficiência enzimática. 

As bactérias, presentes em mamadeiras que não são esterilizadas ou no estômago do bebê, 

reduzem parte do nitrato para nitrito (reação 1): 

 
NO3

- + 2H+ + 2e- → NO2
- + H2O                                                                                    (1) 

 

Com isso, o nitrito combina-se com a hemoglobina do sangue e promove sua 

oxidação, impedindo, como consequência, a absorção e o transporte adequado do 

oxigênio para as células. O bebê torna-se azul e sofre de insuficiência respiratória 

(BAIRD, 2002). 

Dessa forma, a crescente poluição das fontes naturais de água potável incentiva o 

desenvolvimento de novas tecnologias emergentes e os processos de remediação de água. 

Em virtude disso, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu valores máximos 

admissíveis em águas potáveis, sendo estes: 50 mg/L, 0,1mg/L e 0,5mg/L para NO3
-, NO2

-

, NH4
+, respectivamente. 

 

3.2 Tratamentos convencionais de efluentes 

A necessidade de preservar o meio ambiente tem levado a busca de novos métodos 

para a eliminação eficiente de compostos químicos que alteram a estabilidade dos nossos 

recursos. Entre estes recursos, evidencia-se a água como um bem precioso e escasso que 

conduz a seu uso adequado e reuso. Devido à crescente demanda de água com qualidade 

suficiente para ser utilizada para o consumo humano, as normas de controle (resolução 

RDC nº 274 da ANVISA - BRASIL, 2005) estão cada vez mais restritivas para obter 

melhor purificação das águas. 

Por estas razões, as águas com presença de nitratos devem passar por processos de 

tratamento. Os tratamentos comumente empregados podem ser divididos em três grupos: 

físicos, biológicos e químicos.  
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3.2.1 Tratamentos físicos 

Os tratamentos físicos se baseiam na remoção de um ou mais compostos de acordo 

as propriedades dos contaminantes, sendo a adsorção o processo mais utilizado. Por 

exemplo, na remoção de compostos orgânicos com carvão ativado ou resinas poliméricas, 

tal processo tem a vantagem de ser realizado em condições suaves de pressão e 

temperatura, neste processo o contaminante se remove do meio líquido e fica adsorvido 

na superfície do carvão ativado. A desvantagem destes processos é o tratamento posterior 

que se deve dar ao meio (carvão ativado) para sua reutilização. Isso ocorre por que estes 

métodos somente remove o contaminante da fase, quer dizer o levam de uma fase líquida 

a uma fase sólida (se transfere o problema), o que eleva os custos de operação do processo 

consideravelmente (GONZALEZ SERRANOA et al., 2004). 

 

3.2.2 Tratamentos biológicos 

Os tratamentos biológicos constituem uma série de processos de tratamento que tem 

em comum a utilização de microrganismos (entre os que se destacam as bactérias) para 

realizarem a eliminação de componentes indesejáveis da água aproveitando a atividade 

metabólica dos mesmos sobre a matéria orgânica (CORONAS, et al., 1999). A aplicação 

tradicional consiste na eliminação de matéria orgânica biodegradável, tanto solúvel como 

coloidal, assim como a eliminação de compostos que contêm elementos nutrientes: N e P 

(DERBYSHIRE, et al., 2007). É um método que oferece bons resultados, porém em 

virtude da elevada concentração de certos contaminantes, as bactérias sofrem uma 

mutação em nível celular o que faz este método inviável. Além disso, como no caso dos 

métodos físicos, também se produz material (lodos residuais) aos quais se deve lhes dar 

um tratamento posterior (TERRY, et al., 2002). 

  



 

28 

 

 

Vilma Araújo da Costa – Tese de Doutorado – Fev./2015 

3.2.3 Tratamentos químicos 

Um método altamente atrativo que se apresenta para a eliminação de nitratos é a 

redução catalítica. Tanto os nitratos como os nitritos podem ser eliminados da água 

empregando um agente redutor como hidrogênio, ácido fórmico, dentre outros, 

empregando um catalisador (STRUKUL, et al., 2000). Este processo também é conhecido 

como desnitrificação no qual o nitrato seguiria o mesmo caminho da reação que a 

desnitrificação biológica até a formação de nitrogênio gasoso.  Entretanto, também 

aparece um produto indesejável, amônia. Portanto, o sistema catalítico é um dos fatores 

chaves para o desenvolvimento deste processo a alcançar a máxima seletividade até gás 

nitrogênio. Este processo utiliza catalisadores à base de metais nobres suportados. O 

suporte mais estudado tem sido alumina ainda que também tenha sido utilizada sílica, 

óxido de titânio, óxido de zircônio, carvão ativado entre outros (ILINICH, et al., 2003). 

Como uma alternativa para a eliminação de nitratos mediante catalisadores 

suportados, nos últimos anos têm-se desenvolvido métodos de redução avançada 

utilizando alguns metais como fase ativa: Pd, Pt, Ru, Ir e Rh/M, onde M é um segundo 

metal (Cu, Zn, In, Ni, Ag, Fe e Co), (CORMA, 2008).  

Costa e colaboradores enfatizaram o uso de catalisadores em pó a base de Pd/Cu 

suportados em vários óxidos metálicos MxOy α-Al2O3, (MxOy = MgO, Mn2O3, Cr2O3, 

Fe2O3 e TiO2) em um sistema de fluxo contínuo mostrando o efeito da velocidade de fluxo 

sobre a redução de NO a NH4
+

; em uma escala de 2 a 6mL/min. 

Medina e colaboradores também publicaram o uso de catalisadores de Pt-Cu e Pd-

Cu suportados em carvão ativado, preparados por impregnação úmida, revelando que Pt-

Cu foram mais seletivos para a transformação de NO3
- a N2. 

É relevante perceber que o processo de desnitrificação realizado em reatores 

convencionais é de fácil operação. Os principais inconvenientes neste tipo de reatores 

residem em que o catalisador usado se encontra suspenso no meio do líquido, o que se 

faz necessário separar as partículas finas do catalisador da corrente do produto. Existem 

outros aspectos chave, parcialmente sem resolver, com as configurações do reator assim 

como dos catalisadores habituais, que são: 

i) a transferência de oxigênio, pouco solúvel, da fase gás a líquida; 

ii) má dispersão dos centros ativos; 

iii) arraste de partículas finas do catalisador pelas descargas tratadas; 
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iv) risco de desativação e contaminação por lixiviação de metal nas condições de 

trabalho. 

Cabe ressaltar também, que a desnitrificação é um processo que se realiza em 

reatores convencionais tipo slurry, o qual pode utilizar diferentes configurações de reator 

para melhorar o processo, dentro destas configurações podemos mencionar o reator de 

membrana catalítica (OZDEMIR, et al., 2006). 

Há também uma alternativa bastante utilizada nos tratamentos de efluentes que são 

os processos eletroquímicos. A eletroquímica surge nas últimas décadas como uma 

técnica inovadora, por ser um método bastante eficiente e limpo. O uso desta tecnologia 

oferece abordagens promissoras, viabilizando a prevenção de problemas ambientais, 

ocasionados durante o processo industrial (BENSALAH, et al., 2008). Além desses 

benefícios há uma variedade de vantagens citadas por (MARTINEZ-HUITLE; 

BRILLAS, 2009) tais como: 

 (i) a compatibilidade ambiental, ou seja, é uma alternativa relativamente limpa 

pela utilização do elétron como reagente; 

 (ii) versatilidade; 

 (iii) alta eficiência de energia; 

 (iv) receptividade de automação e segurança, pois é possível operar em condições 

brandas. 

 

3.3 Materiais Potenciais e mecanismos para remoção de íons nitratos 

3.3.1 Aluminas na forma pó 

A alumina ou óxido de alumínio (Al2O3) existe na natureza em forma de coríndon 

e de esmeril. Ela é também encontrada de forma de óxidos hidratados que são os 

componentes da bauxita e da laterita. 

O óxido de alumínio apresenta várias fases cristalinas sendo todas elas metaestáveis 

à exceção da fase α-Al2O3 que é estável a altas temperaturas. A alumina pode ser obtida 

pela calcinação de hidróxidos de alumínio tri-hidratados ou mono-hidratados. O 
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tratamento térmico dos hidróxidos de alumínio produz formas diferentes de óxidos. Sua 

estrutura depende das condições de processamento térmico, do tipo do hidróxido de 

alumínio, do resíduo de água e da presença de óxidos de metais alcalinos e alcalino-

terrosos. A alumina industrial ativa utilizada pode conter γ-Al2O3, às vezes, χ- Al2O3. 

Essas modificações são variedades de estrutura dos defeitos do espinélio estabilizada por 

pequena quantidade de água. As partículas cristalinas primárias, de tamanho 3-8 nm, são 

empacotadas de forma que os poros formados são ou tipo ranhura ou em forma de garrafa 

(FOMKIN, 2009). No entanto, diferentes fases cristalinas da alumina estão relacionadas 

com as diversas propriedades e aplicações. Apesar da aparente simplicidade da fórmula 

Al2O3, a alumina tem sua natureza consideravelmente dependente de uma série de fatores, 

tais como sua forma cristalina, impurezas na estrutura e microestrutura. Estudos revelam 

a existência de pelo menos sete fases cristalográficas para aluminas calcinadas livres de 

água (AUROUX; GERVASINI, 2003; BLONSKI; GAROFALINI, 1993): fases alfa (α), 

gama (γ), delta (δ), eta (η), teta (θ), kappa (κ), e chi (χ). 

A alumina é muito utilizada nas indústrias, como peças mecânicas e como 

catalisadores devido às suas propriedades de adsorção e de grande área específica. 

Igualmente por ser um suporte poroso inerte atuando como meio para a difusão do 

catalisador ativo, fornecendo uma alta superfície de exposição para o material ativo, como 

material para enchimento das colunas cromatográficas, aditivo de toner xerográfico e 

próteses e implantes. A alumina faz parte dos principais constituintes da crosta terrestre, 

e por isso, ela possui uma tendência a ser cada vez mais empregada em processos, sendo 

que a maior parte, na produção de alumínio metálico. (ZHANG; KALIAGUINE, 2008; 

BERTAZZO; REZWAN, 2010; MYERS, 1971; ALI, 2012). 

Os óxidos de alumínio são reprodutíveis em pureza química e estrutural, estáveis 

a altas temperaturas e têm uma elevada resistência à erosão. Para as aplicações é de 

interesse a sua carga superficial (SHIBATA et al, 2007; BERTAZZO; REZWAN, 2010). 

A Tabela 3.1 identifica suas propriedades (SHYU, 1989; OTTO, 1989). 
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Tabela3.1 - Propriedades da alumina 

Área específica 230 – 350 m2/g 

Volume de poro 0,45 – 1,0 C m3/g 

Raio médio de poro 34 – 56 Å 

Fonte: SHYU, 1989. 

 

Uma das vantagens da alumina é que ela não se reduz com o hidrogênio e em 

virtude da sua alta temperatura de fusão permite a ativação da fase metálica dos 

catalisadores usando o hidrogênio em temperaturas altas. 

 

3.3.1.1 Produção do óxido de alumínio 

O óxido de alumínio pode ser preparado por um grande número de processos 

químicos diferentes, seja para produção em pequena escala, no caso de projetos 

especiais, seja para produção em grande escala utilizada pelas indústrias ou ainda no 

desenvolvimento de novas rotas de sínteses. Ele, por ser um material sintético, apresenta 

elevada consistência química e granulométrica quando comparado com as fontes 

naturais de óxido de alumínio (ALCOA, 2013a). 

Os óxidos de alumínio ativos são materiais inorgânicos adsorventes nanoporosos 

que são amplamente utilizados nos processos catalíticos. As principais fases da 

produção do óxido (ver Figura 3.2) são: moagem, digestão, 

lavagem/espessagem/filtração, precipitação e calcinação (ALCOA, 2013b). 
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Figura 3.2 -Ilustração do processo de Produção da Alumina.  

 

Fonte: AlCOA, 2013b. 

 

A bauxita então é misturada a uma solução de soda cáustica e moída, essa mistura 

segue para os digestores para cozimento. Nessa fase, ocorre a formação do aluminato 

de sódio (soda cáustica e o hidróxido de alumínio). Em seguida, ocorre à decantação, 

filtragem e redução da temperatura da solução e então, sucede à precipitação ou 

cristalização do hidróxido de alumínio. Este, por sua vez, segue para o forno de 

calcinação transformando-se em óxido de alumínio: Al2O3 de acordo com a reação (2) 

representada:  

 

2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O                                                                                            (2) 

 

Este óxido de alumínio formado é então levado às cubas eletrolíticas, de onde se 

obtém o alumínio metálico, por meio do processo de redução, que consiste em extrair o 
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metal do óxido. O alumínio metálico sai das cubas em estado líquido, a 

aproximadamente 800ºC, depois são ajustadas a sua composição química e forma física 

(ALCOA, 2013b). Quando aquecido a 1200ºC ocorre à formação de α-alumina 

(DORRE, 1984). A alfa alumina (α-Al2O3) é a única fase estável, possui uma estrutura 

cristalina hexagonalcompacta com os íons de alumínio ocupando 2/3 dos interstícios 

octaédricos. Cada íon de alumínio está próximo de seis íons de oxigênio equidistantes. 

As camadas A e B contêm íons de oxigênio e a camada C contêm íons de alumínio, 

como mostrado na Figura 3.3 (CHIANG, et al., 1997). 

A alumina possui dois planos de deslizamentos: basal e prismática, que podem 

ocorrer em temperaturas próximas a 1000ºC. Ela possui notáveis propriedades 

mecânicas em comparação com outros óxidos cerâmicos. Somente os óxidos de zircônio 

e de tório são comparáveis na resistência compressiva. Algumas propriedades como a 

alta dureza, resistência ao desgaste, resistência ao ataque químico, resistência à corrosão 

ao ar e estabilidade termodinâmica, e o fato de manter a resistência em temperaturas 

altas coloca a alumina com o um típico representante da classe das cerâmicas estruturais. 

(BARSOUM, 1997) 

 

Figura 3.3 - Estrutura cristalina da α-alumina. 

 
Fonte: Adaptado de CHAWLA, 2003. 

 

A obtenção da alumina por calcinação da alumina hidratada ou do oxihidróxido de 

alumínio apresenta diversas estruturas cristalinas em função do material precursor e da 

temperatura de calcinação. Ocorrem diversas transformações de fases cristalinas que 
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podem ocorrer em função da temperatura de tratamento térmico. Estas transformações 

podem ser observadas, resumidamente, na Figura 3.4. São denominadas aluminas de 

transição, as aluminas com estruturas cristalinas intermediárias que se formam na 

obtenção da alumina α (SILVA, 2010). 

 

Figura 3.4 - Transformações de aluminas hidratadas em alumina. 

 

Fonte: SILVA, 2010. 

 

3.3.1.2 Aplicação catalítica do óxido de alumínio 

� A alumina é um material com uma ampla aplicação como suporte para 

várias fases cataliticamente ativas, que são empregadas na indústria em um 

grande número de processos tecnológicos em larga escala. Entre as 

diferentes estruturas de transição conhecidas da alumina, a γ-alumina é, 

supostamente, a mais importante na aplicação direta como catalisador e 

como suporte catalítico na indústria (OBERLANDER, 1984). Além disso, 

a Al2O3 é uma cerâmica com amplas aplicações potenciais no uso de 

separações de gases devido às suas propriedades estruturais, estabilidade 

química e térmica acima de 1000ºC (SHEKHAWAT, et al., 2003). No 

entanto, a utilização destes sistemas é limitada, devido à sua baixa 

resistência à fratura (SARKAR et al., 2007); 

� Auxilia na reação catalítica da desidratação de álcoois para formação de 

éteres e olefinas em virtude da sua superfície possuir sítios ácidos, 

eletrofílicos, e sítios básicos, nucleofílicos (JAIN; PILLAI, 1967); 
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� Aluminas de transição são frequentemente utilizadas como um suporte pré-

moldado para o preparo de catalisadores multifásicos que consistem numa 

fase ativa dispersa no suporte (SCHWARZ,1995); 

� Atuam como suporte em reações de hidrodessulfurização devido às suas 

excelentes propriedades mecânicas e texturais, além da habilidade de 

manter a fase metálica ativa altamente dispersa e continuar estável durante 

a reação ou facilitar a redispersão da fase durante a regeneração do 

catalisador (LI, 2008). 

 

3.3.2 Aluminas na forma de membranas  

É sabido que dentre os materiais mais utilizados como suportes de catalisadores 

está o óxido de alumínio o qual oferece alta superfície interna que permite controlar a 

distribuição de tamanho de poro e permanecer estável a certas temperaturas (MORÁN, et 

al.,1999). 

 

3.3.2.1 Aspectos gerais das membranas  

 

 Membrana é uma barreira semipermeável que permite a passagem preferencial de 

uma espécie, aplicando uma diferença de pressão, concentração ou um campo elétrico. 

De uma maneira geral, uma membrana é uma barreira que separa duas fases e que 

restringe total ou parcialmente o transporte de uma ou várias espécies químicas nas fases, 

(HABERT, 2006).  

 As membranas podem ser classificadas de acordo com os seguintes parâmetros 

(ANADÃO (2010), HABERT, et al 2006):  

a. Tipo de material empregado em sua fabricação: os materiais empregados 

na síntese são: orgânicos (polímeros ou líquidos de substâncias orgânicas) 

ou inorgânicos (metais ou materiais cerâmicos). As membranas orgânicas 

destacam-se pela relativa facilidade de um filme fino, o que permite a 

obtenção de altas taxas de permeabilidade, além de serem de baixo custo. 

No entanto, possuem várias limitações, como, por exemplo, uma baixa 

seletividade, instabilidade a altas temperaturas e dilatação e decomposição 
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em solventes; características estas que acabam por limitar as suas 

aplicações. Em contra partida, a elevada resistência química e térmica das 

membranas inorgânicas resultam em uma vida útil maior do que a das 

membranas orgânicas por tolerarem um regime de limpeza duradouro; além 

disso, a utilização das membranas cerâmicas apresenta vantagens em 

relação às poliméricas, principalmente no que se refere à inércia química, 

estabilidade biológica e resistência à altas temperaturas e pressões. Outro 

ponto importante é a vantagem que as membranas cerâmicas apresentam em 

relação aos métodos tradicionais de separação (destilação, centrifugação, 

etc.), como, baixo consumo de energia, vida útil longa, ocupação de pouco 

espaço físico e facilidade de limpeza. 

b. Estrutura: podem ser dividas em simétricas (também conhecidas como 

isotrópicas) por possuírem estrutura uniforme ao longo de toda a espessura, 

podendo ser porosa, de poros cilíndricos, ou densos (não porosas); e 

assimétricas (comumente denominadas de anisotrópicas) por 

caracterizarem-se por um gradiente de porosidade em sua estrutura. Além 

disso, estas podem apresentar uma fina camada seletiva em sua superfície 

(variando em torno de 0,1 a 0,5 µm de espessura) e, logo abaixo dela, um 

substrato altamente poroso (variando em torno de 50 a 150 µm de 

espessura), responsável pela estabilidade mecânica do conjunto. A 

representação esquemática da morfologia das membranas está representada 

na Figura 3.5: 
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Figura 3.5 - Representação esquemática da seção transversal dos 

diferentes tipos de morfologia de membranas sintéticas. 

 
Fonte: HABERT, 2006. 

 

c. Configuração: As membranas disponíveis comercialmente são, em sua 

maioria, cerâmicas e porosas; os materiais mais usados são óxidos 

metálicos, sobretudo óxido de alumínio ou ‘de zircônio, mas outros 

materiais como óxido de titânio, carbono ou vidro também são utilizados. 

As configurações usadas são discos, placas, tubos ou monolítos em 

múltiplos canais. O uso de discos é limitado a aplicações médicas e de 

laboratório, enquanto os tubos e monolítos são usados em várias aplicações 

industriais. Neste caso, um módulo de membrana pode consistir de mais de 

mil tubos ou muitos monolítos, cada um dos quais pode conter dezenove 

canais ou mais. A forma monolítica torna a instalação e a manutenção mais 

fáceis. A Figura 3.6 mostra o esquema de um elemento de volume de uma 

membrana monolítica em multicanais indicando o caminho percorrido pelo 

fluxo do permeado (HSIEH, 1991). 
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Figura 3.6 -Esquema de um elemento de uma membrana monolítica em 

multicanais. 

 
Fonte: HSIEH, 1991. 

 

d. Métodos de produção: as membranas podem ser preparadas por uma 

grande variedade de métodos: por fundição/laminação; deposição de vapor; 

galvanoplastia; revestimentos autocatalíticos; extrusão, seguida de 

sinterização; prensagem, seguida de sinterização; pelo processo sol-gel; 

polimerização; prensagem (por esta técnica, membranas com poros com 

diâmetro superior a 1 µm são fabricadas. Pós preparados com materiais 

precursores de origem metálica ou cerâmica são prensados sob altas 

pressões, a seco ou a úmido; em seguida, eles são aquecidos, formando 

membranas metálicas ou cerâmicas); dentre outras; 

e. Regime de separação: os processos de separação por membranas (PSM) 

são regidos por uma força motriz, ou seja, a força que impulsiona a 

separação.  Os processos comerciais de separação com membrana utilizam 

como forca motriz, gradiente de potencial químico e/ou gradiente de 

potencial elétrico. Como os processos com membranas são, em sua grande 

maioria, atérmicos, o gradiente de potencial químico pode ser expresso, 

apenas, em termos do gradiente de pressão e de concentração (ou pressão 

parcial). Em função da morfologia da membrana e do tipo de força motriz 

empregada, o transporte das diferentes espécies através da membrana pode 

ocorrer tanto pelo mecanismo de convecção, como pelo mecanismo de 
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difusão. A morfologia da membrana define, também, os princípios em que 

se baseiam a sua capacidade seletiva, como mostra o esquema da Figura 3.7. 

 

Figura 3.7- Processos de separação por membranas: força motriz e 

transporte em membranas densas e porosas 

 
Fonte: HABERT, 2006. 

 

f. Aplicações: os processos de separação por membranas (PSM) foram 

iniciados na década de 70 em adição aos processos clássicos de separação, 

como destilação, filtração, absorção, troca iônica, centrifugação, extração 

por solvente, cristalização dentre outros, e têm sido utilizados nos mais 

diferentes setores da atividade industrial, abrangendo a indústria química, 

alimentícia, farmacêutica, médica e biotecnológica (HABERT et al., 2006). 

 Tais processos destacam-se como alternativas aos processos 

convencionais de separação nas indústrias químicas, farmacêuticas, 

biotecnológicas e de alimentos. Em muitos casos, o baixo consumo de 

energia, a redução no número de etapas do processamento, maior eficiência 

na separação e maior qualidade do produto final são seus principais atrativos 

(STRATHMANN, 2001). 

 

A morfologia da membrana e a natureza do material que a constitui são algumas 

das características que vão definir o tipo de aplicação e a eficiência na separação. Desta 

forma, a aplicação das membranas é função de sua microporosidade (SHAO et al., 2007). 
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Além disso, o fator que distingue os processos mais comuns de separação com 

membranas (microfiltração-MF, ultrafiltração-UF, nanofiltração-NF e osmose inversa-

OI) é a aplicação de pressão hidráulica para acelerar o processo de transporte. Entretanto, 

a natureza da membrana controla quais componentes permearão e quais ficarão retidos, 

uma vez que os mesmos são diferencialmente separados de acordo com seus pesos 

molares ou tamanho de partícula (CHERYAN, 1998). 

Processos mais comuns de separação por membranas: 

� Microfiltração: técnica capaz de remover partículas do tamanho de mícrons, 

como bactérias, células de leveduras, colóides e partículas suspensas de 

suspensões ou gases, por meio da passagem por uma membrana com 

diâmetro de poro entre 0,1 a 10 µm. Opera entre 1 a 3 bar. 

� Ultrafiltração: processo baseado na exclusão por tamanho, o qual é capaz de 

fracionar misturas líquidas, concentrar ou puridicar por peneiramento. 

Envolve somente bombeamento de fluidos; a pressão força o solvente 

através da membrana, que possui poros entre 10 e 1.000 Å, retendo 

moléculas com massa molecular entre 300 e 500.000 Daltons, ou seja, 

solutos com 0,002 µm a 0,1 µm. Dessa forma, essa membrana rejeita 

açúcares, biomoléculas. Opera entre 2 e 10 bar. 

� Nanofiltração: técnica capaz de diminuir a dureza da água causada pela 

presença de íons de cálcio e magnésio. Define um processo com membranas 

capaz de efetuar separações de moléculas de massa molar média entre 500 

e 2.000 Dalton. Situando-se entre o limite superior da ultrafiltração e o 

limite inferior da osmose reverse. Trata-se, portanto, de um processo que 

utiliza uma membrana “fechada” de ultrafiltração ou uma membrana 

“aberta” de osmose inversa. 

� Osmose reversa: é um processo de separação que envolve líquido-líquido, 

que emprega uma membrana densa semipermeável altamente permeável à 

água e altamente impermeável a microorganismos, colóides, sais 

dissolvidos e orgânicos. Com a aplicação de uma pressão maior que 

osmótica, o solvente passa pela membrana de osmose reversa, a qual age 

como uma barreira de fluxo aos solutos possibilitando a separação dos 

solventes e dos solutos. 
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A MF e UF podem ser utilizadas na remoção de turbidez, de partículas de colóides 

e de cor, enquanto a NF e OI na remoção de demanda química de oxigênio, de sais e 

outros solutos de baixa massa molar (CHERYAN, 1998). 

O mecanismo de separação por membranas ocorre, na prática, de maneira mais 

complexa devido à influência de parâmetros como: composição da membrana, 

configuração do equipamento, superfície da membrana, pressão, temperatura e dinâmica 

do fluído (CHERYAN, 1998).  Nas membranas, o material que permeia através dela 

é denominado permeado e a fração retida é denominada concentrado, como pode ser 

representado na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8-Funcionamento da membrana 

 
Fonte: CHERYAN, 1998. 

 

Para uma melhor compreensão, a Figura 3.9 mostra a classificação das membranas 

de acordo com sua natureza: membranasbiológicas ou sintéticas. As primeiras são as que 

se encontram nos seres vivos, as segundas são as que se preparam artificialmente. Dentro 

destas, destacam-se as membranas inorgânicas que se caracterizam por terem maior 

resistência química, mecânica e térmica, podendo ser operadas às temperaturas de até 

800oC.  Por estas razões, as membranas inorgânicas são as mais estudadas atualmente, 

sendo capaz de incorporar uma fase ativa (catalisador) enquanto que a membrana, por sua 

vez, atua como suporte e como barreira obtendo-se um reator de membrana catalítica 

(RMC) (LIN, et al.,2003).  
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Figura 3.9 - Classificação das Membranas Sintéticas 

 

Fonte: Adaptado de CHANG, 2003. 

 

No caso de processos que empregam membranas densas, compostas ou não, a 

capacidade seletiva depende da afinidade das diferentes espécies com o material da 

membrana (etapa de natureza termodinâmica) e da difusão das mesmas através do filme 

polimérico (etapa de natureza cinética), como é o caso da osmose inversa (OI), 

pervaporação (PV) e permeação de gases (PG). O fluxo permeado é sempre de natureza 

difusiva, independentemente do tipo de força motriz aplicada, uma vez que a membrana 

não apresenta poros próximos a superfície que se encontra. Diferentemente dos processos 

mencionados, a eletrodiálise (ED) utiliza como força motriz um gradiente de potencial 

elétrico. Por este motivo, fica restrito aos casos em que pelo menos uma das espécies 

apresente carga elétrica. A relação entre a força motriz, morfologia e a seletividade está 

esquematizada na Figura 3.10. 
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Figura 3.10 - Relação entre Força Motriz, Morfologia e Seletividade. MF, UF. NF, D, 

PV, PG, OI  

 

Fonte: HABERT, 2006. 

 

Os PSM (processos de separação por membranas) podem ser caracterizados em 

função de dois parâmetros: o fluxo permeado, que representa a vazão (volumétrica, 

mássica ou molar) de permeado por unidade de área da membrana e a capacidade seletiva 

da membrana, a qual, dependendo do tipo de processo em questão, pode ser definida de 

diferentes formas. Para processos cuja força motriz é o gradiente de pressão a capacidade 

seletiva da membrana, em relação a uma dada espécie, é medida através do Coeficiente 

de Rejeição (R), definido por uma relação entre a concentração da espécie na alimentação 

(Co) e sua concentração no permeado (Cp). (Figura 3.11).  
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Figura 3.11 - Medidas de seletividade em processos com membranas. 

 
Fonte: HABERT, 2006. 

 

Assim, quando R=0, a concentração da espécie em questão, no permeado, é igual a 

sua concentração na alimentação, ou seja, a membrana não apresenta nenhuma 

capacidade seletiva para esta espécie. Por outro lado, R=1 significa dizer que a espécie 

em questão não está presente no permeado, ou seja, a membrana foi capaz de rejeitá-la 

completamente. No caso de processos que utilizam membranas densas, como a 

permeação de gases e a pervaporação, a capacidade seletiva da membrana é medida 

através do fator de seletividade (α) ou através do fator de enriquecimento (β). O fator de 

seletividade, no caso de misturas binárias, é definido através do quociente entre a relação 

da composição dos componentes no permeado e sua relação na corrente de alimentação 

(ver Figura 3.11). Já o fator de enriquecimento é definido pela relação entre a 

concentração da espécie mais permeável no permeado e na alimentação.  

Outra forma de diferenciar os diferentes PSM é através da força motriz empregada. 

Na maior parte dos casos, o gradiente de pressão é a força motriz mais utilizada (MF, UF, 

NF e OI) O gradiente de concentração está presente na diálise e a diferença de potencial 

elétrico na eletrodiálise. A pervaporação e a permeação de gases e vapores fazem uso da 

diferença de pressão parcial dos componentes da alimentação como força motriz 

principal. Para tais membranas que utilizam processos de filtração (F), microfiltração 

(MF), ultrafiltração (UF), nanofiltração (NF) e osmose inversa (OI), vários modos 



 

45 

 

 

Vilma Araújo da Costa – Tese de Doutorado – Fev./2015 

completamente diferentes de separação podem ser feitos de forma muito eficiente usando 

membranas: 

� Permeabilidade seletiva da uma pequena fração através da membrana, 

exemplo desidratação do solvente ou separação azeotrópica por pervaporação 

(PV). 

� Concentrando uma pequena quantidade de um produto por meio seletivo 

de permeação do solvente através da membrana, por exemplo, concentrando 

ou/e dessalinizando proteínas valiosas por ultrafiltração (UF); 

� Separação de dois ou mais componentes, presentes em quantidades baixas 

para moderadas em uma solução, por sua permeação seletiva ou através da 

membrana de retenção, por exemplo, fracionamento de biomoléculas por 

ultra filtração (UF), nanofiltração (NF), diálises (D) ou eletrodiálises (ED). 

 

Tecnologias de separação por membranas comercialmente estabelecido em larga 

escala são: 

� Diálises para a desintoxicação do sangue e a separação do plasma 

(dispositivos médicos); 

� Osmose inversa para a produção de água ultrapura, incluindo água potável 

("tratamento de água"); 

� Microfiltração para a remoção das partículas, incluindo a filtração estéril 

(várias indústrias); 

� Ultrafiltração para muitos processos de concentração, fracionamento ou 

purificação (diversas indústrias, incluindo "tratamento de água");  

� Separação de gás para separação do ar ou purificação de gás natural 

(SHAO et al., 2007). 

Uma das características dos processos de separação com membranas é que eles 

podem ser operados em fluxo cruzado ou tangencial (crossflow filtration), além da 

operação clássica do tipo deadend filtration. Na operação do tipo deadend, uma solução 

ou suspensão é pressionada contra a membrana. O permeado passa pela membrana e o 

soluto ou materiais em suspensão são retidos, acumulando-se na interface 

membrana/solução, no fenômeno chamado polarização de concentração. Na filtração de 

fluxo cruzado, a solução escoa paralelamente à superfície da membrana, enquanto o 
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permeado é transportado transversalmente (CHERYAN, 1998b). A Figura 3.12 resume 

as funções de MF, UF, NF e processo OI. 

Figura 3.12- Processos de micro-ultra, nano filtração e osmose reversa. 

 

 

 
Fonte: CHERYAN, 1998.  

 

A Figura 3.13 apresenta a faixa de atuação dos diferentes processos com 

membranas, bem como de alguns processos clássicos de separação, em função do 

tamanho ou das características físico-químicas das espécies a serem separadas 

(CHERYAN, 1998). 
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Figura 3.13- Quadro comparativo entre processos clássicos de separação e os 

PSM, em função das dimensões das espécies a serem separadas. 

 
Fonte: (CHERYAN, 1998). 

 

O desenvolvimento de membranas inorgânicas teve início na década de quarenta 

no processo de a separação de isótopos de urânio pelo processo de difusão aplicado ao 

UF6. Não há muitas aplicações para as membranas inorgânicas na área nuclear, pois eles 

foram utilizados apenas para fins de defesa. No âmbito das aplicações das membranas 

inorgânicas, nos últimos 20-25 anos tem-se aumentado consideravelmente e há relatos 

extensos sobre a síntese, caracterização, propriedades e aplicações (VANGELI, et al., 

2010; KREITER, et al., 2011; RUI, et al. 2012). 

 

3.3.2.2 Reatores de membranas 

 

a. Aspectos gerais 

Um reator de membrana catalítica (RMC) é um dispositivo que combina uma 

membrana e um reator químico na mesma unidade (Figura 3.14), o que normalmente se 

faz na indústria em duas peças diferentes. Esta combinação tem um efeito sinérgico e os 
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resultados podem ser superiores aos previstos pelos equipamentos separados MIACHON, 

et al.(2003). 

 

Figura 3.14 - Reator de membrana catalítica tipo contato. 

 

Fonte: Adaptado de GUTIÉRREZ, 2010. 

 

O reator de membrana catalítica promove a reação catalítica passando os gases 

através de uma membrana cerâmica porosa em que previamente tenha sido depositado o 

material ativo (catalisador). Esta configuração está principalmente motivada pela maior 

eficácia no contato gás-sólido que se pode conseguir, graças ao emprego de uma 

membrana porosa devidamente modificada. Os reagentes gasosos são forçados a permear 

através da membrana porosa sobre a que se encontra disperso o catalisador (convecção 

forçada, fluxo perpendicular à superfície), quer dizer, a resistência à difusão externa se 

anula devido à necessidade de um aumento da pressão para que isto ocorra. Nesta etapa 

em que o reagente atravessa a membrana porosa modificada, há uma alta probabilidade 

de choque das partículas gasosas com a parede do poro, ao estar trabalhando em regime 

de difusão de Knudsen, com isso se maximiza o aproveitamento do catalisador. Além da 

utilização de membranas, permite reter fora dos poros o material contaminado presente 

na corrente a tratar, conseguindo-se a filtração simultânea do efluente além de que o reator 

de membrana atua como duas unidades, como um reator e um meio de separação 

(CORONAS et al.,1999). Nas últimas duas décadas têm-se experimentado com outras 
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configurações de reatores, utilizando os suportes atualmente comerciais e as técnicas de 

ativação catalítica existentes a exemplos de hidrogenação, redução de NOx, 

decomposição de MTBE, dimerização de isobuteno, entre outros (OZDEMIR et al., 

2006). 

O CMR atua como um contato interfacial entre a fase gasosa (ar ou oxigênio), 

contaminante líquido e o catalisador sólido, que neste caso se encontra no interior da 

estrutura porosa da membrana, enquanto que cada fase fluída (líquido e gás) se localiza 

num dos lados da barreira (sólido) (Figura 3.15). 

Figura 3.15 - Interface da membrana 

 

Fonte: Adaptado de GUTIÉRREZ, 2010. 

 

O reator de membrana catalítica pode oferecer, em princípio, algumas vantagens 

frente aos reatores tradicionais: 

� O catalisador estará imobilizado na estrutura porosa da membrana em 

comparação com o catalisador em pó que se encontra suspenso num 

reator convencional; 

� A queda de pressão de um reator de membrana catalítica é muito baixa 

quando comparada com a de um reator de leito fixo. Por outro lado, 

um RMC é muito mais eficiente porque a membrana favorece o 

contato entre a fase gasosa e a fase líquida no sítio catalítico. 

O RMC é resistente às altas temperaturas e o depósito das espécies catalíticas pode 

ser realizado através de métodos tradicionais, como: impregnação, troca iônica, etc. Em 

um reator de membrana é possível controlar o plano ou interface de reação aonde entram 
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em contato ambos reagentes nas proporções adequadas, obtendo-se melhoras notáveis na 

segurança, controle e rendimento do processo. O emprego de uma membrana como 

contato interfacial nos permite aproveitar as vantagens que oferece a estrutura porosa 

única de uma membrana catalítica quando se compara com um catalisador convencional.  

Além disso, em um reator convencional o catalisador se encontra depositado ao 

final de um poro fechado, muitas vezes de difícil acesso, por esta razão, tanto a forma 

como a porosidade e a dispersão dos centros ativos são fatores chaves; enquanto que, em 

um RMC não se percebe “poros mortos”, como mostra a Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 - Comparação entre catalisador suportado e um catalisador em uma 
membrana (RMC). 

 

Fonte: IOJOIU, 2006.  

 

Outro ponto curioso que merece atenção é que os reatores convencionais utilizam 

partículas finas de catalisador, as quais podem ser arrastadas no processo, ocasionando 

uma etapa necessária para recuperar o catalisador ou no pior dos casos a perda de material 

catalítico, o que não ocorre em um RMC, pois as partículas se encontram imobilizadas 

dentro da membrana do reator, pelo qual não temos problemas de arraste de 

catalisador.Neste processo, os reagentes na fase gasosa e o líquido se introduzem em 

forma separada por cada lado da membrana. A água residual se bombeia ao longo da 

membrana, por um lado, enquanto que o gás flui ao longo do outro lado da mesma (Figura 

3.17). Dentro dos poros, a interface gás-líquido se encontra sob uma diferença de pressão 

que compensa a relação gás/líquido. Esta configuração favorece três fases de contato que 
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conduz a uma melhor acessibilidade dos reagentes para o catalisador que pode melhorar 

as taxas de conversão (IOJOIU, et al.,2006). Por estas razões e vantagens tem-se sugerido 

o uso de reatores de membrana catalítica em tratamentos na remoção de nitratos via 

catálise (GARRIDO, et al., 2012; SOUSA, et al., 2012; DEVARD, et al., 2012; 

MARCHESINI, et al., 2012; MENDOW, et al., 2012; BOSKO, et al.,2012). 

 

Figura 3.17 - Princípio de operação de um RMC para a reação de oxidação de 

compostos orgânicos 

 

Fonte: Iojoiu, 2006. 

Muitas reações catalíticas, de uso industrial, apresentam conversões relativamente 

baixas, devido a limitações de equilíbrio termodinâmico. A conversão é limitada pela 

baixa seletividade, pela ocorrência de reações paralelas, ou pela cinética lenta da reação 

principal. Isto ocorre com a oxidação do metano para formar metanol (CHAMPAGNIE, 

et al.,1992): os altos valores de temperatura e pressão, necessários para produzir 

conversões aceitáveis, frequentemente criam complicações técnicas, além de exigirem 

processos e equipamentos de custo elevado e/ou catalisadores especiais. Os reatores de 

membranas catalíticas, operando a temperaturas elevadas, combinam simultaneamente as 

etapas de reação e separação, numa única unidade de operação e representam uma 

alternativa conveniente para solucionar esses problemas, em um grande número de 

reações industriais. 



 

52 

 

 

Vilma Araújo da Costa – Tese de Doutorado – Fev./2015 

A limitação da conversão, imposta pelo equilíbrio de uma reação, pode ser superada 

criando-se um distúrbio que possa perturbar essa condição, por exemplo, provocando uma 

deficiência de reagentes ou produtos. Quando um ou todos os produtos, mas não os 

reagentes, é removido através de uma membrana, a reação é deslocada através dela, em 

direção à formação dos produtos. Portanto, a permeabilidade seletiva da membrana pode 

aumentar a conversão da reação. Isto torna possível se alcançar conversões mais altas, a 

temperaturas de operação mais baixas, ou deslocar uma reação termodinamicamente 

desfavorável até o final. A seletividade de um ou mais produtos desejados pode também 

ser aumentada pela capacidade da membrana em separar os componentes do sistema. 

Considerando que um dos produtos (por exemplo, N2), em contato com certa quantidade 

não convertida dos reagentes, possa levar à formação de algum intermediário indesejável, 

a remoção imediata de N2, através da membrana, pode reduzir ou eliminar a possibilidade 

de reações paralelas. 

A Figura 3.18 ilustra algumas das configurações que podem ser usadas no controle 

das reações químicas: 

Figura 3.18 - Exemplos de reatores de membranas. 

 

Fonte: KAPTEINJN, 1995. 
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 No Reator I, os produtos são seletivamente removidos da mistura reacional, 

levando a conversões mais altas, pelo deslocamento do equilíbrio e maiores seletividades, 

pela remoção de produtos intermediários desejados, de maior valor comercial. No Reator 

II podem ser conduzidas reações em que, por razões de exotermicidade ou seletividade, 

os reagentes não podem ser alimentados numa mesma corrente; neste caso, a membrana 

seletiva controla a vazão de entrada de um dos componentes, ao longo de todo o reator. 

A configuração III permite a separação direta da mistura reacional, no próprio ambiente 

do reator, sem necessidade de trocadores de calor ou outros acessórios, reduzindo o 

tamanho e o custo do equipamento. O Reator IV é um exemplo de reação acoplada: no 

catalisador mais interno, ocorre uma reação endotérmica, por exemplo, a produção de 

hidrogênio, que permeia seletivamente através da membrana até o catalisador mais 

externo, onde reage exotermicamente com o reagente alimentado, por exemplo, via uma 

reação de oxidação. O calor produzido por essa reação é transferido, por condução, 

através da membrana, sendo usado no processo endotérmico. Essa última configuração 

pode ser usada para produzir eletricidade, em células combustíveis, combinando-se a 

reforma a vapor com a oxidação de hidrogênio. Em todos os casos, a membrana pode ser 

o catalisador ou servir de suporte para a fase ativa.  

Os reatores de membrana são geralmente operados em modo paralelo ou de fluxo 

cruzado, com os reagentes de um lado e do outro, o permeado. O permeado é acionado 

por vácuo ou um gás de arraste. Muitas vezes, a membrana é inerte e o reator pode ser 

embalado com catalisador ou o catalisador pode ser fluidizado. O primeiro é chamado 

membrana inerte com reator de leito fixo (IMPBR), enquanto que a outra é chamada 

membrana inerte com reator de leito fluidizado (IMFBR). Quando a própria membrana 

atua como um catalisador ou o catalisador é impregnado na membrana e os reagentes 

passam através do tubo vazio tendo a parede da membrana catalítica, ele é chamado um 

reator de membrana catalítica (CMR). Quando um CMR também é “envolvido” com 

catalisadores, é chamado de reator de membrana com leito empacotado ou de leito 

catalítico fluidizado (PBCMR ou FBCMR). Exemplos ilustrados na Figura 3.19. 

(ZAMAN et al.,1994). 
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Figura 3.19 -  Exemplos de reatores a membrana utilizando dois tipos de membranas 

monocanal e multicanal. 

 
Fonte: ZAMAN,1994. 

 

b. Desenvolvimento dos reatores de membranas cerâmicas 

Um dos primeiros trabalhos publicados sobre reatores catalíticos operando a altas 

temperaturas, com membranas cerâmicas, foi por Davidson e Salim, em 1988, seguido de 

uma patente do mesmo grupo (FURNEAUX, DAVIDSON, BALL, 1987), em que foi 

avaliado o uso de aluminas anódicas em reatores catalíticos, para diversas reações de 

desidrogenação. As membranas disponíveis, entretanto, possuíam baixa resistência 

mecânica inviabilizando a sua aplicação industrial.   

Uma série de publicações envolvendo membranas de óxidos de alumínio e titânio, 

preparadas pelo método sol-gel, mostraram outros aspectos importantes, como o uso de 

reatores de membrana para evitar a desativação do catalisador e a necessidade de se 

manter a perda de carga, através da membrana, para evitar a saída do reagente 

(ZASPALIS et al., 1991) Na tentativa de aumentar a eficiência desses sistemas, muitas 

configurações foram testadas em relação às reações de desidrogenação.  
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Na tentativa de aumentar a eficiência desses sistemas, muitas configurações foram 

testadas em relação às reações de desidrogenação: uso de um sistema híbrido, consistindo 

de um reator de leito empacotado convencional, seguido de um reator de membrana 

(OKUBO et al.,1991); Outro tipo de reator, contendo uma membrana assimétrica de 

alumina com partículas de hematita suportadas, foi usado na desidrogenação do 

etilbenzeno para produzir estireno, em que foi observado um aumento na conversão de 

cerca de 15%, em relação aos processos convencionais (WU et al., 1990); Estudos 

posteriores mostraram que a eficiência desses sistemas está relacionada à configuração 

do reator, temperatura, vazão do gás de purga e área de permeação da membrana (YANG 

et al., 1995). Outros estudos foram conduzidos usando um sistema operando numa 

configuração de fluxo transversal e em contracorrente; foram observadas conversões de 

até seis vezes maiores que os valores de equilíbrio. Entretanto, num trabalho posterior, o 

mesmo grupo (CHAMPAGNIE, A. M.; TSOTSIS, T. T.; MINET, R. G.; WAGNER 

1992) reconheceu a dificuldade de modelar o reator nessa configuração e propôs o modo 

de fluxo concorrente. Em sistemas de reação usando membranas de alumina contendo 

rutênio, paládio, ródio ou platina, comprovaram a superioridade do método sol-gel na 

obtenção de membranas com maiores permeabilidades seletivas ao hidrogênio (CHAI, 

1994). Esses sistemas foram testados na reforma de metano, em presença de vapor, na 

faixa de 573 a 773K, obtendo-se conversões correspondentes ao dobro do valor no 

equilíbrio, em um reator de leito empacotado, como resultado da remoção de hidrogênio. 

Entretanto, o alto custo do paládio ainda inviabiliza a aplicação comercial desses 

sistemas. Numa tentativa de resolver esse problema, membranas finas à base de paládio 

e paládio-prata, suportadas em substratos cerâmicos porosos de vidro ou alumina foram 

desenvolvidas e apresentaram permeabilidade superior às comerciais (KIKUCHI et al.,   

1995). Usando essas membranas combinadas com níquel, percebeu-se que a reação pode 

ser deslocada ainda mais, em relação ao equilíbrio; entretanto, foram observados 

problemas de resistência térmica e mecânica do substrato. Para superar essa dificuldade, 

foram prepararam membranas finas à base de paládio suportadas num substrato poroso 

de aço inoxidável, obtendo um aumento significativo da conversão, como conseqüência 

da maior permeabilidade do hidrogênio (SHU, et al.;1995). As membranas à base de 

óxidos do tipo perovsquitas (ABO2) também foram testadas em reatores, no acoplamento 

oxidativo do metano (ELSHOF, et al 1995); as conversões encontradas foram baixas, mas 

o estudo permitiu esclarecer muitos aspectos do mecanismo da reação.  
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Uma importante aplicação dos reatores de membrana foi posteriormente 

apresentada destacando a possibilidade de se usar sistemas microporosos para aumentar 

a resistência dos catalisadores ao envenenamento por impurezas (MAIER et al., 1995). 

Recentemente, várias tentativas estão sendo feitas no sentido de combinar a 

seletividade da membrana densa e a permeabilidade de poros da membrana porosa, 

apoiando as membranas densas em suportes porosos. Além disso, novos materiais estão 

sendo desenvolvidos e técnicas de preparação concebidas para produzir membranas mais 

finas e/ou menor dimensão de poros. Métodos também estão sendo desenvolvidos para 

modificar a estrutura de poros, produzindo poros menores e para aumentar a estabilidade 

da membrana. 

 

3.3.3 Tecnologia Eletroquímica 

 

Os métodos convencionais de tratamento que ajudam na remoção do nitrato e do 

carbono orgânico apresentam algumas desvantagens, incluindo a produção de lamas, alto 

consumo energético, desempenho instável e manutenção frequentes. Portanto, a busca 

sobre novos métodos de remoção de nitratos e carbono orgânico em efluentes estão sendo 

desenvolvidas. Dentro dos tratamentos avançados de descontaminação, outra alternativa 

que vem ganhando destaque nas pesquisas e que merece nossa atenção na remoção de 

nitratos em efluentes é o tratamento eletroquímico.  

Nos mecanismos de redução catódica de nitrato ocorre a liberação dos gases 

hidrogênio e oxigênio a partir da eletrólise da água. Os íons nitrato (NO3
-) e nitrito (NO2

-

) são muito solúveis em água e formam vários tipos de produtos (reações 2 e 3). Sendo 

assim os íons nitrito agem como intermediários (produtos) que continuam a reagir até a 

geração de gás N2, amoníaco e de hidroxilamina (NH2OH) (reações 4 – 8). Embora a 

redução do nitrato em gás N2 seja o resultado desejado, o não esperando também pode vir 

a acontecer, que é formação da amônia. Estudos relatam que os principais produtos finais 

formados são: amônia e nitrito, que são considerados como limitações importantes para 

a eficácia da desnitrificação eletroquímica (DASH e CHAUDHARI, 2005).  

 

NO3
− + 2H+ + 2e → NO2

− + H2O (lenta-determinante)     (2) 
 
NO2

− + 2H+ + e → NO(ads) + H2O (rápida)      (3) 
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NO(ads) podem reagir para formar NH4

 + por duas rotas diferentes, representadas pelas 

seguintes equações (COUTO, et al., 2011): 

 

NO(ads) + H+ + e- → HNO(ads)        (4) 
 
HNO(ads) + H+ + e- → H2NO(ads)       (5) 
 
H2NO(ads) + 4H+ + 3e- → H2O + NH4

+      (6) 
 
NO (ads)+ H+ + e- → NOH (ads)        (7) 
 
NOH (ads )+ 2H+ + 2e- → NH2OH       (8) 

 

No desempenho da tecnologia eletroquímica os parâmetros operacionais 

apresentam influências significativas sobre processos eletroquímicos de desnitrificação, 

incluindo a densidade de corrente aplicada, o pH, a distância entre os eletrodos, a 

concentração inicial de íons NO3
-, como também o material do eletrodo e a condutividade 

do eletrólito. 

Estudos mostraram que a influência da adição de NaCl, na eletroredução química, 

usando diferentes cátodos (Fe, Cu e Ti) e Ti/IrO2 como o ânodo em diferentes densidades 

de corrente, temperatura, pH e concentração de nitrato, não foi significativa, ou seja, 

percebeu-se que tanto na ausência quanto na presença de NaCl (0,5 gL-1) as remoções de 

nitrato, em 180 min de eletrólise, foram bastante consideráveis, não havendo portanto, 

formação de amoníaco e nitrito na presença de NaCl, uma vez que estes são oxidados à 

hipoclorito, ou seja, não ocorre a produção de compostos nitrogenados como citados 

anteriormente. Além disso, a taxa de remoção de nitrato aumentou linearmente com o 

aumento da densidade de corrente. Esse estudo também constatou que a eliminação de 

nitrato é mais considerável quando em altas temperaturas (LI et al., 2009). 

Dessa forma, cabe ressaltar que a tecnologia eletroquímica pode ser aplicada para 

reduzir íons nitrato a nitrito e finalmente para N2 gasoso sobre a superfície do cátodo, e a 

eficiência deste processo depende dos mecanismos de redução catódica e do seu 

desempenho (MOOKE, et al., 2012).  

3.3.3.1 Influência do material catódico 

Recentemente estudos realizados com a redução simultânea do nitrato e a oxidação 

do amoníaco produzido têm sido investigados em vários tipos de células eletroquímicas 
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utilizando diferentes técnicas e materiais eletrocatalíticos (VANLANGENDONCK, et 

al., 2005; YU e KUPFERLE, 2008; SZPYRKOWICZ, et al., 2006).  

Na redução eletroquímica, o cobre tem sido material catódico preferido para 

trabalhar devido sua boa atividade para eletrorredução nitrato (SZPYRKOWICZ, et al., 

2006).  

Outro material que merece destaque, são os eletrodos de diamante. Eles possuem 

propriedades que desempenham um papel importante nas aplicações em eletrossíntese e 

eletroanálise, pois eliminam problemas de adsorção de reagentes e/ou produtos, 

dispensando a utilização de agentes modificadores superficiais que evitem fenômenos de 

adsorção (ALFARO et al., 2006). 

Estudos mostraram o efeito do material catódico (diamante condutor, aço 

inoxidável, carbeto de silício, grafite e chumbo) e a aplicação de diferentes densidades de 

corrente (150-1400 Am-2) sobre a remoção de nitratos em soluções aquosas através da 

redução eletroquímica (LACASA et al., 2010). Os experimentos foram realizados 

utilizando ânodos de diamante condutor, usando sulfato de sódio como eletrólito. Os 

resultados mostraram que o material do cátodo influencia fortemente no desempenho do 

processo e na formação do produto. Os principais produtos obtidos são gases 

nitrogenados (NO, N2O e NO2) e íons amônio. O processo de remoção de nitrato segue 

uma cinética de primeira ordem, o que indica que o processo de eletrólise é controlado 

por transferência de massa. O estudo ainda mostrou a elevada seletividade dos cátodos de 

aço inoxidável e grafite na produção de íons amônio, enquanto que o carbeto de silício 

leva à maior formação de gases de nitrogênio e essa produção ocorre a baixas densidades 

de corrente. 

A partir destes estudos a redução eletroquímica parece ser o mais eficiente método 

eletroquímico para a conversão do nitrato a nitrogênio gasoso. Porém, a dificuldade 

principal é encontrar as condições adequadas (melhor material eletrocatalítico) para 

executar tanto a redução do nitrato de amónia quanto da oxidação de amoníaco para N2. 

No entanto, o desenvolvimento de um processo eletroquímico limpo para eliminar 

nitratos dissolvidos em alta concentração e transformá-los em gás nitrogênio é um 

importante desafio para fins ambientais. 
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3.4 Justificativa 

 

Diante das evidências da necessidade de tratamento dos efluentes aquosos, avalia-

se a possibilidade de aprimorar metodologias e novos materiais para remoção de nitratos 

em águas para consumo humano, tais como: material em pó, membranas e materiais 

eletrocatalíticos na redução de íons nitrato. 
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4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

A metodologia será apresentada em três seções: a primeira sobre a adsorção de 

nitrato em batelada e em reator tipo batelada; a segunda, separação ou remoção do nitrato 

através do reator de membrana e por último, a redução do contaminante por métodos 

eletroquímicos. 

 

4.1 Testes de adsorção e reação em reator batelada 

As aluminas comerciais (básica, ácida e neutra) foram caracterizadas pelas 

seguintes técnicas: difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e análise textual por adsorção de nitrogênio (ABET). 

As análises de difração de raios-X foram realizadas no equipamento da Shimadzu, 

modelo XRD-7000, do Laboratório de Tecnologia Ambiental - NUPRAR (UFRN) 

utilizando-se uma fonte de radiação de Cu Kα (λ = 1,54 Å) com voltagem de 30kV. Os 

dados foram coletados na faixa de 2θ de 3 a 65°. 

A caracterização por microscopia eletrônica de varredura para as aluminas nos 

testes de adsorção foi realizada no microscópio eletrônico de varredura modelo ESEM-

XL30 PHILIPS do Laboratório Institucional de Microscopia da UFRN. As amostras 

foram revestidas com uma camada de ouro para evitar o surgimento de cargas na 

superfície que poderiam levar a distorção na imagem.  

Para os testes de adsorção foram utilizadas três tipos de aluminas (em pó) ativadas 

da Merck (granulometria 0,063-0200 mm) denominadas comercialmente de 

ácida(ALOA), básica(ALOB) e neutra(ALON). Esta denominação é devido ao pH de 

preparo destes materiais e propriedades superficiais dos mesmos.  

Para a reação, em reator, foi preparado um catalisador (Pd-Cu/Al2O3) a partir da 

alumina ácida por apresentar melhores propriedades. Toda preparação e caracterização, 

DRX e MEV, foram realizadas no laboratório de química aplicada (G-Bis) na 

Universidade Autônoma Metropolitana (UAM) de Azcapotzalco na Cidade do México, 

(Mx). 
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4.1.1 Estudo do tempo de adsorção de Nitratos 

Inicialmente realizou-se um estudo da adsorção de nitratos em diferentes tempos 

para avaliar o tempo necessário para alcançar o equilíbrio da adsorção. Foram empregadas 

três aluminas comerciais denominadas aluminas ácidas, básicas e neutras. Para estes 

ensaios empregou-se uma solução de 700 ppm de nitrato de sódio.  O experimento foi 

realizado da seguinte forma: em 100 mg da alumina (uma por vez) foram adicionados 50 

mL da solução de 700 ppm de nitrato. Este sistema ficou em agitação em uma mesa orbital 

(SL 180/DT SOLAB), como mostra a Figura 4.1, por diferentes tempos, de 30 min até 

48h. Cada tempo foi um ensaio separado. Depois de transcorrido o tempo, as suspensões 

foram filtradas e o líquido reservado para análise. Os líquidos foram diluídos 100 vezes 

e analisados no Espectrofotômetro de UV- Vis no comprimento de onda de 220 nm. 

 

Figura 4.1 - Mesa orbital 

 
Fonte: Autor, 2014 

 

As análises de teor de nitratos foram realizadas em um espectrofotômetro UV – 

VIS-SHIMADZU - modelo 36000, no comprimento de onda de 220 nm. Inicialmente 

realizou-se uma curva padrão, empregando soluções de nitrato de sódio em concentrações 

de 1 a 7 ppm. 
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4.1.2 Obtenção da Isoterma de Adsorção 

Fixando o tempo de 30 minutos, foram realizados outros experimentos, variando a 

concentração inicial de nitrato.  O procedimento foi similar ao realizado anteriormente: 

em 100 mg da alumina (ácida, básica ou neutra) foram adicionados 50 mL da solução 

contendo nitrato. As concentrações estudadas foram de 0,2 a 1000 ppm.  Este sistema 

ficou em agitação em uma mesa orbital (SL 180/DT SOLAB) por 30 min. Cada 

concentração inicial foi um ensaio separado. Depois de transcorrido o tempo, as 

suspensões foram filtradas e o líquido reservado para análise. Os líquidos foram diluídos, 

quando necessário, e analisados no Espectrofotômetro de UV- Vis no comprimento de 

onda de 220 nm. 

 

4.1.3 Análise Textural por Adsorção de Nitrogênio   

 

Através dos dados de adsorção/dessorção de N2 (isotermas de adsorção) são obtidas 

informações sobre: a área específica do material e distribuição de tamanhos de poros. O 

cálculo da área específica se realiza utilizando o método B.E.T. A caracterização textural 

dos materiais foi realizada utilizando um aparelho Autosorb-1 da Quantachrome (Nova-

2200e) do Laboratório LAQAM (URI-Campus Erechim).  

 

4.2 Reação Catalítica 

 

Para a reação catalítica foram usadas aluminas comerciais (ácida) para fazer a 

impregnação dos metais por apresentar melhores propriedades. 

 

4.2.1 Estudo da reação de hidrogenação em reator do tipo batelada. 

 

O catalisador foi preparado pelo método de impregnação por umidade incipiente, 

como mostra a Figura 4.2, nas concentrações para paládio 0,07% e para o cobre 0,03% 

para 100 mg de alumina, com ajuste do pH a 5,0. 
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Vilma Araújo da Costa – Tese de Doutorado – Fev./2015 

 

Figura 4.2 - Impregnação por Umidade incipiente. 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

Em seguida, depois de seca colocada na estufa por 12 horas a uma temperatura de 

100°C e submetida à ativação aquecendo-se inicialmente 3°C/min até atingir 400°C com 

fluxo de gás N2 seguindo de um fluxo de H2 por três horas (fluxo 50 mL/min de N2 e H2). 

Após ativação do catalisador, foi realizada a reação. 

Para a reação no reator foram utilizados 100 mL da solução em concentrações de 

nitrato de potássio de 50 ppm com pH 5,0 em 100 mg de catalisador (Pd-Cu/Al2O3) a 

100oC com rotação 300 rpm, pressão 40 psi e em fluxo contínuo como mostra a Figura 

4.3. As amostras foram coletadas a cada trinta minutos durante três horas e em seguida 

feitas as leituras em UV-vis, no comprimento de onda de 220 nm. 
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Vilma Araújo da Costa – Tese de Doutorado – Fev./2015 

 

Figura 4.3 - Reator do tipo batelada 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

4.2.2 Estudo da reação de hidrogenação em reator de membrana 

 

4.2.2.1 Preparação dos suportes catalíticos 

 

Os primeiros testes foram realizados com uma membrana catalítica, onde o suporte 

utilizado para depositar os metais (Pd/Cu) era constituído por gama Al2O3, porém os 

primeiros resultados obtidos não foram satisfatórios. Sendo assim, foi preparado um 

suporte comercial de Titânio multicanal TAMI, sete canais internos de 2 mm de diâmetro, 

15 cm de comprimento e diâmetro exterior do tubo poroso igual a 10 mm.  

Para a preparação desta membrana prosseguiu com o mesmo protocolo que o 

descrito anteriormente para o catalisador em pó. 
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Vilma Araújo da Costa – Tese de Doutorado – Fev./2015 

 

Figura 4.4 - Ilustração da membrana Pd-Cu/TiO2 e esquema transversal do suporte 

 
Fonte. Autor, 2013.  

 

A membrana catalítica foi preparada por impregnação como precursores PdCl2 e 

Cu(NO)3 com reagente Aldrich (grau de pureza 99,99%). O depósito dos metais foi 

realizado pelo método “spin coating” onde, resume-se em depositar gotas da solução 

inicial (preparada para se obter uma concentração totalizando 1% em peso de metal, com 

uma relação molar Pd/Cu = 2) sobre um substrato que apresente um movimento de 

rotação contínua. Posterior à impregnação, a membrana foi colocada na estufa por 12 

horas a uma temperatura de 100 °C e submetida a ativação aquecendo-se inicialmente 

3°C/min até atingir 400°C com fluxo de gás N2, seguindo de um fluxo de H2, por três 

horas. Uma vez a membrana ativa, montou-se o sistema para a reação catalítica. 

 

4.2.2.2  Sistema Catalítico 

 

O reator de membrana foi montado em um sistema de reação para o experimento 

na redução de nitrato como mostra a Figura 4.5.   

Para a reação foi preparada uma solução de nitratos com concentração 50 ppm e 

colocada em um depósito de ferro inoxidável termostático onde se pode manter a 

temperatura constante e agitação com ajuda de uma barra magnética. A solução percorreu 

todo sistema com o auxílio de uma bomba peristáltica e o gás hidrogênio alimentou 

diretamente na entrada do reator. Durante toda a reação, a temperatura manteve-se 

constante e o pH também se manteve constante a 5,0. As amostras foram tomadas em 

intervalos regulares de 30 minutos durante três horas de reação e em seguida realizadas 

as leituras em UV-vis em um comprimento de onda de 220 nm. 
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Vilma Araújo da Costa – Tese de Doutorado – Fev./2015 

 

Figura 4.5 - Sistema experimental com reator de membrana e direção do fluxo da 
reação catalítica. 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

A Tabela 4.1 mostra as condições de realização da reação. 

 

Tabela 4.1 - Condições que ocorreu a reação. 

Temperatura 25 °C 

Gás 10 mL H2/min 

Pressão do gás H2 28 psi 

Fluxo do líquido 10 mL/min 

NO3 
- 100 ppm 

∆Pressão Transmembrana 7 psi 

Fonte: Autor, 2013. 

 

 

4.3 Estudos eletroquímicos 

 

Os experimentos eletroquímicos para a remoção de nitrato foram realizados em uma 

célula eletroquímica com capacidade de 0,5 L de solução sintética contendo 30 ppm de 

nitrato de sódio em temperatura ambiente, com velocidade de agitação de 500 rpm e 

diferentes densidades de corrente aplicada (3,13; 6,25 e 12,5 mA cm-2) acoplado a uma 
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fonte de alimentação MINIPA MPL–3305 (Figura 4.6), durante 3 horas, sendo coletadas 

amostras em intervalos de uma hora.  

Os primeiros experimentos foram realizados com eletrodos de diamante dopado 

com boro (DDB) e cobre (Cu) como ânodo e cátodo respectivamente. Estes são relatados 

na literatura como os melhores eletrodos para remoção de nitratos dissolvidos em água. 

Em uma segunda etapa realizou-se experimentos com dois eletrodos de DDB, um como 

ânodo e o outro como cátodo, simultaneamente, nas mesmas condições, com o intuito de 

analisar suas propriedades eletrocatalíticas nos sítios ativos sp3/sp2. Os eletrodos de DDB 

apresentaram as seguintes especificações: espessura do disco de 2 mm, concentração de 

boro 500 ppm e diferentes relação sp3/sp2 denominados DDB1 para a configuração 175 

(maior proporção de grafite) e DDB2 com configuração 329 (maior proporção de 

diamante). 

 

 

Figura 4.6 - Processo eletroquímico na redução de NO3
- 

 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

Vilma Araújo da Costa – Tese de Doutorado – Fev./2015 

 

A Tabela 4.2 mostra as condições dos ensaios realizados com eletrodos de DDB1, 

como ânodo, e como eletrodo de trabalho, o Cu. 

 

Tabela 4.2 - Condições dos ensaios realizados para eletrodos de DDB1 e Cu 

Densidade de 

Corrente 

Distância 

(cm) 
Distância (cm) Distância (cm) 

3,13 mA cm-2 1 2 4 

6,25 mA cm-2 1 2 4 

12,5 mA cm-2 1 2 4 

 

 

4.3.1 Determinação da remoção de NO3 

 

A determinação da remoção de nitratos foi realizada pelo método analítico 

quantitativo utilizando reagentes prontos que consiste na quantificação de nitrato e nitrito 

dissolvido na amostra de água contaminada de acordo com o reagente utilizado.  

Para a análise do nitrato, foram coletados apenas 6 mL da amostra em tratamento e 

condicionadas em uma cubeta específica, em seguida foi adicionado o sachê (reagentes 

para identificação de nitrato e nitrito HANNA) do reagente pronto para quantificar o 

nitrato presente na amostra agitando-o por 60 segundos. Transcorrido o tempo foi 

realizada a leitura da quantidade de nitrato presente na amostra, por 4 minutos e 30 

segundos em um fotômetro multiparâmetros modelo HI 83099 da HANNA instruments® 

(Figura 4.7). 

Para a determinação do nitrito, foram coletados 10 ml da amostra em tratamento e 

condicionada também em um frasco específico, onde foi adicionado o sachê de reagente 

pronto para quantificar o nitrito presente na amostra e agitada até a remoção completa do 

reagente. Por fim, a amostra foi levada ao mesmo fotômetro (Figura 4.7) utilizado na 

quantificação de nitrato onde foi realizada a leitura após 10 min de reação, sendo em 

seguida efetuada a leitura do nitrito. 
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Figura 4.7 - Fotômetro de mesa para medição de Íons. 

 

Fonte: Autor, 2014. 

 

4.3.2 Estimativa do consumo energético e custo operacional. 

 

O potencial médio da célula eletroquímica, durante o tempo de eletrólise, é utilizado 

para o cálculo do consumo de energia conforme a equação (9) (MARTINEZ HUITLE e 

BRILLAS, 2009). 

 

Consumo de energia =  
� � � � �

��
                    (9) 

 

Onde t é o tempo de eletrólise (horas), V e A são o potencial médio (volts) e a corrente 

(ampères) da célula durante a eletrólise, respectivamente, e Vs é o volume da amostra 

(m3). O consumo de energia por volume de efluente tratado foi expresso e calculado 

em kWhm-3. Considerando que o custo de energia elétrica é de cerca de R$ 0,30 (R$ 

= moeda brasileira, os impostos brasileiros excluídos do preço) por kWh (Agência 

Nacional de Energia Elétrica, Brasil), o custo operacional do processo será estimado 

a fim de mostrar a viabilidade deste processo como uma alternativa para o tratamento 

de águas contaminadas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste item serão abordados os resultados e as discussões sobre os materiais e os 

processos envolvidos, os quais foram divididos em três seções: adsorção e reação em 

reator em batelada, reação em reatores de membrana e remoção via processo 

eletroquímico. 

As aluminas, empregadas no processo de adsorção, foram submetidas à análise 

textural por adsorção de nitrogênio, difração de raios-X (DRX) e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). O catalisador preparado denominado Pd-Cu/Al2O3 (em pó) e a 

membrana de Pd-Cu/TiO2 foram caracterizadas por DRX e MEV. Os eletrodos 

empregados nos processos eletroquímicos foram caracterizados por MEV. 

 

5.1 Adsorção e reação em reator do tipo batelada 

 

Inicialmente, os três tipos de alumina (em pó), foram caracterizadas para realização 

dos testes de adsorção. Em seguida, foi realizada a impregnação dos metais (catalisador 

Pd-Cu/Al2O3) a partir da alumina ácida e posterior caracterização para a realização da 

reação no reator do tipo batelada. 

 

5.1.1 Caracterização dos materiais 

 

Os resultados de análise textural por adsorção de N2 das aluminas estão 

apresentados na Tabela 5.1 e a isoterma de adsorção na Figura 5.1 onde são observados 

que os materiais possuem valores de áreas específicas e volume de poros próximos e 

condizentes com a fase γ-alumina. 
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Tabela 5.1 - Área específica e volume de poros das aluminas calculados a partir dos dados 

de adsorção. 

Material ABET VTotal VBJH 

Ácida 152 0,23 0,250 

Básica 141 0,23 0,270 

Neutra 127 0,24 0,250 

*ABET: área específica obtida pelo método BET (área total); Vtotal: volume total de poros obtidos para p/po 

= 0,99; VBJH: volume de poros referente à contribuição de mesoporos obtidos pelo método BJH.  

Fonte: Autor (2015). 

Observa-se, também, uma isoterma Tipo IV característica de material mesoporoso, 

nos quais ocorre o fenômeno de condensação capilar. Nesse tipo de isoterma a quantidade 

adsorvida tende para um valor máximo finito, correspondente ao preenchimento completo 

dos poros com o adsorbato em fase líquida, com histerese tipo A que possui poros entre 

as partículas, de acordo com GREGG, et al., (1982).  

 

Figura 5.1 - Isotermas de adsorção de N2 das aluminas.  

 

 

 

Através da técnica de DRX observou-se que os materiais apresentaram um 

difratograma característico da γ-alumina com mistura da fase η, a qual é um composto 

pouco cristalino, pois apresenta basicamente modulações de intensidades fracas e difusas, 

como verificado na Figura 5.2. Esse padrão de difração é compatível com o modelo de 
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rede aleatória e tem sido atribuído à tendência de organização em curta distância. Todas 

as amostras mostraram as reflexões características da fase γ em 2θ = 36,35°; 45,5° e 

60,55° (Figura 5.2).  

 

Figura 5.2 - Difratograma característico da γ-alumina. 
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A Figura 5.3 a seguir, identificadas como A, B, C e D, apresentam as micrografias 

de varredura para as amostras das aluminas ácidas (ALOA).  As fotografias de MEV 

revelam a morfologia do material e tamanho dos aglomerados.  

 

Figura 5.3 - Imagens de MEV para ALOA. 

 

 

 

A Figura 5.4, através da análise elementar da superfície mostra os elementos 

alumínio e oxigênio presentes na amostra. 

 

 

 

A B 

D C 
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Figura 5.4 - Imagens de EDS para ALOA. 

  

 

A Figura 5.5, a seguir, também identificadas como A, B, C e D, apresentam as 

micrografias de varredura para as amostras das aluminas básicas (ALOB), indicando da 

mesma forma que para a ALOA, a morfologia e tamanho dos aglomerados. 

 

Figuras 5.5 - Imagens de MEV para ALOB. 

 

B A 
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A Figura 5.6 mostra a análise elementar da superfície evidenciando os elementos 

alumínio e oxigênio presentes na amostra. 

 

Figuras 5.6 - Imagens de EDS para ALOB. 

 

 

De igual modo, a Figura 5.7 identificadas como A, B, C e D, a seguir, apresentam 

as micrografias das aluminas neutras (ALON).  Percebe-se, portanto, que as imagens de 

MEV indicam que estas amostras não possuem grandes diferenças na sua morfologia e 

nem diferença nos tamanhos médios dos aglomerados. 

C D 
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Figuras 5.7 - Imagens de MEV para ALON. 

 

 

Figuras 5.8 - Imagens de EDS para ALON. 

 

A B 

C D 
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5.1.2 Isotermas de adsorção de Nitrato  

 

Os testes de adsorção foram avaliados através da concentração de NO3
-empregando 

um espectrofotômetro de UV vis no comprimento de onda de 220 nm. Inicialmente foi 

realizado uma curva de calibração empregando soluções de nitrato de sódio em 

concentrações de 1 a 7 ppm, as absorbâncias obtidas estão apresentadas na Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 - Curva Padrão para UV-vis 

 

 

Por regressão linear foi obtida a seguinte equação da reta: y = - 0,0127 + 0,1478 x 

com coeficiente de 0,99972. (Ver Figura 5.10). 

  

1 2 3 4 5 6 7

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A
b
s
o
rb

â
n
c
ia

Concentração de Nitratos (ppm)



80 

 

 

 

Figura 5.10 - Regressão linear da curva padrão 

 

 

Dessa forma, a equação a ser empregada para avaliar o teor de nitratos será: 

Concentração de Nitratos = (Abs + 0,0127) / 0,1478. 

As isotermas obtidas para os materiais estão apresentados na Figura 5.11 (A, B e 

C). Observa-se que as mesmas seguem o modelo de Langmuir como é comprovado pela 

regressão linear. 
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Figura 5.11 - Isotermas de adsorção (esquerda) e regressão linear do modelo de Langmuir 

(direita): (A) Alumina Ácida; (B) Alumina Básica e (C) Alumina Neutra. 

 (A): ALOA: Isotermas de adsorção e regressão linear do modelo de Langmuir. 

   

(B): ALOB - Isotermas de adsorção e regressão linear do modelo de Langmuir. 

  

(C): ALON - Isotermas de adsorção e regressão linear do modelo de Langmuir 
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Pela regressão linear se obtém que os resultados de adsorção seguem o modelo de 

Langmuir pelo menos nas faixas estudadas de concentração. Observa-se que a adsorção 

é favorável, entretanto não se chega à capacidade máxima de adsorção.  

 

5.1.3 Estudo do tempo de equilíbrio 

Avaliando o tempo necessário para alcançar o equilíbrio da adsorção foram 

utilizadas as três aluminas comerciais denominadas aluminas ácidas, básicas e neutras. 

Esta denominação é devido ao pH de preparo destes materiais e propriedades superficiais 

dos mesmos. Os resultados estão apresentados na Figura 5.12.  

Figura 5.12 - Quantidade de Nitratos adsorvida nas aluminas em diferentes tempos 

 

Observa-se que as aluminas já em 30 minutos adsorvem uma quantidade 

considerável de nitratos (aproximadamente uns 350 ppm, que correspondem a uns 50% 

de remoção), e que tempos posteriores não incrementam esta capacidade de adsorção. 

Isso indica que tempos maiores que 30 minutos não são necessários, que já se alcançou o 

equilíbrio em 30 minutos.  

Outras observações que se obtém destes experimentos, é que as aluminas adsorvem 

de forma similar independentemente se possuem características ácidas, básicas ou 

neutras. Pelo menos nos tempos estudados. 
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5.2 Reação em reator do tipo batelada 

Para a reação realizada em reator, os resultados também foram favoráveis 

totalizando uma diminuição nas concentrações de nitrato de 64% ao final de 3 horas, 

como mostra a Figura 5.13. 

 

Figura 5.13 - Quantidade de Nitratos hidrogenado na reação realizada com o 

catalisador em pó (Pd-Cu/Al2O3) no reator do tipo batelada em diferentes tempos. 

 

 

 

 

As diferentes aluminas (ácidas, básicas e neutras) mostraram-se eficientes nos 

processos de adsorção para a remoção de nitratos, nas condições estudadas, obtendo uma 

diminuição de 50% do contaminante e na reação em batelada, no reator do tipo batelada, 

os resultados foram mais eficientes atingindo 64% de remoção. Apesar de não serem 

índices elevados de remoção, o fato de se poder regenerar e reutilizar os materiais sólidos 

já demonstra um potencial de aplicação. 

A caracterização por meio de difração de raios-X de Pd-Cu /Al2O3 é apresentado 

na Figura 5.14, o padrão de difração foi obtido a partir de um ângulo 2θ de 5° até 80°, 

pode-se observar os picos de 25,5°, 35,3° 43,2° correspondente à fase alfa da alumina, e 

picos com baixa intensidade no ângulo 2θ de 37,6° e 45,6°, o que pode ser atribuído à 

fase gama. Os picos característicos de Pd, de cobre ou da liga dos dois metais não são 
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possíveis identificar, possivelmente pela quantidade de metal que foi depositada (1% em 

peso) e também, porque a maioria do tamanho das partículas dos metais é muito pequena, 

partículas no intervalo nanométrico. 

 

 Figura 5.14 - Difratograma do catalisador Pd-Cu/Al2O3 

 

 

A Figura 5.15 apresenta a microscopia eletrônica de varredura do catalisador onde 

pode-se perceber partículas no tamanho entre 5 e 10 µm, formando aglomerados de 

tamanho médio de 90 µm, observa-se pequenas partículas de metal na ordem de 200 nm. 
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Figura 5.15 - Alumina suportada com metais Pd-Cu/Al2O3 

 

 

 

5.3 Reação em reator de membranas 

Os primeiros testes foram realizados com uma membrana catalítica, o suporte 

utilizado para depositar Pd/Cu metal era constituído por gama Al2O3, porém os primeiros 

resultados obtidos não foram satisfatórios. Sendo assim, foi preparado um suporte de 

Titânio multicanal TAMI comercial, com diâmetro exterior do tubo poroso igual a 10 mm 

e sete canais cada de 2 mm de diâmetro.  

Para a preparação desta membrana prosseguiu com o mesmo protocolo que o 

descrito anteriormente. 

 

 

5.3.1 Caracterização da membrana 

A membrana foi caracterizada por difração de raios-X, como mostrado na Figura 

5.16, pode-se ver os picos característicos da fase Rutilo com picos de difração 

confirmados para ângulos 2θ, 27 ° (110), 36 ° (101) e 55 (211) e os picos mais intensos 

de picos de suporte de alfa-alumina em ângulos de 43.6 ° e 57,6 °. Picos de difração 
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característicos das partículas bimetálicas são observados. Já, não se pode observar os 

picos característicos de difração das nanopartículas de Pd-Cu, provavelmente, em virtude 

da boa dispersão das nanopartículas no suporte, como também o tamanho destas.  

 

 

Figura 5.16 - Difratograma da membrana TiO2 

 

Na Figura 5.17, observa-se a morfologia do suporte utilizado na redução catalítica 

constituído por três camadas com espessura e porosidade diferentes: a camada externa lhe 

confere a geometria e resistência mecânica, a camada intermediária permitindo uma 

transição entre a película macroporosa do suporte e a camada interna mesoporosa (TiO2), 

onde foram depositados as nanopartículas de Pd-Cu. De acordo com a escala que aparece 

na imagem de microscopia pode-se estimar a espessura da película interna em 2µm. 
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Figura 5.17 - Seção transversal da membrana catalítica de TiO2 

 

 

Na Figura 5.18 pode observar a superfície interior da película de TiO2 e partículas 

em cinza claro de Pd/Cu, da ordem de 200 nm, a análise elementar da superfície mostra 

os elementos Ti, O, Pd, Cu, comprova a presença de Pd/Cu de metal, pode ser visto que 

uma quantidade significativa das partículas bimetálicas foram depositados na superfície 

interior e uma fração menor foi colocado para dentro dos poros. 

 

Figura 5.18 - Resultados da análise elementar da membrana de catalítica de TiO2 

 



88 

 

 

 

5.3.2 Teste Catalítico 

 

O resultado da conversão de nitrato em função do tempo pode ser visto na Figura 

5.19. Percebe-se que após duas horas de reação se alcança 25% de conversão de acordo 

com as condições estudadas. Pode-se considerar esta baixa conversão devido à 

concentração de nanopartículas impregnadas, sugerindo que para aumentar esta 

conversão seja necessário um aumento de tais metais e ainda um aumento no fluxo de 

gases nos poros da membrana, otimizando, desta forma, o processo de redução catalítica.  

 

Figura 5.19 - Resultados da conversão de nitratos com a membrana catalítica 

 

 

5.4 Remoção de Nitratos por Processos Eletroquímicos 

O Processo eletroquímico foi realizado utilizando eletrodos de DDB1 como ânodo 

e Cu como cátodo em diferentes condições, considerando mesmo volume (300 mL) e 

mesma concentração de nitrato (30 ppm), alterando as densidades de correntes (3,13 mA 

cm-2, 6,25 mA cm-2 e 12,50 mA cm-2) e as distâncias dos eletrodos durante três horas. A 

Figura 5.20 apresenta os resultados em porcentagem de redução do íon NO3
-. 
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Figura 5.20 - Redução eletroquímica da concentração de nitrato (%) em função do 
tempo (3hs) e da distância dos eletrodos de DDB1 e Cu. 

 

 

 

Os resultados obtidos no processo eletroquímico quando aplicadas diferentes 

densidades de corrente, distância entre os eletrodos usando DDB1 (ânodo) e Cu (cátodo) 

foram satisfatórios, mostrando que o método é eficiente para remoção do íon nitrato. 

Verificou-se que o aumento da densidade de corrente e a distância dos eletrodos 

influenciam na remoção de nitrato. Por exemplo, quando se aplicou a densidade de 

corrente de 6,25 mA cm-2 à uma distância dos eletrodos de 2 cm, houve a maior 

porcentagem de remoção do contaminante observada em 180 minutos (Ver Figura 5.21).  
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Figura 5.21 - Concentração de nitrato em função do tempo durante três horas de 

redução eletroquímica utilizando diferentes densidades de corrente e voltagens. 

Condições operacionais: Eletrólito: 0,25 mol.L-1 Na2SO4. Temperatura: 25°C, agitação: 

500 rpm; cátodo: cobre; ânodo: DDB1. Distância entre os eletrodos: 2 cm.  

 

 

 

Os resultados dos experimentos utilizando os eletrodos de diamante DDB1 

(configuração 175 em maior proporção de grafite) e DDB2 (configuração 329 com maior 

proporção de diamante) na célula eletroquímica, em batelada, aplicando as densidades de 

corrente de 6,25; 12,50 e 25 mA cm-2, estão ilustrados na Figura 5.22.  
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Figura 5.22 - Conversão na concentração de nitrato em função do tempo com 

eletrodos de DDB1 como cátodo e DDB2 como ânodo. 

 

 

 

A avaliação das propriedades eletrocatalíticas dos eletrodos de diamante, já 

descritas anteriormente, indicou que a 12.50 mA cm-2, uma melhor remoção de nitratos é 

atingida até os 60 minutos de tratamento. Já, quando se aplica a densidade de corrente de 

25 mA cm-2 é observado que há uma evolução de H2 no cátodo favorecendo o aumento 

da concentração de nitrato.  Esse comportamento deve-se ao fato de os eletrodos de 

diamante têm propriedades eletrocatalíticas que dependem da relação de sítios sp3/sp2 na 

superfície do eletrodo. Quando os eletrodos de diamante são sintetizados mediante a 

técnica de deposição a vapor, onde impurezas de grafite podem ser identificadas quando 

a caracterização dos filmes sintéticos é desenvolvida. Diante disto, os eletrodos de 

diamante foram trocados de posição mantendo-se as mesmas condições, ou seja, os 

mesmos parâmetros no processo obtendo resultados semelhantes, ou seja, a concentração 

de nitratos aumentou significativamente no decorrer do tempo de eletrólise, motivo pelo 

qual o nitrato reduzido é oxidado no anodo, favorecendo a produção de nitratos a partir 

dos intermediários gerados durante a redução, como mostra a Figura 5.23. 

 

 

 



92 

 

 

 

Figura 5.23- Representação esquemática do processo de remoção de nitratos através da 

redução eletroquímica. No ânodo ocorre a eletrólise da H2O (1), no cátodo, o nitrito é 

transformado em nitrato (2), o excesso da produção do NH3 (3) e radicais •OH favorece 

a regeneração do NO3 (4). 

 

 

Os resultados obtidos indicaram que, a concentração de nitrato presente na amostra 

decai nos primeiros minutos de eletrólise produzindo alguns compostos nitrogenados, 

principalmente nitrito (NO2
-). Porém, para maiores intervalos de tempo, essa reação é 

revertida e a concentração de NO3
- começa a aumentar e, consequentemente a 

concentração de NO2
- é diminuída. Este comportamento indica que, o nitrato, ainda 

existente em solução, não continua sendo reduzido a nitrito, possivelmente devido à 

presença de outros compostos nitrogenados como NH3, NH2OH, N2, NOx, que podem 

limitar a eletroredução do nitrato na superfície do cátodo, como relatado na literatura 

(DURIVAULT, et al., 2007; VOOYS, et al., 2000). 

No caso da eletroredução de nitrato, utilizando densidades de correntes baixas, o 

processo foi satisfatório quando medidas as concentrações de nitrato.  Porém quando foi 

aplicada uma densidade de corrente alta, a remoção de nitrato foi insatisfatória devido à 

produção excessiva de O2 e radicais •OH no ânodo que reage com o NH3 produzido no 

cátodo favorecendo a regeneração do nitrato.  
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5.4.1 Consumo energético e estimativas de custos 

 

Através do potencial médio da célula eletroquímica foi feita uma breve estimativa 

do consumo de energia nas condições que obteve melhor porcentagem de remoção de 

nitrato, levando em consideração que a distância entre os eletrodos foi um parâmetro 

determinante na remoção. Ver Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 - Estimativa de custos energéticos operacionais no Processo Eletroquímico 

Eletrodos 
Densidade de 

Corrente (mA cm-2) 
Voltagem (V) Consumo de Energia 

(kWh dm-3) 
Custo (Moeda Brasileira) 

(R$) 

DDB / Cu 3,13  13 0,0065 0,0019 

DDB / Cu 6,25  25 0,025 0,0075 

DDB / Cu 12,5  28 0,056 0,0168 
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6 CONCLUSÕES 

 

A presente tese dedicou-se a investigar novos materiais e tecnologias para a 

remoção de nitratos em águas. Ao concluir este trabalho, os resultados imprimem 

soluções potencialmente eficazes para este problema: 

 

� As aluminas estudadas adsorveram uma considerável porcentagem de 

nitrato; 50% em apenas 30 minutos. Foi interessante observar que tempos 

maiores não seriam necessários na capacidade de adsorção, uma vez que, o 

tempo de equilíbrio fora alcançado. Outras observações que se obtém 

destes experimentos, é que as aluminas adsorvem de forma similar 

independentemente se possuem características ácidas, básicas ou neutras. 

Pelo menos nos tempos estudados; 

 

� Para os catalisadores preparados em pó, a partir da alumina ácida na 

reação em batelada (Pd-Cu/Al2O3), os resultados foram mais eficientes 

atingindo 64% de remoção. Apesar de não serem índices elevados de 

remoção, o fato de se poder regenerar e reutilizar os materiais sólidos já 

demonstram um potencial de aplicação; 

 

� Não foi obtido resultados significativos para a reação em reator de 

membranas, o sistema catalítico removeu apenas 20% da concentração de 

nitrato, necessitando portanto, otimizar o processo;  

 

� Os resultados obtidos no processo eletroquímico utilizando eletros de 

DDB1 como ânodo e Cu como cátodo, aplicando diferentes densidades de 

corrente, distância entre os eletrodos foram satisfatórios, mostrando que o 

método é eficiente para remoção do íon nitrato. Verificou-se que o 

aumento da densidade de corrente e a distância dos eletrodos influenciam 

na remoção de nitrato. Para uma densidade de corrente de 6,25 mAcm-2 a 

uma distância dos eletrodos de 2 cm, houve a maior porcentagem de 

remoção do contaminante observada em 180 minutos, de 80%; 
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� Para a avalição das propriedades catalíticas dos eletrodos de DDB como 

catodo e anodo, na célula eletroquímica em batelada, os resultados obtidos 

apontaram para o fato de que a densidade de corrente é fator determinante 

nesse processo. Pois a remoção de nitratos ocorreu, inicialmente, usando 

uma densidade de corrente 12.5 mAcm-2, em 60 min. Quando se aplicou 

densidade de corrente de 25 mAcm-2 foi observado que a evolução de H2 

foi favorecida no cátodo, ocorrendo uma mínima eletroredução do NO3
- na 

superfície do DDB e a máxima eficiência obtida nesse processo foi de 

25% nos primeiros 60 minutos de eletrólise, em 12.5 mAcm-2; 

� Ficou constatado através dos ensaios realizados nas mesmas condições 

experimentais, que o eletrodo de Cu tem propriedades eletrocatalíticas que 

favorecem uma redução dos nitratos dissolvidos com maior eficiência; 

� Ficou constatado que, pelo fato de os eletrodos de diamante apresentarem 

propriedades eletrocatalíticas que dependem da relação de sítios sp3/sp2 na 

superfície do eletrodo, os resultados obtidos apresentaram um aumento 

significativo de nitrato no decorrer do tempo da eletrólise, pois o nitrato 

reduzido é oxidado no ânodo, favorecendo sua conversão a partir dos 

intermediários gerados durante a redução, pois em correntes baixas, o 

processo foi satisfatório quando medidas as concentrações de nitrato.  

Porém quando foi aplicada uma densidade de corrente alta, a remoção de 

nitrato foi insatisfatória devido à produção excessiva de O2 e radicais •OH 

no ânodo que reage com o NH3 produzido no cátodo favorecendo a 

regeneração do nitrato. Neste caso, já que acontece uma rápida 

reconversão de NO2
- em NO3

- quando aplicadas altas densidades de 

corrente sugere-se, para tratamentos eletroquímicos de águas 

contaminadas por nitrato, realizar os experimentos em baixas densidades 

de correntes, considerando a distância dos eletrodos e consequentemente, 

o consumo energético e o custo serão menores como sugerido. 

 

Conclui-se este trabalho afirmando que a problemática do nitrato em águas 

residuais pode ser solucionada através dos materiais e processos apresentados. Acredita-

se que ao conjugar os métodos (adsorção/eletroquímica; membranas/eletroquímica) 

intensificar-se-á a capacidade de remoção do contaminante. 
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