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RESUMO
O presente trabalho propôs o estudo do tratamento de um efluente sintético
contaminado com BTX por eletro-oxidação em batelada com o ânodo de Ti/PbO2, e a
adsorção de BTX utilizando perlita expandida como material adsorvente, tendo como objetivo
avaliar as melhores condições operacionais em ambas as metodologias a fim de realizar um
tratamento sequencial (adsorção e eletro-oxidação) e obter uma maior eficiência na remoção
dos compostos. As condições operacionais avaliadas foram: temperatura, densidade de
corrente aplicada e quantidade de material adsorvente, através de análises de UV-vis e
Demanda Química de Oxigênio (DQO). De acordo com os resultados experimentais obtidos,
o tratamento eletro-oxidativo se mostrou eficiente na degradação dos compostos BTX
(Benzeno, Tolueno e Xilenos) no efluente sintético em razão das propriedades
eletrocatalíticas do ânodo de Ti/PbO2. A densidade de corrente aplicada e a temperatura
promoveram o aumento da eficiência da remoção de DQO, chegando a obter percentuais
superiores a 70%. No processo de adsorção, o aumento da temperatura não se mostrou um
fator determinante para a remoção da matéria orgânica, enquanto que o aumento na
quantidade de material adsorvente levou a um acréscimo no percentual de remoção, obtendo
66,30% utilizando 2g de adsorvente. As condições operacionais selecionadas de ambos os
tratamentos realizados separadamente levaram em consideração a eficiência de remoção da
matéria orgânica, e o baixo consumo energético e custos operacionais, logo, o tratamento
sequencial se mostrou satisfatório atingindo 87,26% de remoção de DQO utilizando a
adsorção como um pré-tratamento. A quantificação do BTX através das análises de
cromatografia gasosa ao término dos tratamentos também confirmou a eficiência da remoção
dos compostos orgânicos, outorgando proeminentes vantagens ao tratamento sequencial.
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ABSTRACT
This paper proposed the study of the treatment of a synthetic wastewater contaminated
with BTX by electro-oxidation batch with the anode of Ti/PbO2, and the adsorption of BTX
using expanded perlite as adsorbent material, and to evaluate the best operating conditions
both methods in order to perform a sequential treatment (adsorption and electro-oxidation)
and achieve greater efficiency in the removal of the compounds. The operating conditions
were measured: temperature, current density and applied amount of the adsorbent material, by
UV-VIS analysis and Demand Chemical oxygen demand (COD). According to the
experimental results, the electro-oxidative treatment was efficient in the degradation of the
compounds BTX (benzene, toluene and xylenes) in synthetic sewage due to the
electrochemical properties of the anode of Ti/PbO2. The applied current density and
temperature promoted increased efficiency of COD removal, reaching obtain percentages
greater than 70%. In the adsorption process, the temperature increase was not a factor in the
removal of organic matter, while the increase in the amount of adsorbent material led to an
increase in the percentage removal, obtaining 66.30% using 2 g of adsorbent. The selected
operating conditions of both treatments performed separately take into account the removal
efficiency of organic matter, and the low energy consumption and operating costs, so the
sequential treatment were satisfactory reaching 87.26% of COD removal using adsorption as a
pretreatment. Quantification of BTX through the analysis of gas chromatography at the end of
the treatments also confirmed the removal efficiency of organic compounds, giving
outstanding advantages to sequential treatment.

Keywords: BTX; Eletrooxidation; Adsorption; Sequential Treatment.
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INTRODUÇÃO

A poluição da água devido ao desenvolvimento industrial tem sido um sério problema
nos últimos anos, especialmente nos países em desenvolvimento. O vazamento de
combustíveis como a gasolina, diesel, e lubrificantes provenientes de tanques de
armazenamento, e de transportes de oleodutos, introduz os compostos tóxicos no ambiente,
incluindo não só a água, como o ar e o solo. Esses componentes químicos provenientes de
vazamentos de combustíveis são compostos orgânicos formados, entre outros, por
hidrocarbonetos tais como o BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) (Ministério
Público do Rio Grande do Norte, 2012). No banco de dados do CETESB (2010) para o
cadastramento de áreas contaminadas, os postos de combustíveis lideram com 2.279 registros
(79%), seguidos das atividades industriais com 382 (13%), das atividades comerciais com 123
(4%), das instalações para destinação de resíduos com 96 (3%) e dos casos de acidentes e
fonte de contaminação de origem desconhecida com 24 (1%).
Os compostos BTEX são contaminantes considerados substâncias perigosas por
serem depressoras do sistema nervoso central e por causarem leucemia em exposições
crônicas. Dentre os componentes, o benzeno é considerado o mais tóxico tendo com padrão
de potabilidade de 10 μg/L, segundo as normas do Ministério da Saúde (CORSEUIL e
MARINS, 1997).
Diante de tantos

acidentes

envolvendo vazamento de combustíveis,

que

comprometem a saúde da população e do meio ambiente, se faz necessário estudar técnicas de
remediação de águas subterrâneas contaminadas. Nos estudos pioneiros da implementação das
tecnologias eletroquímicas como alternativas no tratamento de efluentes, Comninellis (1994)
mostrou que a eletro-oxidação é uma técnica que pode ser utilizada no tratamento de efluentes
com elevadas concentrações de espécies potencialmente poluentes, tendo o poder de oxidá-las
e transformá-las em CO2, H2O e outras espécies oxidantes, fazendo com que os contaminantes
sejam facilmente degradados.
Por outro lado, a adsorção é também uma excelente alternativa para a remoção dos
poluentes orgânicos de soluções aquosas, pois além de remover esses compostos da água, se
torna muitas vezes possível recuperar o material adsorvente e o adsorvido, sendo o processo
considerado simples e eficiente (AIVALIOTI et al., 2011). Entretanto, uma determinada
técnica implementada nem sempre é suficiente para atingir o objetivo de restaurar a qualidade
das águas até níveis de potabilidade ou de reuso requeridos pela legislação ambiental, por essa
razão, novas pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de desenvolver estudos integrados
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e sequenciais para remediação de águas contaminadas, visando à minimização dos custos
operacionais e a maximização da eficiência do tratamento.
Diante disso, o presente trabalho propôs estudar o uso sequencial das tecnologias de
eletro-oxidação e adsorção, utilizando eletrodo de Ti/PbO2 como ânodo na oxidação anódica,
e a perlita expandida como material adsorvente, para a degradação de BTX em efluente
sintético, visando compreender as vantagens de ambas as tecnologias em função dos
mecanismos de eliminação dos poluentes bem como da eficiência de remoção delas.
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1.2 – OBJETIVO GERAL
Desenvolver, avaliar e caracterizar o tratamento da eletro-oxidação utilizando eletrodo
de Ti/PbO2 e da adsorção com perlita expandida na degradação de BTX dissolvidos em
efluente sintético, avaliando as melhores condições operacionais em ambos os tratamentos a
fim de sequenciá-los (adsorção - eletro-oxidação) e obter uma maior eficiência na remoção
dos compostos.

1.3 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar a eficiência da eletro-oxidação para remoção de BTX, usando ânodo de
dióxido de chumbo suportado em titânio (Ti/PbO2), avaliando a influência da
densidade de corrente aplicada, efeito da temperatura e o consumo energético;



Estimar a eficiência da adsorção com perlita expandida na remoção de BTX em
efluente sintético, avaliando a influência da quantidade de material adsorvente, o
efeito da temperatura e o consumo energético;



Caracterizar a perlita expandida pura e adsorvida com BTX pelas técnicas de
espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR), termogravimetria
(TG/TGD), e microscopia eletrônica de varredura (MEV).



Monitorar a remoção da matéria orgânica mediante as análises de espectrofotometria
de UV-vis e Demanda Química de Oxigênio (DQO);



Avaliar as melhores condições de tratamento para cada processo separadamente;



Sequenciar os tratamentos e avaliar sua eficiência em termos de remoção de poluentes,
energia e custos operacionais;



Quantificar o BTX no efluente sintético através da cromatografia gasosa com Detector
por fotoionização em série com detector de ionização por chama (GC-PID/FID).
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2. ASPECTOS TEÓRICOS

Este capítulo faz uma abordagem sobre a qualidade da água no Brasil, os problemas
relacionados à sua contaminação e os aspectos teóricos do uso da oxidação eletroquímica e da
adsorção para a remediação de águas contaminadas por derivados de petróleo.

2.1 - RECURSOS HÍDRICOS

O Brasil é privilegiado por possuir 12% das reservas mundiais de água doce. Na
América do Sul o país apresenta 53% do total dessas reservas, representando a rede
hidrográfica mais extensa do globo, com 55.457 km² de água internas, e muito de seus rios
são classificados entre os maiores do planeta (ANA, 2002; BORGETTI et al., 2004).
Entretanto, a deterioração da qualidade das águas superficiais vem gerando problemas de
escassez dos recursos hídricos não só no Brasil como em todo o planeta. Segundo a
Organização das Nações Unidas (ONU), mais de um bilhão de pessoas vivem sob condições
insuficientes de disponibilidade de água para consumo e, cerca de cinco bilhões e meio de
pessoas estarão vivendo em áreas com moderada ou séria falta de água nos próximos 25 anos
(SETTI et al., 2001).
Estima-se que o volume total de água no planeta terra seja de 1.385.984 km³,
concentrando-se os maiores volumes nos oceanos (97,5%), restando uma pequena quantidade
de água doce disponível (2,5%), da qual a maior parcela se encontra nas calotas polares e na
forma de geleiras. As águas superficiais, rios e lagos, representam somente 0,3% do total das
reservas, enquanto as águas subterrâneas totalizam cerca de 30%, como se pode observar na
Figura 2.1 (GIAMPÁ e GONÇALES, 2005).
Figura 2.1. Distribuição relativa da água no planeta.

Fonte: GIAMPÁ e GONÇALES, 2005.
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2.1.1 - Águas Subterrâneas

A água subterrânea é toda a água que existe abaixo da superfície da terra, preenchendo
os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares, ou as fratura, falhas e fissuras das
rochas compactas. A água ao ser submetida pelas forças de adesão e gravidade desempenha
papel importante na umidade do solo, do fluxo dos rios, lagos e brejos, cumprindo uma fase
do ciclo hidrológico, uma vez que constituem uma parcela da água precipitada (BORGUETTI
et al., 2004).
A água subterrânea vem assumindo importância relevante como fonte de
abastecimento doméstico, industrial e agrícola, tornando-se uma reserva estratégica de água
doce para o abastecimento público do planeta. Países como a Alemanha, Áustria, Bélgica,
Dinamarca, França, Holanda, Hungria, Itália, Marrocos, Rússia e Suíça utilizam de 10 a 90%
da demanda do abastecimento público pelas águas subterrâneas, outros como a Arábia Saudita
e Malta o fornecimento é de 100% (REBOUÇAS et al., 1999). Segundo um levantamento
realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2003, determinou que
no Brasil aproximadamente 61% utilizam esta fonte de abastecimento para fins domésticos,
dos quais 10% vindos de poços rasos, 20% de nascentes ou fontes, e 70% de poços profundos.
No estado de São Paulo, 72% dos municípios são totalmente ou parcialmente abastecidos por
águas subterrâneas (CETESB-B, 2007).
Em geral, as águas subterrâneas são fontes potenciais de água de boa qualidade e
baixo custo de exploração devido a sua potabilidade e não necessidade de pré-tratamento, pois
a sua purificação ocorre durante a percolação no subsolo, por meio dos processos de filtração
e depuração (TRIGUEROS, 2008). Entretanto, a água subterrânea é vulnerável a diferentes
formas de contaminação química e biológica, seja pelo lançamento inadequado de
fertilizantes, agrotóxicos e disposição inadequada de resíduos sólidos, domésticos e
industriais, ou pelo armazenamento de produtos químicos que podem provocar a
contaminação dessas águas em decorrência de vazamentos que, ao longo dos anos, atingem o
lençol freático.

2.1.2 - Contaminação das Águas Subterrâneas

Visto que o armazenamento de combustíveis é realizado em tanques subterrâneos, os
vários problemas decorrentes deste procedimento têm se tornado fonte de poluição ambiental
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relevante, afetando a qualidade do solo e das águas subterrâneas. No Brasil, o número de
vazamentos de tanques de armazenamentos não tem sido surpresa, já que no país a instalação
de aproximadamente 160.000 tanques ocorreu na década de 70, para uma vida útil de 25 anos
(TRIGUEROS, 2008). Além disso, a contaminação também ocorre por meio dos poços da
produção de petróleo, refinarias, tubulações e terminais de distribuição, atividades de
mineração, utilização de defensivos agrícolas, esgotos, aterros sanitários e resíduos
industriais. Dos diversos compostos orgânicos que estão presentes em tais atividades, os
hidrocarbonetos aromáticos: benzeno, tolueno, etilbenzeno e os isômeros de xileno,
coletivamente conhecidos como BTEX, são os contaminantes mais preocupantes devido a sua
extrema toxicidade e a sua maior solubilidade e mobilidade em água, facilmente atingindo o
lençol freático (TIBURTIUS et al., 2004). Assim, a contaminação de aquíferos pelo
derramamento de combustíveis derivados de petróleo tornou-se uma ameaça à qualidade das
águas subterrâneas, e, portanto apresenta-se como um assunto de grande interesse nas últimas
décadas.
Os derramamentos acidentais de combustíveis em postos de revendas são um dos
principais responsáveis pela contaminação de águas subterrâneas no Brasil. Segundo a
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em 2012 existiam cerca
de 39.000 postos de armazenamento de combustíveis no Brasil. A região sudeste apresenta-se
com o maior número de postos de combustíveis, na qual o estado de São Paulo possui em
média 8.846 postos, quantidade maior que qualquer uma das regiões brasileiras. Os maiores
problemas de contaminação surgiram nesta região, onde as primeiras legislações foram
estabelecidas, juntamente com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do
estado de São Paulo, a CETESB (MINDRISZ, 2006).
Diante dos problemas, o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) publicou
a resolução 273, de 29 de dezembro de 2000, a qual dispõe sobre a instalação e operação de
postos de combustíveis. Essas leis surgiram para atribuir responsabilidades aos
empreendimentos potencialmente impactantes, no que se referem à tomada das devidas
precauções cabíveis. Ressalta-se que a contaminação ambiental é considerada crime pela Lei
Federal 9.605/98, regulamentada pelo decreto 3.179/99.
Dentre os empreendimentos potencialmente ou parcialmente poluidores que
comprometem a qualidade das águas subterrâneas de Natal-RN, estão os Postos Revendedores
de Combustíveis, que segundo uma investigação realizada pelo Ministério Público em 2009
em parceria com a UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e a SEMURB
(Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo), dentre os 110 postos de combustíveis de Natal,
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apenas 1 se encontrava de acordo com a resolução CONAMA 273. Com isso, o CONAMA
propôs o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 2010, para adequação e licenciamento
ambiental a todos os Postos de Combustíveis de Natal. O posto ao realizar todas as reformas
necessárias à adequação ambiental, cumprir com todas as obrigações assumidas no TAC, e
conseguir sua Licença de Operação (LO) recebe um “selo verde”, o qual corresponde à etapa
final do projeto de adequação ambiental dos postos de combustíveis na cidade de Natal e
demonstra que o estabelecimento recuperou a área contaminada ou não teve contaminação
para recuperar.
Segundo a SEMURB que integra o Grupo Interinstitucional de Áreas Contaminadas
(GIACON), em fevereiro de 2014 dos 110 postos da cidade de Natal 67 se ajustaram aos
termos acertados e obtiveram o selo verde emitido pelo Ministério Público. Além desses,
outros 16 postos estão em fase de remediação, 19 ainda estão trabalhando para se adequar ao
TAC e os demais foram desativados.

2.2 - GASOLINA

A gasolina é um combustível derivado do petróleo, constituído por uma mistura de
mais de cem hidrocarbonetos, primariamente alcanos de cadeia linear e cicloalcanos. Esses
hidrocarbonetos são, em geral, mais “leves” do que aqueles que compõem o óleo diesel, pois
são formados por moléculas de menor cadeia carbônica (normalmente de 4 a 12 átomos de
carbono), desta forma, são mais voláteis, mais solúveis em água, e apresentam maior
mobilidade no ambiente que os compostos do óleo diesel. Além dos hidrocarbonetos, a
gasolina é também composta de aditivos, usados para melhorar o desempenho do combustível
e do motor, por compostos de enxofre, compostos de nitrogênio e compostos metálicos, todos
em baixas concentrações (SILVA et al, 2002).
A gasolina com características primárias, quando vaporizada em mistura com o ar,
tende a sofrer ignição espontânea no cilindro de um motor de combustão interna. Isso ocorre
antes que a gasolina seja comprimida e receba uma descarga elétrica para provocar sua
ignição, e consequentemente, o motor perde potência. Para superar este problema, toda
gasolina é formulada para conter substâncias antidetonantes, como o benzeno, tolueno,
etilbezeno e orto-meta-para-xilenos, estes correspondem aos indicadores específicos
utilizados para se caracterizar a contaminação de áreas por gasolina (MINDRISZ, 2006).
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Os compostos BTEX são os hidrocarbonetos mais abundantes da gasolina,
representando uma porcentagem significante em massa, como pode ser observado nas Figuras
2.2a e 2.2b.

Figura 2.2. Porcentagem de BTEX: (a) em massa dos compostos BTEX na gasolina; (b) porcentagem relativa,
em massa, dos BTEX na gasolina.

(a)

(b)

Fonte: adaptado de ANP, 2006.

2.2.1 – Etanol na Gasolina

A gasolina comercializada no Brasil é misturada com álcool em proporções que
variam de 20 a 30% de acordo com a legislação em vigor. Isto a diferencia das gasolinas
comercializadas em outros países, as quais são misturadas a compostos oxigenados. A
utilização do etanol na gasolina teve início em 1931, numa proporção de 5% em volume como
um aditivo antidetonante (BRASIL, 2004). Atualmente, o percentual de etanol na gasolina é
de 25%, idealizando chegar a 27,5%. A proposta feita pelos produtores de cana-de-açúcar está
em estudo no governo, conforme divulgado na Folha de São Paulo (2014).
O principal motivo da adição de compostos como o etanol e metil terc-butil-éter
(MTBE) é para aumentar a octanagem do motor e diminuir a emissão de monóxido de
carbono e consequentemente os níveis de ozônio na atmosfera, por isso a mistura do etanol a
gasolina é muito mais benéfica do que a utilização da gasolina pura, porém no caso de um
derramamento ou vazamento, a mistura etanol-gasolina num ambiente subterrâneo pode
aumentar o impacto ambiental devido ao comportamento de cossolvência do etanol (aumento
da solubilidade da gasolina em água) (ROCHA et al.; 2000).
O etanol é solúvel em água (composto polar) e em gasolina (formada
predominantemente por compostos apolares). Por esta característica é classificado como um
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cossolvente. Isto implica que, numa mistura bifásica contendo água e gasolina, ao mistura-se
etanol, este se distribuirá em proporções distintas entre a fase gasolina e a fase aquosa. Esta
distribuição é razoavelmente complexa, pois a presença de etanol na água faz com que a
solubilidade dos compostos da gasolina aumente. Este processo é denominado de
cossolvência, definido como a capacidade de um determinado solvente em aumentar a
solubilidade de um soluto em outro solvente (OLIVEIRA, 2000; SILVA, 2002). Segundo
Fernandes e Corseuil (1996) em sistemas subsuperficiais, os principais aspectos que podem
afetar o comportamento dos BTEX em presença de etanol são: o aumento da solubilidade dos
BTEX em água, o aumento da mobilidade dos BTEX na água e a presença do etanol que
dificulta a biodegradação natural dos BTEX, aumentando a persistência destes compostos na
água.
A solubilidade, a pressão de vapor, a densidade, a viscosidade dinâmica e o coeficiente
de partição octanol-água são as principais propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos
presentes, e que influenciam na mobilidade da gasolina na água e no solo. Na Tabela 2.1 são
apresentadas algumas propriedades físico-químicas dos compostos BTEX, na qual o grau de
hidrofobicidade é representado pelo coeficiente de partição n-octanol/água, Kow, onde é
definido como a relação da concentração em equilíbrio de um contaminante orgânico na fase
octanol em relação à concentração do contaminante na fase aquosa. Quanto maior o valor de
Kow, maior a hidrofobicidade e maior será afinidade do composto pela matéria orgânica
(D`AGOSTINHO e FLUES, 2006).
Tabela 2.1. Propriedades físico-químicas dos compostos BTEX que influenciam na mobilidade da gasolina na
água e no solo.
Composto

Fórmula
Molecular

Massa
Molar
(g
mol1)

Densida
de
Relativa
(g cm-3)

Solubilidade
em água
(25ºC)
(mg L-1)

Pressão
de
vapor
(atm)

Constante
de Henry
Kh (10³)
(atm
m³/mol)

Coeficiente de
partição
octanol/água
Log Kow (25 ºC)

Benzeno

C6H6

78,10

0,880

1780

0,1250

5,5

2,13

Tolueno

C7H8

92,10

0,867

515

0,0370

6,6

2,69

Etilbenzeno

C8H10

106,20

0,867

152

0,0125

8,7

3,13

p-xileno

C8H10

106,20

0,860

198

0,00895

5,0

3,15

m-xileno

C8H10

106,20

0,864

187

0,00803

5,0

3,20

o-benzeno

C8H10

106,20

0,880

175

0,00697

4,0

3,12

Fonte: KAIPPER, 2003.

11
Camila Carvalho de Almeida, Janeiro/2015

Dissertação de Mestrado, PPGCEP-UFRN

Capítulo 2: Aspectos Teóricos

A solubilidade definida como sendo a máxima concentração de um composto químico
em água considerando a influência da temperatura, tem grande importância na distribuição
dos contaminantes para a água subterrânea. Compostos químicos mais solúveis são mais
facilmente transportados, pois tendem a ter um baixo coeficiente de adsorção no solo e um
baixo fator de acumulação na vida aquática, além disso, tendem a ser mais biodegradáveis
(CETESB, 2009).
A densidade relativa trata da relação entre a densidade do composto e a densidade da
água. A densidade da gasolina, no entanto, varia de 0,72 a 0,78 mg/mL, por essa razão vem a
definição de líquido não aquoso mais leve que a água. A pressão de vapor, por sua vez, é
definida como a pressão exercida por um vapor que está em equilíbrio com o composto
químico puro (líquido ou sólido) em uma dada temperatura, e é usada para se estimar a taxa
de emissão de compostos químicos voláteis do solo e da água para a fase vapor (MINDRISZ,
2006).
2.2.2 – Derramamento de Gasolina em Subsuperfície

A gasolina quando derramada em superfície, tende a migrar verticalmente, infiltrandose na zona não saturada (solo) até atingir a zona saturada (aquíferos), controlado basicamente
pelos processos de advecção e difusão, os quais correspondem ao transporte do fluido em
função do gradiente e ao movimento de uma substância de uma área com alta concentração
para uma área de baixa concentração, respectivamente. Durante este percurso, os diversos
componentes da gasolina se particionam nas fases sólida, líquida e gasosa, e permanecem
sujeitos à biodegradação. Uma fração de gasolina volatiliza-se e é transferida à atmosfera;
outra permanece retida nos espaços vazios dos poros na zona não saturada; uma terceira
fração fica aderida a matéria orgânica existente no meio e, finalmente, uma fração chega às
águas subterrâneas, tonando-se uma ameaça em potencial para a saúde pública (FERREIRA,
2000). A Figura 2.3 ilustra todos os processos ocorridos no derramamento da gasolina em
subsuperfície.
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Figura 2.3. Fenômenos que ocorrem durante o derramamento de gasolina.

Fonte: FERREIRA, 2000.

2.3 - COMPOSTOS BTEX

Os hidrocarbonetos monoaromáticos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno),
são compostos presentes em combustíveis derivados do petróleo, com obtenção a partir do
refino do petróleo bruto. Possuem utilização diversificada inclusive em processos industriais
como solventes e oferecem matéria prima para outros produtos químicos (ESTÉVEZ, 2005).
Juntos, e também isoladamente, são capazes de induzir efeitos genotóxicos e mutagênicos,
como por exemplo, alterações cromossômicas, micronúcleos e danos ao DNA. A mistura
BTEX parece, também, possuir um efeito acumulativo nas células, sendo esse efeito
provocado por concentrações fora do padrão aceitável. São, no entanto, consideradas
substâncias perigosas aos seres humanos principalmente por serem depressores do sistema
nervoso central, além de causarem danos ao sistema respiratório, gastrointestinal, reprodutivo
entre outros efeitos (TRIGUEROS, 2008).
13
Camila Carvalho de Almeida, Janeiro/2015

Dissertação de Mestrado, PPGCEP-UFRN

Capítulo 2: Aspectos Teóricos

O conjunto dos compostos BTEX, observados na Figura 2.4, é formado por moléculas,
cuja estrutura é fechada em forma de anel, possuindo ligações simples e duplas intermitentes
entre seus átomos de carbono. A molécula mais simples é o benzeno, a qual pode conter uma
ramificação com radical alquila e formar o tolueno, ou ainda duas ramificações e ser
denominada de xileno e etilbenzeno.

Figura 2.4. Estrutura química dos compostos BTEX

Fonte: TRIGUEROS, 2008.

No geral, os BTEX são compostos aromáticos que possuem uma cadeia de baixa
densidade, sendo solúveis em água, e que fazem parte dos hidrocarbonetos presentes no
petróleo. Algumas das propriedades físico-químicas importantes do BTEX são mostradas na
Tabela 2.2.
Tabela 2.2. Propriedades físico-químicas dos compostos BTEX.

Composto

Massa Molecular

Ponto de

Ponto de Fusão

Solubilidade na

Ebulição

Benzeno

78,1 [g/gmol]

80 °C

água:

6 ºC

0,18 g/100 mL a
25 ºC.

Tolueno

92,1 [g/gmol]

111 °C

-95 ºC

0,18 g/100 mL a
25 ºC

Etilbenzeno

106,2 [g/gmol]

136 ºC

-95 ºC

0,0015 g/100 mL a
20 ºC

Xilenos

106,2 [g/gmol]

≅139 °C

-25 a 13 ºC

0,015 g/100 mL a
20 ºC

Fonte: Adaptada de INTERNACIONAL CHEMICAL SAFETY CARDS.
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2.3.1 – Efeitos sobre a Saúde Humana

O benzeno é um líquido incolor, volátil e inflamável, sendo utilizado na produção de
borrachas, plásticos, nylon, pesticidas e tintas. Entre os compostos BTEX, o benzeno é
considerado o composto mais tóxico, pois se trata de uma substância carcinogênica e
mutagênica, podendo causar leucemia, caso ingerido, mesmo em baixas concentrações
durante períodos não muito longos de tempo. Uma exposição à altas concentrações em curtos
períodos, por inalação ou ingestão pode causar até mesmo a morte (SILVA et al., 2002).
O tolueno é um líquido incolor com odor bastante característico. É adicionado à
gasolina, juntamente com benzeno e xileno para melhorar a octanagem do combustível. Além
disso, é um importante produto químico comercial usado geralmente como um agente de
diluição de tintas e como solventes na produção de resinas, colas e óleos. Sua ação tóxica
afeta o sistema nervoso central, e sua principal via de exposição é por inalação. É facilmente
absorvido pelos pulmões (40 a 60% inalados), e em níveis baixos ou moderados são
suficientes para causar cansaço, confusão mental, entre outros sintomas (NIOSH, 2000).
O etilbenzeno é um líquido incolor, inflamável e com odor semelhante ao da gasolina,
é usado principalmente na produção do estireno e polímeros sintéticos, e como aditivo da
gasolina e combustível de aviação, podendo também estar presente em produtos de consumo,
tais como pinturas, tintas, plásticos e pesticidas. De acordo com a ficha de informação
toxicológica, disponível pela CETESB-B (2010), a principal via de exposição humana ao
etilbenzeno é a inalação de vapor ou névoa. A exposição de curto prazo pode ocorrer fadiga,
bolhas na pele, tontura, e falta de coordenação. A exposição prolongada pode ocorrer fadiga,
dor de cabeça, irritação dos olhos e da via aérea superior.
Os xilenos são constituídos por uma mistura de três isômeros: o-xileno, m-xileno, e o
p-xileno. São líquidos incolores, usados como solventes em borrachas e nos processos de
tingimento de couro, além de serem utilizados na produção do anidrido ftálico, bactericidas,
herbicidas, óleos lubrificantes e ácidos para-ftálico (TRIGUEROS, 2008). Segundo sua ficha
de informação toxicológica fornecida pela CETESB-B (2010), os xilenos são liberados para o
ar atmosférico como emissão fugitiva de fontes industriais, por exaustão veicular, e por
volatilização do seu uso como solvente. Sua inalação pode ser irritante para o nariz e à
garganta. Em concentrações altas podem resultar em náuseas, vômito, tontura, e dificuldades
de respiração. As concentrações elevadas do vapor podem inibir o sistema nervoso central.
A portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde (Brasil, 2004) determina que as
concentrações máximas de BTEX permitidos para que a água seja considerada potável é de 5
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μg L-1 para o benzeno, 170 μg L-1 para o tolueno, 200 μg L-1 para o etilbenzeno e 300 μg L-1
para os xilenos.
Embora apresentem baixa solubilidade em águas, os BTEX podem interferir na
qualidade das águas superficiais e subterrâneas, representando sério problema de saúde
pública tendo visto a importância desses sistemas armazenadores de água no abastecimento à
população, principalmente às que residem nos centros urbanos. Nas últimas décadas, as
concentrações de BTEX têm aumentado em função de constantes vazamentos de tanques de
estocagem para combustível e, particularmente, em detrimento das atividades nas refinarias de
petróleo e seus derivados (COSTURA e ALVAREZ, 2000). A Tabela 2.3 demonstra a
participação em subsuperfície do composto BTEX, como adsorção, volatilização, e
solubilidade em água.

Tabela 2.3. Características dos compostos BTEX.

Composto

Adsorção nas
partículas do solo
(%)

Volatilização (%)

Fração solubilizada na
água subterrânea e na
solução do solo (%)

Benzeno

3

62

35

Tolueno

21

59

20

Etilbenzeno

3

77

20

Xilenos

15

54

31

Fonte: TECNOHIDRO, 2001.

2.4 – TECNOLOGIAS DE REMEDIAÇÃO

Uma área contaminada pode ser definida como área, local ou terreno onde há
comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer
substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados,
enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Nessa área, os
poluentes ou contaminantes podem concentra-se em subsuperfície nos diferentes
compartimentos do ambiente, como por exemplo, no solo, nos sedimentos, nas rochas, nos
materiais utilizados para aterrar os terrenos, nas águas subterrâneas ou, de uma forma geral,
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nas zonas não saturada e saturada, além de poderem concentrar-se nas paredes, nos pisos, e
nas estruturas de construções (CETESB-D, 2012).
A remediação de áreas comprovadamente contaminadas visa retirar ou amenizar a
concentração do contaminante em solo ou águas subterrâneas, a partir de diversos métodos
para que a concentração fique abaixo do limite determinado em lei ou norma aplicado do
CONAMA. Normalmente a remediação de sítios contaminados é uma tarefa complexa que
exige o conhecimento de diversas tecnologias de remediação, suas limitações, relações custos
e benefícios, aplicabilidades, quando as questões hidrogeológicas e de natureza dos
contaminantes são determinantes no sucesso do programa de remediação (SPILBORGHS,
1997; NOBRE e NOBRE, 2003).
Existem vários processos de remediação, físico-químicos e biológicos, usados para
descontaminação de solo e tratamento de águas subterrâneas, alguns deles são: Barreira
Hidráulica; Pump-and-treat; Extração Multifásica; Oxidação Química; Extração de Vapores
do Solo; Air Sparging; Air Stripping; Biopilhas; Bioremediação; Soil Flushing; Bioventing;
Atenuação Natural; Biosparging; Dessorção Térmica e Fitorremediação (COUTINHO e
GOMES, 2007).
Processos como Extração de Vapores do Solo (SVE), Extração Multifásica (MPE),
Recuperação de Produto Livre, Bioventilação, Oxidação, Adsorção em carvão ativado, Air
Sparging in situ, entre outros, têm sido usados para remover contaminantes orgânicos de
águas subterrâneas e sistemas de solo subsuperficial. Estes processos podem ser
implementados para controlar o movimento de plumas (contaminantes), tratar águas
subterrâneas, e descontaminar solos (CORSEUIL e WEBER, 1994). Porém, longos períodos
de tempo e altos custos estão normalmente associados com a grande maioria dos processos
utilizados para remediação de áreas contaminadas.
Os Processos Oxidativos Avançados (POA´s) têm sido uma das técnicas mais
inovadoras e emergentes para remediação de áreas contaminadas. Tendo como principal
característica a geração de radicais hidroxilas que reagem rapidamente com muitos compostos
orgânicos, ou por adição à dupla ligação, ou por abstração do átomo de hidrogênio em
moléculas orgânicas alifáticas. O resultado é a formação de radicais orgânicos que reagem
com oxigênio, dando início a uma série de reações de degradação que podem culminar em
espécies inócuas, como dióxido de carbono e água. Vários processos de produção do radical
hidroxila têm sido estudados, geralmente, utilizando ozônio, óxido de hidrogênio,
semicondutores e reagente de Fenton (TIBURTIUS et al., 2005).
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Outra excelente alternativa para remoção de contaminantes de soluções aquosas é pelo
processo de adsorção, pois além de remover esses compostos da água, se torna possível
recuperá-los, e o processo é considerado simples e eficiente. A adsorção em solução aquosa
pode ser realizada por resinas macroreticulares, carvão ativado e argilas orgânicas.
Contudo, a técnica de remediação adotada deve ser aplicada conforme as condições
particulares de cada sítio contaminado, atendendo as características físico-químicas dos
contaminantes envolvidos e as condições hidrogeológicas do local impactado. Além disso, é
necessário atender à legislação ambiental vigente e que sejam compatíveis com o risco que a
contaminação apresenta (NOBRE et al., 2003), porém nem sempre uma determinada técnica
implementada é suficiente para atingir o objetivo de restaurar a qualidade das águas
subterrâneas até níveis de potabilidade ou de reuso requeridos pela legislação ambiental e,
para tanto, novas tecnologias de remediação devem ser aplicadas em complemento às técnicas
convencionas. Neste contexto, recentemente várias pesquisas têm sido desenvolvidas com o
objetivo de viabilizar estudos integrados e sequenciais para remediação de águas
contaminadas ou de solos, visando à minimização dos custos operacionais e a maximização
da eficiência do tratamento.

2.5 - MÉTODOS ELETROQUÍMICOS

A eletroquímica surgiu nas últimas décadas como uma técnica inovadora, por ser um
método bastante eficiente e viável. O uso dessa tecnologia oferece abordagens promissoras,
viabilizando a prevenção de problemas ambientais, ocasionados durante o processo industrial
(BENSALAH et al., 2009), por isso os métodos eletroquímicos tem recebido atenção
crescente nos últimos anos, e além desses benefícios apresentam as seguintes vantagens
(CHEN, 2004; MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009):
 Sustentabilidade Ambiental: se apresentam como uma alternativa sustentável e promissora,
fazendo uso do elétron para o tratamento de efluentes contendo compostos orgânicos, não
havendo necessidade de se empregar reagentes tóxicos. A oxidação eletroquímica, por
exemplo, tem o poder de oxidar os poluentes orgânicos transformando-os em CO2 e H2O e
outras espécies oxidantes, degradando facilmente os contaminantes e favorecendo o descarte
do efluente ao ambiente. Embora ainda existam preocupações com a formação de
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intermediários indesejáveis que possam vir a serem formados é considerado um método
eficiente e viável no âmbito econômico.
 Versatilidade: podem ser utilizados para tratar efluentes líquidos e sólidos, por meio da
oxidação direta ou indireta de substratos; redução e eletrodeposição de metais e separação de
fases.
 Eficiência energética: os métodos eletroquímicos trabalham a baixas temperaturas se
comparados a alguns processos, como por exemplo, a incineração. O potencial pode ser
controlado e as células e eletrodos podem ser projetados de forma a minimizar o consumo
energético.
 Automaticidade: O potencial elétrico (E) e a corrente (I) são os dois principais parâmetros
presentes nos processos eletroquímicos. Esses são de fácil aquisição e controle.
 Custo reduzido: sistemas eletroquímicos são dispendiosos quando comparados a sistemas
biológicos devido ao alto custo de energia, porém podem ser utilizados juntamente com
outros métodos como umas das etapas do processo de tratamento, o que deve contribuir para o
aumento de eficiência de degradação e para diminuição do custo total do tratamento.
A investigação do tratamento eletroquímico tem incidido sobre o estudo da eficiência
na oxidação de vários poluentes em diferentes materiais eletrocatalíticos, a fim de buscar uma
melhoria da atividade eletrocatalítica e, consequentemente, obter uma maior estabilidade dos
parâmetros eletroquímicos.
2.5.1 – Oxidação Eletroquímica

O processo de oxidação eletroquímica pode ser utilizado no tratamento de efluentes
com elevadas concentrações de espécies potencialmente poluentes, possibilitando,
principalmente, a oxidação de espécies orgânicas.
Comninellis (1994) mostrou que a oxidação eletroquímica tem a característica de
produzir oxidantes fortes (radicais hidroxila, persulfatos, cloro ativo, entre outros.)
eliminando os poluentes orgânicos, transformando-os em CO2, H2O e ou outras espécies
menos tóxicas. Esse fato faz com que os contaminantes sejam mais facilmente degradados,
favorecendo o descarte do efluente ao ambiente através do controle completo das reações e da
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não variação de fases desses compostos degradados. A oxidação eletroquímica é realizada
graças à ação de oxidantes fortes, semelhantes à destruição química, mas, a eletrogeração in
situ desses oxidantes permite uma melhor eficiência na eliminação dos substratos orgânicos
(MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009).
Alguns fatores devem ser considerados ao envolver a oxidação eletroquímica no
processo de degradação de poluentes como, a exploração de mecanismos e a cinética de
degradação dos poluentes orgânicos além do comportamento dos diferentes materiais
anódicos (natureza, morfologia, preparação, etc.), já que a eficiência do ânodo garante um
melhor resultado na remoção dos poluentes. Esse processo está subdivido em duas categorias
importantes: oxidação direta e oxidação indireta.

2.5.1.1 - Oxidação Eletroquímica Direta e Indireta

Dois diferentes mecanismos podem ser distinguidos na oxidação de moléculas
orgânicas: a oxidação direta e a indireta (MARTÍNEZ-HUITLE e FERRO, 2006;
MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009), isto é, o mecanismo de eliminação de moléculas
orgânicas é favorecido através da oxidação anódica que pode ocorrer por troca direta de
elétrons entre o composto orgânico e a superfície do eletrodo ou, de forma indireta, pela
intermediação de espécies eletroativas oxidantes formadas no ânodo (BERTAZZOLI e
PELEGRINI 2002). O processo eletroquímico de oxidação anódica envolve a quebra da
molécula de água para produzir radicais hidroxilas (●OH), que são espécies intermediárias da
reação de evolução de oxigênio, adsorvendo fisicamente ou quimicamente (o oxigênio
apresenta uma interação forte com a superfície do eletrodo formando uma estrutura de óxido
(MOx + 1)), na superfície do eletrodo. Esse processo ocorre mesmo a baixos potenciais, nos
quais a taxa de velocidade das reações envolvidas durante o período de eletrólise está
relacionado a atividade eletrocatalítica do material anódico utilizado.
Por outro lado, a oxidação indireta ocorre via mediadores que se mantêm aderidos
(física ou quimicamente) à superfície do ânodo, sendo eles continuamente gerados, ou seja, os
poluentes orgânicos não trocam elétrons diretamente com a superfície do ânodo, mas através
das mesmas espécies ativas eletrogeradas que atuam como um intermediário para a oxidação
dos compostos orgânicos. A oxidação indireta também pode ser classificada como um
processo reversível em que os agentes redox são transformados e reciclados várias vezes, e
irreversível quando ocorre a produção de oxidantes químicos fortes (peróxido de hidrogênio,
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radicais hidroxilas, peroxodissulfato e entre outros) que são gerados in situ (em solução) para
mineralizar os poluentes orgânicos (OLIVEIRA, 2012).
Na oxidação indireta, o primeiro passo consiste na eletrólise da água, conforme a
Equação (1), formando radicais hidroxilas (●OH) adsorvidos sobre a superfície do eletrodo.
MOx + H2O→ MOx (●OH)+ H+ + e-

(1)

Os radicais hidroxilas irão reagir com o oxigênio produzido durante o processo e
formar os superóxidos MO x+1 sobre os sítios ativos do óxido MOx, de acordo com a Equação
(2):
MOx (●OH) → MOx+1+H+ + e-

(2)

Os superóxidos oxidarão as moléculas orgânicas ainda não oxidadas como mostra a
Equação (3):
MOx+1 + R → MOx + RO

(3)

A espécie MOx+1 também será responsável pela formação de oxigênio, num processo
competitivo, como mostra a Equação (4):
MOx+1 → MOx + ½ O2

(4)

Também poderá existir um segundo caminho para a reação, onde o composto orgânico
é completamente mineralizado como mostra a Equação (5):
MOx (●OH)y + R → y/2 CO2 + yH+ + ye- + MOx

(5)

A reação de combustão, representada na Equação 5, é mais provável que ocorra em
condições de altos sobrepotenciais para a reação de desprendimento

de oxigênio em

superfícies de PbO2, SnO2 ou Sb2O5. Nestas condições, também será formado oxigênio
(Equação (6)):
MOx (●OH) → MOx + ½ O2 + H+ + eCamila Carvalho de Almeida, Janeiro/2015

(6)
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A Figura 2.5 resume, esquematicamente, todos os passos dos mecanismos
apresentados nas Equações de 1 a 6.

Figura 2.5. Representação esquemática da oxidação eletroquímica de compostos orgânicos sobre ânodos de
óxidos metálicos (MOx), formando superóxidos (MO

x+1).

(1) eletrólise de H2O; (2) evolução de oxigênio pela

oxidação eletroquímica dos radicais hidroxilas; (3) formação de superóxido; (4) desprendimento de O2 pela
decomposição do óxido; (5) combustão eletroquímica dos compostos orgânicos via radicais hidroxilas; (6)
oxidação do composto orgânico.

Fonte: Adaptado de COMNINELLIS, 1994.

2.5.1.2 – Natureza do Material Eletrocatalítico

O principal desafio para a utilização da tecnologia eletroquímica para a eletrooxidação de efluentes orgânicos está na redução do consumo energético a fim de minimizar
seu custo operacional, e torna-lo competitivo com o tratamento químico. Para isso, é
necessário aumentar o rendimento elétrico e reduzir o potencial a ser aplicado de maneira a
atingir a densidade de corrente elétrica desejada. Ao diminuir a distância entre os eletrodos,
haverá uma diminuição da queda ôhmica e um decréscimo equivalente na queda de voltagem
na célula e no consumo energético. O rendimento elétrico, por sua vez, pode ser melhorado ao
utilizar reações anódicas e catódicas para a reação de interesse, e ao utilizar eletrodos com
uma grande área superficial (FOCKEDEY e LIERDE, 2002).
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O material do eletrodo é certamente um dos principais parâmetros na oxidação
eletroquímica de compostos orgânicos, uma vez que os mecanismos e os produtos de algumas
reações anódicas dependem dele. A natureza do eletrodo influencia na seletividade e na
eficiência do processo eletroquímico para oxidação de compostos orgânicos e por isso, na
literatura, muitos materiais anódicos estão sendo testados a fim de se encontrar o mais
eficiente (ROCHA, 2011; OLIVEIRA, 2012). Outros requisitos importantes do material
anódico são os de apresentar alta resistência à corrosão e estabilidade física e química sob
condições potenciais altamente positivos (PELEGRINO, 2002).
De maneira geral, os ânodos são divididos em duas categorias (COMNINELLIS,
1994; MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS 2009):
 Ânodos Ativos: apresentam baixo sobrepotencial de evolução de oxigênio, são bons
eletrocatalisadores para oxidação eletroquímica direta e, consequentemente, levam a
oxidação seletiva de poluentes orgânicos. São exemplos desta categoria os óxidos de irídio,
rutênio, platina, tântalo, titânio e seus óxidos mistos. São geralmente usados em aplicações
em que a reação de desprendimento de oxigênio é de interesse primordial. A oxidação de
orgânicos usando esta classe de ânodos não tem se mostrado adequada por apresentarem
baixas eficiências e um alto consumo energético.
 Ânodos não ativos: apresentam alto sobrepotencial de evolução de oxigênio, e são
eletrocatalisadores pobres para oxidação eletroquímica direta, mas há a possibilidade de
ocorrência nesses eletrodos. Eles também não apresentam altos estados de oxidação
possíveis, o que leva as espécies orgânicas a serem oxidadas diretamente por radicais
hidroxilas adsorvidos, podendo alcançar uma mineralização completa. São relatados como
os mais adequados para oxidação de orgânicos por apresentarem as melhores eficiências.
Nesta classe estão os ânodos de DDB, PbO2, e SnO2.
2.5.1.3 - Ânodos de PbO2
Os ânodos de dióxido de chumbo têm uma longa história de utilização como material
de eletrodo para oxidação de orgânicos. Diversos autores que dedicaram seus estudos somente
à comparação entre os diferentes materiais de ânodo, concluíram que o ânodo de PbO2 é um
dos que apresentam o melhor desempenho na oxidação de compostos orgânicos em relação à
eficiência, tempo de processo e consumo energético. Estes ânodos são classificados como não
23
Camila Carvalho de Almeida, Janeiro/2015

Dissertação de Mestrado, PPGCEP-UFRN

Capítulo 2: Aspectos Teóricos

ativos, apresentando alto sobrepotencial de evolução de oxigênio (KOTZ et al., 1991;
MARTINEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009).
O PbO2, dióxido de chumbo (IV), é um sólido castanho-escuro ou preto que possui
uma rede cristalina é insolúvel em água e levemente solúvel em ácido sulfúrico e nítrico. Tem
sido usado na produção de máquinas de segurança e foi amplamente usado até meados de
1970 como adsorvente para dióxido de enxofre no controle da poluição.
O eletrodo de Pb/PbO2 é um dos materiais clássicos de alto sobrepotencial de
oxigênio, e que contribui para a mineralização eletroquímica de compostos orgânicos.
Entretanto, a possível liberação de íons tóxicos (Pb2+), especialmente em soluções básicas foi
considerada a principal desvantagem desses ânodos. Como uma solução viável, outros metais
(Ti, Ta, Pt e Nb) ou de materiais de carbono (grafite e DDB) foram propostos como um
suporte para filmes de PbO2. Eletrodos de PbO2 sintetizados em metais de Pt e Nb se
mostraram promissores, porém devidos aos elevados custos desses metais sua utilização em
larga escala se torna impossível, por estas razões, os metais Ti e Ta têm sido frequentemente
utilizados para preparação dos ânodos de PbO2 (MARTÍNEZ-HUITLE e PANIZZA, 2009).
Logo, os eletrodos como Ti/PbO2 (Figura 2.6) se tornam menos dispendiosos em sua
fabricação e apresentam um ótimo desempenho na oxidação de poluentes orgânicos.
Figura 2.6. Imagem do ânodo de Ti/PbO2.

Fonte: AUTOR.

2.6 – TECNOLOGIA DE ADSORÇÃO

A adsorção é um fenômeno de acumulação de uma substância numa interface, seja ela
gás-sólido, líquido-sólido ou líquido-gás, ou seja, a adsorção ocorre sempre quando duas fases
imiscíveis são colocadas em contato, onde a concentração de uma substância numa etapa é
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maior na interface do que em seu interior, e esta substância acaba se acumulando na superfície
de outra (ADAMSON e GAST, 1997).
Nas últimas décadas, com o avanço das pesquisas, e com o acentuado
desenvolvimento na petroquímica, a adsorção passou a ser utilizada como uma operação
unitária importante. Atualmente, a adsorção é aplicada em processos de purificação e
separação como a tecnologia de remoção de metais pesados, remoção de poluentes orgânicos
e outras substâncias tóxicas em meio aquoso. É considerada um das melhores alternativas de
tratamento para a remoção desses poluentes a partir das soluções aquosas porque é possível
recuperar o adsorvente o e o adsorvido (AIVALIOTI et al., 2011).
O processo de remoção de compostos orgânicos de efluentes aquosos por adsorção
consiste na capacidade que o adsorvente sólido tem para adsorver seletivamente esses
compostos de efluentes aquosos. Neste caso, as moléculas de adsorbato se aderem à superfície
do adsorvente sólido estabelecendo-se um equilíbrio entre a fase sólida e a fase fluida restante
(RUTHVEN, 1984).
No processo de adsorção as moléculas presentes na fase fluida são atraídas para a zona
interfacial devido à existência de forças atrativas não compensadas nas superfícies dos
adsorventes, desta forma, a adsorção está fortemente ligada à tensão superficial das soluções e
a intensidade deste fenômeno depende da temperatura, da natureza e concentração da
substância adsorvida (adsorbato), da natureza e do estado de agregação do sólido
(adsorvente), e do fluido em contato com o adsorvente (o adsortivo) (DABROWSKI, 2001).
Existem dois tipos principais de adsorção: a adsorção física e a adsorção química. A
adsorção química é específica e envolve a formação de um composto bidimensional, como
por exemplo, quando os gases entram em contato com superfícies metálicas limpas. Este tipo
de adsorção envolve a efetiva troca de elétrons entre o sólido e a molécula adsorvida,
portanto, a interação entre o sólido adsorvente e o fluido adsorvido conduz a formação de um
composto químico de superfície ou complexo de adsorção. Como na adsorção química
ligações são quebradas e formadas, o calor de adsorção é da mesma ordem de grandeza dos
calores de reação química, variando em alguns quilojoules até 400 kJ (SANTOS, 2011).
A adsorção física é não específica e o adsorbato encontra-se ligado à superfície
somente por forças de Van der Waals (forças dipolo-dipolo e forças de polarização
envolvendo dipolos induzidos). Este tipo de adsorção é considerado um fenômeno reversível
onde se observa normalmente a deposição de mais de uma camada de adsorbato sobre a
superfície adsorvente, e não envolve transferência de carga da molécula adsorvida para a
superfície ou vice e versa. O processo é considerado exotérmico e o calor de adsorção está na
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ordem de 1-15 kCal mol-1, neste caso, as energias liberadas são relativamente baixas fazendo
com que alcancem rapidamente o equilíbrio. Apresentam também forças covalentes entre os
átomos e moléculas para se manterem unidas e para que esses sólidos gerem retículos devem
possuir forças que juntem essas molécula (CASTELLAN, 2001; FIGUEIREDO, 1989).
Nas últimas décadas, trabalhos foram publicados sobre a aplicação da adsorção para o
tratamento de efluentes aquosos contaminados por compostos orgânicos, e os adsorventes
mais utilizados para remover esses compostos foram o carvão ativado (CASTRO et al., 2009;
HSU., et al 2014; USHIKI., et al 2014), resina macroreticular (JUANG e SHIAU, 1999; LIN
e HUANG, 1999; BILGILI, 2006), e argilas (ROSSET., et al 2009; ZHOU., et al 2014).

2.6.1 – Adsorventes

O uso de adsorvente industrialmente é essencial para separar e/ou purificar uma
determinada espécie química, além disso, encontram aplicações em processos de préconcentração. A maior parte dos adsorventes são materiais altamente porosos onde a adsorção
ocorre inicialmente na parede dos poros ou nos sítios específicos dentro da partícula.
Sendo a adsorção um fenômeno que consiste essencialmente de superfície, para que
um adsorvente tenha uma capacidade adsortiva significante, é necessário apresentar uma
grande área específica, o que implica numa estrutura altamente porosa. Além da natureza da
superfície sólida, as propriedades adsortivas dependem do tamanho e da distribuição dos
poros. A rigor, qualquer sólido apresenta um grau de porosidade, detectável ou não, resultante
da presença de cavidades, canais ou interstícios. Os poros são classificados de acordo a
IUPAC como macroporosos (> 50nm), mesoporos (2-50nm) e microporos (< 2nm). A
porosidade do material exerce influência sobre suas propriedades físicas como a densidade,
condutividade térmica e resistência mecânica. Por consequência, o controle da estrutura
porosa é de grande importância no desenvolvimento de adsorventes industriais, catalisadores,
membranas e cerâmicas (TANG., et al 2004).
Em se tratando do equilíbrio de adsorção muitos fatores o influenciam, tais como a
natureza do adsorvente, a dissolução do soluto, a temperatura, o pH do meio e o diâmetro
molecular do adsorbato. A natureza do adsorvente, por sua vez, é especificamente importante
no grau de adsorção que pode ocorrer do tipo e a localização dos grupos funcionais
responsáveis pela adsorção afetando o mecanismo (SANTOS, 1992).
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O processo de separação tem papel chave na melhoria de problemas ambientais e
existem diversas pesquisas em desenvolvimento para remover contaminantes em água. Dentre
os adsorventes mais utilizados estão: zeólita (VIDAL., et al 2012; ZADAK-AMIR., et al
2012), carvão ativado (EL-SIKAILY, 2007, HSU., et al 2014; USHIKI., et al 2014),
bentonita (ROSSET., et al 2009, ANIRUDHAN e RAMACHANDRAN, 2014), perlita
(DOGAN e ALKAN, 2003; ALKAN., et al 2005; GHASSABZADEH, 2010), biomassa
(RODRIGUES., et al 2012; POKHREL e VIRARAGHAVAN, 2008), e a quitosana (DING.,
et al 2006; MIRETZKY e CIRELLI, 2009; DEHAGHI., et al 2014.). Estes adsorventes são
investigados em relação à capacidade de adsorção, cinética de adsorção, parâmetros
termodinâmicos, mecanismos de ligação, entre outros. É importante destacar que a capacidade
de materiais naturais em adsorver contaminantes é um parâmetro essencial para o seu uso
como adsorvente alternativo, sendo assim, se faz necessário também priorizar o baixo custo
do material adsorvente escolhido, a facilidade de obtenção e a abundância do referido
material.
2.6.1.1 – Perlita como Material Adsorvente

A perlita é um material poroso que faz parte do grupo dos minerais de
aluminossilicato, e o interesse no estudo desses grupos como adsorventes vem crescendo
consideravelmente, no que diz respeito a suas composições, estruturas e propriedades.
O uso de aluminossilicatos na adsorção depende de diversos fatores como pH, tipo e
concentração do material adsorvido, tempo de adsorção, além das características da argila a
ser usada. A abundância desses minerais, principalmente no nordeste do Brasil, bem como o
seu baixo custo, justifica a escolha destes como fortes candidatos a adsorventes para a
remoção de contaminantes oriundos da atividade petrolífera. Dentre eles, a perlita se
apresenta como uma boa opção para ser usada como matéria-prima devido sua abundância,
baixo custo e facilidade de expansão do seu volume, sendo uma área de pesquisa
extremamente ativa atualmente na química das argilas que trata de aspectos fundamentais
(SANTOS, 2011).
A perlita é uma rocha vulcânica vítrea de coloração cinza vareando ao preto, e são
encontradas diferentes tipos com composição e propriedades variáveis. Quando aquecida a
temperaturas elevadas (800-1200 ºC), resulta em um produto branco e leve em forma de grão
denominada “perlita expandida”, pois a água contida nela evapora durante o aquecimento
formando uma infinidade de bolhas de ar seladas e conectadas entre si que são responsáveis
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pelo peso leve e excelentes propriedades físicas e químicas, como por exemplo: baixa
condutividade térmica, excelente propriedade isolante, e alta porosidade (TEKIN, 2006;
ALKAN, 2001). A Figura 2.7 mostra a perlita em três diferentes formas de obtenção.

Figura 2.7. Perlita em diferentes formas de obtenção: (a): perlita em rocha; (b): perlita moída não expandida;
(c): perlita moída expandida.

(a)
(c)

(b)

b

Fonte: manualdejardinagem.blogspot.com.

Fisicamente a perlita tem composição equivalente aos argilominerais, sendo composta
de grãos muito finos, cujas estruturas apresentam aspectos de folhas. Tais organizações
constituem-se de folhas de óxido de silício, alternadas por folhas de óxido de alumínio. As
folhas de óxido de silício são formadas por tetraedros, onde cada átomo de silício é envolvido
por quatro átomos de oxigênio em cada tetraedro (Figura 2.8). Já o óxido de alumínio está
contido em uma folha octaédrica, pois cada átomo de alumínio está rodeado por seis átomos
de oxigênio (Figura 2.8b). A estrutura é formada de tal maneira que alguns dos átomos de
oxigênio estão ligados entre átomos de Al, e outros às folhas tetraédricas (MANAHAN,
2000).

Figura 2.8. Estruturas presentes na composição da perlita: (a): óxido de silício; (b): óxido de alumínio.

(a)

(b)

Fonte: AUTOR.
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Sua composição química, mostrada na Tabela 2.4, é constituída basicamente por
óxidos, sendo em maior porcentagem pelo óxido de silício (71-75%). Entre outros
componentes estão Al2O3 (12,5 -18%), e K2O (4 - 5%) (ALKAN, 1998).
Tabela 2.4. Composição química da perlita expandida.

Constituinte

%

SiO2

71,0 - 75

Al2O3

12,5 - 18

Na2O

2,9 - 4,0

K2O

4,0 - 5,0

CaO

0,5 - 2,0

Fe2O3

0,1 - 1,5

MgO

0,03 - 0,5

TiO2

0,03 - 0,2

MnO2

0,0 - 0,1

SO3

0,0 - 0,1

FeO

0,0 - 0,1

Ba

0,0 - 0,1

PbO

0,0 - 0,5

Cr

0,0 - 0,1

Fonte: ALKAN, 1998.

Segundo Alkan e colaboradores (2005), Os átomos de silício na superfície da perlita
tendem a manter sua geometria tetraédrica com o oxigênio, complementando a coordenação à
temperatura ambiente pela ligação monovalente dos grupos hidroxilas, formando grupos
silanois (Figura 2.9). Os grupos OH na superfície da perlita expandida tem o principal efeito
no processo de adsorção.
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Figura 2.9. Diferentes grupos silanois formados: a) Silanol; b) Silanodiol; c) Silanotriol.

Fonte: Adaptado de SANTOS, 2011.

A perlita expandida pode ser aplicada na construção civil, horticultura, em plásticos,
resinas, como catalisador em reações químicas, como abrasivo, e entre outros (ALKAN,
2005; PICHOR, 2009). Seu custo é menor que 13 reais por quilo no Brasil, tornando-a um
candidato viável como adsorvente econômico para remoção de contaminantes em solução
aquosa (GHASSABZADEH, 2010). Um limitado número de estudos sobre o uso da perlita
como adsorvente é encontrado na literatura, como exemplos: remoção do azul de metileno,
violeta metal, azul vitória e íons metálicos como o cobre e cádmio (ALKAN, 2005). As
propriedades da perlita expandida fazem com que o mineral seja útil em muitas aplicações
industriais inclusive no combate ao petróleo derramado (BASTANI, 2006).
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3. ESTADO DA ARTE

A tecnologia eletroquímica e a adsorção vêm se mostrando alternativas bem sucedidas
e promissoras ao serem utilizadas no tratamento de águas e efluentes para a remoção de
compostos orgânicos. Este capítulo faz um levantamento bibliográfico dos trabalhos que
utilizaram estas tecnologias alternativas para o tratamento de efluentes e que contribuíram
para o desenvolvimento desta dissertação.
Polcaro e colaboradores (1999) investigaram o desempenho dos ânodos Ti/SnO2 e
Ti/PbO2 na degradação eletroquímica do 2-clorofenol em águas residuais. O desempenho dos
eletrodos foi avaliado em termos de rendimento faradáico e fração de intermediários tóxicos
removidos durante a eletrólise. Os resultados mostraram que os rendimentos faradáicos foram
em média similarmente obtidos usando os ânodos de Ti/SnO2 e Ti/PbO2. O ânodo de Ti/SnO2
se revelou favorito por demonstrar melhor capacidade para oxidar compostos tóxicos.
Koumanova e Peeva-Antova (2002) estudaram a adsorção de p-clorofenol a partir de
soluções aquosas em perlita e bentonita. Soluções de várias concentrações (1-50 mg dm-3)
foram agitadas com determinadas quantidades de adsorvente para determinar a capacidade de
adsorção de p-clorofenol em bentonita e perlita. A influência de várias variáveis individuais
(concentração inicial e massa de adsorvente) em função da taxa de adsorção do composto
estudado sobre o adsorvente foi determinada através da realização de experimentos em
diferentes tempos de contato. A rápida adsorção foi observada entre 20-30 minutos após o
início de cada experimento, após esse período, a concentração de p-clorofenol na fase líquida
permaneceu constante. O equilíbrio de adsorção de p-clorofenol em bentonita e em perlita
foram descritos pelos modelos de Langmuir e Freundlich. A maior capacidade de adsorção foi
observada para bentonita (10,63 mg g-1) comparada com a perlita (5,84 mg g-1).
Chen (2004) revisou o desenvolvimento, design e aplicações de tecnologias em águas
e tratamentos de águas residuais, dando ênfase a eletrodeposição, eletrocoagulação,
eletroflotação e eletro-oxidação. Dentre as investigações do uso das tecnologias
eletroquímicas para o tratamento de efluentes, a eletrocoagulação mostrou performances
superiores no tratamento contendo sólidos suspensos, óleos e graxas e poluentes orgânicos e
inorgânicos. Já a eletroflotação está sendo amplamente utilizada nas indústrias de mineração e
vem encontrando crescentes aplicações para o tratamento de águas residuais. A oxidação
indireta se mostrou uma tecnologia viável para o tratamento de poluentes tóxicos, embora
existam preocupações com a formação de intermediários, enquanto que a oxidação anódica
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direta apresenta umas das alternativas mais simples na mineralização de poluentes desde que
os materiais anódicos sejam estáveis e tenham alto sobrepotencial de evolução de oxigênio.
Tiburtius e Peralta-Zamora (2004) estudaram os métodos clássicos e modernos para a
remediação de BTX, e dentro do grupo das tecnologias alternativas os processos oxidativos
avançados foram os que mais se destacaram devido à função da elevada eficiência de
degradação frente a inúmeros substratos ditos recalcitrantes, dando destaque especial aos
sistemas Fenton, os quais são sistemas que, em função da sua natureza homogênea, são de
fácil implementação, mesmo para a remediação de matrizes complexas como o solo.
Martínez-Huitle e colaboradores (2004) estudaram a oxidação eletroquímica do ácido
oxálico, em meio ácido, com eletrodos do tipo Ti/PbO2, Diamante Dopado com Boro (DDB),
Pt, Au e Ti/IrO2-Ta2O5, por voltametria cíclica e eletrólise. A oxidação anódica do ácido
oxálico revelou que o material eletrocatalítico foi um importante parâmetro para otimização
do processo, desde os mecanismos aos diferentes produtos formados das reações anódicas. O
ácido oxálico foi oxidado em diferentes substratos para CO2, entretanto, altas eficiências
foram obtidas com os eletrodos de PbO2, DDB e Pt. Para o eletrodo de Ti/PbO2, um
comportamento já esperado foi confirmado: a forte interação entre os grupos carboxílicos com
o Pb e com os radicais hidroxilas formados na superfície do eletrodo, mostrando boa
eficiência para a oxidação do ácido.
Panizza e Cerisola (2004) estudaram a eletrólise da água residual de curtume contendo
elevada concentração de compostos orgânicos (DQO 2000 mg dm-3), bem como de cloretos
(5000 mg dm-3) usando uma célula de fluxo com ânodo de Ti/PbO2 e Ti/RuO2. Os resultados
mostraram que ambos os eletrodos oxidaram o ácido tânico nas duas primeiras horas de
tratamento, formando grandes quantidades de intermediários orgânicos, principalmente ácidos
carboxílicos que foram finalmente oxidados a CO2. No entanto, a remoção da matéria
orgânica foi mais eficaz ao utilizar o ânodo de Ti/PbO2, onde os poluentes não só foram
removidos pela oxidação indireta pelo cloro ativo eletrogerado, como pela oxidação direta, e
também por meio da reação com o radicais hidroxilas adsorvidos sobre a superfície do
eletrodo. Já ao utilizar o Ti/RuO2, a oxidação de transferência eletrônica direta foi
insignificante, e os poluentes foram removidos apenas por transferência indireta, mediados
pelo cloro ativo eletrogerado.
Roulia e colaboradores (2006) investigaram o efeito rápido e lento do tratamento
térmico sobre a liberação de água e a estrutura da perlita através das técnicas de Difração de
Raio X, Espectroscopia de Infravermelho e Microscopia Eletrônica de Varredura. O estudo
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das diferentes amostras de perlita, com tamanhos de grãos e origens diferentes tem mostrado
que o rápido aquecimento tem um efeito pronunciado sobre a estrutura vítrea, sendo o único
processo capaz de conduzir a expansão do grão da perlita. Os resultados do tratamento
térmico indicaram que as moléculas de água liberadas entre 250 e 500 ºC afetaram
principalmente o processo de expansão. A espectroscopia de infravermelho evidenciou a
liberação da água através da desidroxilação de ligações Si-OH, que pôde contribuir para a
expansão com um desenvolvimento simultâneo da rede de silicato.
Martínez-Huitle e Ferro (2006) estudaram os resultados de uma extensa seleção de
trabalhos relacionados com a oxidação eletroquímica que é proposta como uma alternativa
para o tratamento de águas residuais contaminadas. As oxidações diretas e indiretas são
abordadas e discutidas, assim como a remoção de contaminantes da água usando diferentes
materiais anódicos. A análise da literatura apontou a validade da eletroquímica para a
eliminação dos diferentes poluentes orgânicos, levando em consideração a reatividade
específica de cada substrato orgânico.
Sirés e colaboradores (2008) estudaram a capacidade de oxidação dos ânodos de PbO2
e DDB para a incineração de soluções contendo o herbicida Mercoprop (ácido (RS)-2-(4cloro-2-metilfenoxi) propanóoico) (MCPP) usando uma célula de fluxo eletrolítico. A
influência de diversos parâmetros operacionais tais como: a corrente, taxa de fluxo de líquido
e concentração de MCPP sobre o desempenho de ambos os sistemas com um cátodo de ácido
inoxidável foi estudada. Ambos os ânodos evidenciaram grande capacidade de oxidação para
o tratamento de efluentes contendo tais herbicidas, entretanto o desempenho do ânodo de
DDB se mostrou melhor do que o PbO2, pois exigiu um tempo mais curto para atingir a
mineralização completa, levando assim elevada eficiência de corrente e menor consumo
energético. Isso pode ser explicado pela diferença da natureza do material eletrocatalítico,
embora os radicais hidroxilas fisissorvidos sejam formados em ambos os eletrodos, no
eletrodo de DDB os radicais são mais fracamente adsorvidos, sendo, portanto, mais ativos e
mostrando maior reatividade frente os orgânicos. As análises de Cromatografia Gasosa
Acoplada a Espectroscopia de Massa (CG-EM) revelaram a produção dos mesmos
intermediários aromáticos principalmente metil-hidroquinona e 2-cloro-4-o-cresol, ao longo
do tratamento com ambos os ânodos. A degradação não seletiva simultânea de todos os
intermediários é observado com o DDB, pois o MCPP permanece até ao final do processo de
mineralização, na sequência de uma cinética de degradação de pseudo-primeira ordem.
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Hmani e colaboradores (2009) estudaram a degradação eletroquímica da O-toluidina
(OT) através da eletrólise galvanostática utilizando dióxido de chumbo (PbO2) e Diamante
Dopado com Boro (DDB) como ânodos. A influência de parâmetros operacionais, tais como:
densidade de corrente aplicada e temperatura foram avaliadas e medições da Demanda
Química de Oxigênio (DQO) foram realizadas para monitorar a oxidação. Os dados
experimentais obtidos indicaram que nos ânodos de PbO2 e DDB a oxidação de OT ocorre
pela sua reação com radicais hidroxilas eletrogerados e é favorecida pela baixa densidade de
corrente e altas temperaturas. Além disso, o ânodo de DDB ofereceu algumas vantagens sobre
o PbO2 em termos de eficiência de corrente e taxa de oxidação.
Souza (2010) utilizou a perlita como adsorvente para petróleo na sua forma pura e
expandida, como também, na sua forma hidrofobizada com óleo de linhaça. Para isso utilizouse Termogravimetria (TG), a Termogravimetria Derivada (TGD) e a Análise Térmica
Diferencial (ATD) para estudar o comportamento térmico e verificar o percentual de adsorção
da perlita nos processos utilizados, em comparação com a Análise Gravimétrica. Os
resultados obtidos por TG/TGD em atmosfera dinâmica de ar mostraram perdas de massa em
uma única etapa para a perlita expandida pura adsorvida com petróleo, indicando que a
adsorção de petróleo foi limitada e que a granulometria não interferiu nesse processo. O óleo
de linhaça apresentou bons resultados como agente hidrofobizante da perlita indicando um
percentual máximo de 59,9 e 68,6% de linhaça na fração de 32 a 60 mesh, respectivamente. A
adsorção do petróleo na perlita pura expandida e na perlita hidrofobizada com óleo de linhaça
não apresentou bons resultados, caracterizando um aumento de 0,5 a 4,6% na perlita pura e
3,3 % na perlita hidrofobizada de 32 a 60 mesh.
Rocha e colaboradores (2012) aplicaram a oxidação anódica em água produzida
gerada pela exploração de petróleo da planta-Brasil Petrobras, utilizando ânodos de platina
suportada em Titânio (Ti/Pt) e diamante dopado com boro (DDB) em uma célula eletrolítica.
Parâmetros operacionais como eletrólito suporte, velocidade de agitação, temperatura em
função do rendimento e consumo energético foram estudados. A eletrólise galvânica com
DDB levou a uma remoção completa de DQO (98%), devido às altas quantidades de radicais
hidroxilas e peroxodissulfatos gerados a partir da oxidação da água. As taxas de remoção de
DQO também aumentaram com o aumento das densidades de correntes aplicadas (de 15 a 60
mA cm-²), enquanto que no eletrodo de Pt, 50% da remoção de DQO foram alcançados
através da aplicação de 15 a 30 mA cm-², e 80% de remoção a 60 mA cm-². O processo
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estudado pode ser considerado através dos resultados obtidos, como um pré-tratamento viável
para reduzir significativamente o custo e o tempo de tratamento.
Duan e colaboradores (2013) estudaram a degradação eletroquímica do fenol em
solução aquosa usando como material catalítico o ânodo de PbO2. O eletrodo foi preparado e
caracterizado por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de Raio X (DRX), e
Voltametria Cíclica. Análises de Espectroscopia de Ultra Violeta, Carbono Orgânico Total
(COT) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) foram realizadas para estudar a cinética de
degradação eletroquímica do fenol e a eficiência de mineralização em diferentes densidades
de corrente. Os resultados experimentais mostraram que a densidade de corrente aplicada teve
uma influência positiva na degradação do fenol e na remoção do COT, entretanto maiores
densidades de corrente levaram a um maior consumo energético. A degradação do fenol
seguiu sempre uma cinética de peseudo-primeira ordem, e através da Cromatografia Líquida
de Alta Eficiência (HPLC) foi possível a identificação de intermediários aromáticos e ácidos
carboxílicos gerados no processo de oxidação eletroquímica do composto.
Através dos trabalhos mencionados que utilizaram as tecnologias de eletro-oxidação e
adsorção com perlita para o tratamento de efluentes, foi possível verificar a viabilidade dos
processos em diferentes condições operacionais. Foi visto que a perlita pode proporcionar
uma remoção significativa de compostos orgânicos em efluentes aquosos, assim como, a
eletro-oxidação indireta que se mostrou uma tecnologia viável para o tratamento desses
compostos, embora existam preocupações com a formação de intermediários. A utilização do
ânodo de Ti/PbO2 na remoção da matéria orgânica também se mostrou eficaz nos tratamentos
eletro-oxidativos. Os trabalhos, no entanto, serviram de base para atribuir significados,
explicações e fundamentação ao presente trabalho.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo aborda os materiais utilizados e as metodologias empregadas para avaliar
a degradação dos compostos BTX presentes em efluente sintético através dos tratamentos
eletro-oxidativos, de adsorção e do tratamento sequencial (eletro-oxidação – adsorção;
adsorção – eletro-oxidação).

4.1 - REAGENTES

Os reagentes benzeno, tolueno e xileno utilizados neste trabalho foram fabricados pela
empresa Synth® e as soluções sintéticas utilizadas no tratamento de eletro-oxidação, adsorção
e sequencial foram preparadas dissolvendo o BTX em concentrações de 50 ppm de cada
composto em água de osmose reversa contendo sulfato de sódio (Na2SO4) a 0,1 mol L-1. A
utilização deste sal como eletrólito suporte permitiu uma boa condutividade elétrica e a sua
escolha foi feita pelo fato de estar presente nas águas subterrâneas e em muitas águas
residuais contaminadas com derivados de petróleo.

4.2 – TRATAMENTO ELETRO-OXIDATIVO

As eletro-oxidações foram realizadas em uma célula eletroquímica de batelada, a qual
possui seu compartimento com capacidade de 500 mL de solução, sendo utilizada de forma
fechada para minimizar a volatilização do BTX durante o tratamento (Figura 4.1). Para a
degradação destes compostos foi utilizada uma fonte de alimentação do modelo MINIPA
MPL- 3305, Figura 4.2. Como material catalítico utilizou-se o ânodo de dióxido de chumbo
suportado em titânio (Ti/PbO2) com área geométrica de 85 cm² e o cátodo Titânio (Ti), ambos
em malha. Antes e ao término dos tratamentos, ambos os eletrodos foram submetidos a um
processo de limpeza com solução de H2SO4 0,05 mol L-1 por 10 min com densidade de
corrente aplicada de 10 mA cm-2 com a finalidade de retirar impurezas e ativar os sítios ativos
do material. Os eletrodos foram doados pela instituição internacional de DeNora
Elettrodi/Itália como parte de um acordo de colaboração científica e parcerias internacionais.
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Figura 4.1. Célula eletroquímica com capacidade para 500 mL composta pelo cátodo: titânio (Ti) e Ânodo:
dióxido de chumbo suportado em titânio (Ti/PbO2).

Fonte: AUTOR.

Figura 4.2. Galvanostato MINIPA MPL – 3505

Fonte: AUTOR.

Os experimentos foram realizados com intuito de investigar as melhores condições do
tratamento eletro-oxidativo, com isso, as oxidações foram realizadas sob agitação magnética a
uma temperatura de 25 ºC a fim de avaliar a influência de três diferentes densidades de
corrente (J = 10, 20 e 30 mA cm-2). Posteriormente foi estudado o efeito da temperatura em
três diferentes valores (25, 40 e 60 ºC) para a densidade de corrente que obteve resultados
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mais satisfatório (20 mA cm-2) em um banho termostático modelo A100 da LAUDA. Os
experimentos tiveram duração de 180 minutos, e durante o tratamento foram coletadas
alíquotas de 3 mL em intervalos de 30 minutos, as quais foram submetidas a análises de
espectrofotometria de UV-vis e Demanda Química de Oxigênio (DQO) para monitorar a
eliminação dos compostos orgânicos e estimar a eficiência da degradação.
Para o estudo do efeito da temperatura realizou-se dois experimentos a fim de verificar
a influência da temperatura na degradação do BTX. No primeiro foi verificado através das
análises de UV-vis o decaimento das absorbâncias durante o aquecimento do efluente
sintético a 60 ºC sem a presença dos eletrodos. O segundo experimento consistiu no
aquecimento do efluente a 60 ºC com a presença dos eletrodos e sem aplicação de corrente
elétrica, avaliando através das análises de UV-vis o decaimento das absorbâncias devido a
existência de atividade catalítica do ânodo de Ti/PbO2 com o efeito da temperatura.

4.3 – TRATAMENTO DE ADSORÇÃO

4.3.1 – Caracterização da Perlita

As amostras de perlita expandida pura

utilizadas neste trabalho foram provenientes

da Argentina, e fornecidas pela Schumacher Insumos localizada no Rio Grande do Sul. A
perlita inicialmente foi peneirada em peneira de análise granulométrica de tela em inox da A
Bronzinox a fim de se obter uma granulometria de 32 mesh como é mostrado na Figura 4.3.
Figura 4.3. Perlita peneira com granulometria de 32 mesh.

Fonte: AUTOR
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4.3.1.1 – Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (IV)

A análise de espectroscopia de infravermelho da amostra de perlita expandida pura foi
realizada em um Espectrômetro de Infravermelho por transformada de Fourrier, modelo
IRAffinity – 1 da Shimadzu. A amostra foi preparada em forma de pastilha em mistura com
brometo de potássio (KBr) e analisadas nas seguintes condições: faixa espectral na região de
4000 a 400 cm-1, com 32 varreduras e resolução de 4 cm-1. A radiação infravermelha é
responsável por provocar vibração de átomos ou grupo de átomos em um composto que pode
ter amplitudes e velocidades diferentes, esses diferentes modos de vibração dão origem ao
espectro vibracional cujas bandas são características dos grupos funcionais da molécula
(SILVERSTEIN, 2007; JEFFERY, 2002).
4.3.1.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

As análises de morfologia das amostras de perlita expandida pura e adsorvida com
BTX foram realizadas em um Microscópio Eletrônico de Varredura TM 3000 da HITACHI.
O método permite a observação e a caracterização dos materiais orgânicos e inorgânicos
heterogêneos em uma escala micrométrica. O procedimento de preparação dos materiais para
análise consistiu na deposição de uma porção do adsorvente sobre uma fita adesiva de
carbono fixada em um suporte de alumínio. Para obtenção das imagens as condições
instrumentais foram: 15 kV, WD (Working Distance) de 8,40 mm e ampliações variando de
40 a 1500x.
4.3.1.3 – Técnicas Termoanalíticas (TG/TGD)

As técnicas termoanalíticas têm sido definidas como métodos nos quais uma
propriedade química ou física de uma substância, ou de seus produtos de reação, é controlada
em função do tempo ou da temperatura, enquanto esta é submetida a uma programação
controlada (IONASHIRO, 2005). As análises termogravimétricas (TG/TGD) das amostras de
perlita expandida pura e perlita adsorvida com BTX foram realizadas a fim de avaliar as
variações de massa ocorridas nas amostras. em um sistema de análise térmica, modelo
SDTQ600 da TA Instruments a uma razão de aquecimento de 10 ºC/min até 900 ºC,
utilizando cadinho de alumina e atmosfera de nitrogênio com vazão de 50 mL min-1
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4.3.2 - Ensaios de Adsorção

Os ensaios de adsorção foram inicialmente realizados a 25 ºC estudando o efeito da
variação de três diferentes massas de perlita (2, 1 e 0,5g) com granulometria de 32 mesh em
500 mL do efluente sintético contaminado com BTX. Foi utilizada uma célula com
capacidade de 500 mL vedada por uma placa de petri a fim de minimizar a volatilização dos
compostos orgânicos (Figura 4.4a). O tratamento de adsorção, assim como na eletro-oxidação,
foi realizado a fim de investigar as melhores condições para o tratamento, por isso, também
foi estudada a influência da variação de temperatura (25, 40 e 60 ºC) com uma massa fixa do
adsorvente em um banho termostático modelo A100 da LAUDA (Figura 4.4b).

Figura 4.4. Ensaios de adsorção: (a): adsorção a 25 ºC; (b): Adsorção em banho termostático com variação de
temperatura.

(a)

(b)

Fonte: AUTOR.

O tratamento teve duração de 180 minutos e alíquotas de 3 mL foram coletadas em
intervalos de 30 minutos para a realização das análises de UV-vis e Demanda Química de
Oxigênio (DQO). Ao término do tratamento, a solução foi filtrada e o material sólido
recuperado foi seco e submetido as análises de Espetroscopia de Infravermelho (FTIR),
Análise Térmica (TG/TGD) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A Figura 4.5
mostra de forma esquemática os procedimentos envolvidos no tratamento de adsorção.
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Figura 4.5. Esquema do procedimento experimental para a adsorção de efluente sintético contaminado com
BTX.

Aquisição da Perlita
Granulometria: 32 mesh

Efluente Sintético
Volume= 500 mL
[BTX]0= 50 ppm de cada composto
Eletrólito= Na2SO4 0,1M L-1

Ensaios de Adsorção
Duração= 180 min

1g de perlita
T= 25, 40 e 60 ºC

DQO

2, 1 e 0,5g de perlita
T= 25 ºC

UV-vis

Fonte: AUTOR.

(b)
4.4 - TRATAMENTO SEQUENCIAL

O tratamento sequencial foi realizado unindo os processos de adsorção e eletrooxidação já estudados separadamente, onde cada técnica pôde ser empregada em uma etapa
do tratamento (pré ou pós-tratamento) visando obter uma melhor eficiência em termos de
remoção de poluentes, energia e custo operacional. Logo, as melhores condições
experimentais obtidas em ambos os tratamentos separadamente foram selecionadas e
empregadas ao método sequencial. O monitoramento do tratamento foi realizado através das
análises de UV-vis e DQO feitas a partir de coletas do efluente em intervalos de 30 minutos.
O material final tratado foi encaminhado para análises de CG-PID/FID, a fim de estimar a
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eficiência de remoção dos compostos BTX. A Figura 4.6 mostra o esquema geral do
tratamento sequencial.

Figura 4.6. Esquema do procedimento experimental para o tratamento sequencial.

Efluente Sintético
Volume= 500 mL
[BTX]0= 50 ppm de cada composto
Eletrólito= Na2SO4 0,1M L-1

Tratamento Sequencial
Duração= 180 min

Eletro-oxidação (90 min) Adsorção (90 min)

DQO

Adsorção (90 min) – Eletrooxidação (90 min)

CG-PID/FID

UV-vis

Fonte: AUTOR.

4.5 - MÉTODOS ANALÍTICOS EMPREGADOS

4.5.1 – Espectrofotometria de UV-vis

A espectrofotometria de UV-vis é um dos métodos mais usados nas determinações
analíticas em diversas áreas, e se baseia na interação da matéria com a energia radiante. É
aplicada tanto para determinações de compostos orgânicos como para compostos inorgânicos.
A região do visível é geralmente considerada na faixa entre 400 e 800 nm, e a energia
correspondente a essa região é na faixa de 72 a 36 kcal/mol.
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A degradação dos BTX foi monitorada pelo Espectrofotômetro SPECORD 210 Plus
da Analytic Jena (Figura 4.7) através do comportamento da absorbância das amostras de BTX
a cada tempo de coleta durante os tratamentos de adsorção, eletro-oxidação e sequencial. Os
espectros foram obtidos utilizando a varredura da absorbância em função do comprimento de
onda, compreendidos entre 190 nm e 400 nm, utilizando como branco o Na2SO4 0,1 mol L-1.

Figura 4.7. Espectrofotômetro SPECORD 210 da Analytik Jena.

Fonte: AUTOR.

4.5.2 - Demanda Química de Oxigênio
O processo de degradação de BTX em solução sintética foi monitorado a partir da
redução da sua Demanda Química de Oxigênio, identificada pela sigla DQO, que determina a
quantidade de oxigênio dissolvido consumido na oxidação química de compostos orgânicos,
sem a intervenção de micro-organismos, medindo assim, a quantidade de matéria orgânica e
matéria redutora presente no meio.
A metodologia utilizada para a análise de DQO consistiu na adição de 2 mL do
efluente em tubos contendo um reagente precisamente pré-doseado (ácido sulfúrico, sulfato
de mercúrio (II) e dicromato de potássio) adquiridos da Hanna instruments com concentração
de 0 – 150 mg/L. A mistura foi agitada e aquecida a 150 ºC em um termo-reator modelo HI
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839800 da HANNA instruments® (Figura 4.8a), após aquecimento as amostras foram
resfriadas naturalmente até atingir a temperatura ambiente e em seguida realizadas as leituras
em um fotômetro multi-parâmetros modelo HI 83099 da HANNA instruments® (Figura
4.8b).

Figura 4.8. Equipamentos na análise de DQO: (a) Termo-reator modelo HI 839800 da HANNA instruments®.
(b) fotômetro multi-parâmetros modelo HI 83099 da HANNA instruments®.

(a)

(b)

Fonte: AUTOR.

O cálculo do percentual de remoção da matéria orgânica nas soluções sintéticas
contendo BTX foram realizados a partir da Equação (7):
Remoção de DQO (%) = (( DQOi – DQOf) / DQOi ) x100

(7)

Onde: DQOi = Demanda Química de Oxigênio inicial do contaminante; DQOf = Demanda
Química de Oxigênio final do contaminante ao término do tratamento.
4.5.3 – Cromatografia Gasosa

A análise quantitativa de BTX no efluente sintético foi realizada por cromatografia
gasosa baseada no método 8021B para o benzeno, e 8260C para tolueno e xilenos, ambos da
USEPA (United States Environmental Protection Agency), sendo necessária uma diluição de
100 vezes da amostra devido à alta concentração dos analitos presentes. Para isso, foram
medidos 0,1 mL da amostra em 10 mL de água em um tubo com capacidade de 20 mL
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contendo 2,5g de NaCl. Os tubos posteriormente foram vedados com lacre de alumínio e
septo de teflon e levados para a incubação/extração realizada em um componente de
headspace modelo TriPlus TP100 da Thermo Electron Corporation acoplado a cromatografia
gasosa com detector seletivo de fotoionização (PID) em série com detector de ionização por
chama (FID), modelo TRACE GC ULTRA da Thermo Electron Corporation (Figura 4.9).
Após o período de incubação/extração foram recolhidos 1,00 mL da amostra do headspace
confinado no frasco, por meio de uma seringa do tipo gastight, previamente aquecida a 85 °C,
e em seguida injetada no cromatógrafo. A quantificação foi realizada por padronização
externa, baseada na resposta do PID, determinada pelo tempo de retenção utilizando-se uma
curva de calibração com padrões de BTX previamente preparados.

Figura 4.9. Cromatógrafo gasoso modelo Trace CG Ultra da Thermo Electron Corporation.

Fonte: AUTOR.

4.6 - AVALIAÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO E CUSTO OPERACIONAL

O processo de degradação dos compostos BTX foi avaliado em termos do consumo
energético, o qual expressa a quantidade de energia consumida para se degradar uma unidade
de massa da molécula orgânica. O potencial médio da célula durante a eletrólise é levado para
o cálculo do consumo energético, o qual é expresso em kWh/m3 e determinado através da
Equação (8):
W = (E x I x t)/(1000 x Vt)
Camila Carvalho de Almeida, Janeiro/2015
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Onde: W= consumo energético (kWh/m3); E= potencial aplicado (volts); I = intensidade de
corrente de eletrólise (Ampere); Vt = volume de efluente tratado (m3); t = tempo total de
eletrólise (horas).
Considerando que o custo de energia elétrica é de cerca de R$ 0,30 (R$ = moeda
brasileira (reais), 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 de
acordo com a Equação (9):
Custo (R $ m-3) = [Consumo energético (kWh/m3) x 0,3 (R $ / kWh)]

(9)
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através do tratamento de
eletro-oxidação, adsorção e tratamento sequencial (eletro-oxidação - adsorção) na degradação
de um efluente sintético contaminado com BTX (benzeno, tolueno e xilenos) utilizando ânodo
de Ti/PbO2 para eletro-oxidação e a perlita expandida como material adsorvente.
Os parâmetros avaliados nos tratamentos foram: a influência da densidade de corrente
aplicada durante a eletro-oxidação, o efeito da massa do adsorvente na adsorção e o efeito da
variação de temperatura em ambos os tratamentos. Dessa forma, foi possível determinar as
melhores condições experimentais para cada processo separadamente, a fim de empregá-las
ao tratamento sequencial com intuito de se obter uma maior eficiência no processo de
remoção do BTX.

5.1 – TRATAMENTO DE OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA

5.1.1 – Influência da Densidade de Corrente Aplicada

Os espectros de absorção no UV-visível obtidos através do monitoramento da
oxidação eletroquímica do BTX aplicada a três densidades de corrente (10, 20 e 30 mA cm -2)
são mostrados na Figura 5.1. Ambos foram obtidos na região do ultravioleta-visível com faixa
espectral de 190 a 400 nm e apresentaram no tempo zero (tempo inicial do tratamento) bandas
visíveis de absorção na região de aproximadamente 205 e 260 nm.
Os anéis aromáticos são detectados pela espectroscopia de ultravioleta por possuírem
um sistema conjugado de elétrons 𝜋. Geralmente, compostos aromáticos mostram uma série
de bandas, com absorção razoavelmente intensa perto de 205 nm e uma absorção mais fraca
na faixa de 255 a 275 nm (MCMURRY, 1997). Por essa razão, a presença das bandas visíveis
de absorção nos espectros do tratamento eletroquímico nessas regiões é uma indicação certa
da presença dos compostos BTX no efluente. A degradação desses compostos foi monitorada
através dos espectros de UV-vis obtidos durante os tratamentos avaliando a degradação em
função da diminuição no valor das absorbâncias registradas inicialmente na região de 205 e
260 nm. Como pode ser observado na Figura 5.1, as mudanças no comportamento das
absorbâncias são rápidas, indicando que a oxidação eletroquímica acontece rapidamente nos
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primeiros minutos, existindo desta forma, mecanismos que envolvem a oxidação dos
compostos BTX para outros compostos orgânicos. A degradação da matéria orgânica,
portanto, foi alcançada nos tratamentos submetidos a diferentes densidades de corrente
aplicada, tendo em contrapartida a formação de subprodutos de reação (intermediários) que
absorveram em menores comprimentos de onda e provocaram um aumento nas absorbâncias,
as quais posteriormente foram decaindo, indicando que esses intermediários foram sendo
eliminados da solução no decorrer do tempo.

Figura 5.1. Espectros de UV-vis das oxidações eletroquímicas do BTX usando o ânodo de Ti/PbO 2 em
diferentes tempos para três densidades de corrente: A) j= 10 mA cm-2, B) j= 20 mA cm-2, C) j= 30 mA cm-2.
Condições operacionais: eletrólito: Na2SO4 0,1M; [BTX]0= 50 mg/L cada composto; temperatura= 25 ºC.

De acordo com resultados já publicados por outros autores, a eletro-oxidação de
poluentes orgânicos como o BTX pode levar a formação de intermediários como o ácido
acético, oxálico, fumárico e maleico (TIBURTIUS et al, 2009). É verificada também a
formação de fenol, o qual é considerado uma etapa intermediária da oxidação do benzeno que
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acontece na superfície do eletrodo ocorrendo a formação de radicais hidroxilas que atacam o
anel aromático do benzeno formando o fenol. Há a possibilidade de formação do etilbenzeno
que muitas vezes ocorre devido à adição dos subprodutos da degradação dos compostos
aromáticos ao anel benzênico (MARTÍNEZ-HUITLE e FERRO, 2006). Em outros estudos é
possível identificar a formação de hidroquinona, benzoquinona, catecol e resorcionol, durante
a oxidação do benzeno em superfícies de ânodos não ativos (OLIVEIRA et al, 2007).
A influência da densidade de corrente aplicada sobre a degradação dos compostos
BTX também foi monitorada através dos espectros de UV-vis presentes na Figura 5.1, os
quais indicam que uma remoção mais rápida e visível desses compostos e dos intermediários
formados ao longo da eletrólise foi observada quando os valores da densidade de corrente
foram aumentados. Esse comportamento sugere que há uma maior degradação dos compostos
orgânicos por meio de suas reações com radicais ●OH gerados na superfície do eletrodo de
Ti/PbO2.
Segundo Comninellis (1994), no processo de oxidação eletroquímica existem
diferentes comportamentos dos eletrodos, podendo ser classificados em dois casos: ativos e
não ativos. Em ânodos ativos, como a platina (Pt), corresponde à oxidação das moléculas de
água levando a formação do radical hidroxila (●OH), quimicamente adsorvido sobre a
superfície do eletrodo [M(●OH)], onde esses ânodos interagem fortemente com o ●OH
gerando um óxido ou superóxidos (MO) que levam a parcial oxidação das moléculas
orgânicas. Em contrapartida, a superfície de um ânodo não ativo, como o Ti/PbO2, interage de
forma fraca com o ●OH que permite que estes radicais possam reagir diretamente com a
matéria orgânica oxidando-a rapidamente tanto na superfície do eletrodo, quanto no meio da
solução. Isso explica o aumento da velocidade de degradação do BTX ao utilizar maiores
densidades de corrente aplicada, como 30 mA cm-2 (Figura 5.1C), tendo a maior produção de
radicais hidroxilas formados na superfície do eletrodo de Ti/PbO2 através da eletrólise da água
(Equação 10), que reagem diretamente com os contaminantes, podendo formar oxigênio
molecular, ou contribuir para a oxidação completa dos compostos orgânicos (PANIZZA, et al
2008) (Equação 11). Devido a boa condutividade e ao alto sobrepotencial de evolução de
oxigênio, os ânodos de Ti/PbO2 são relatados como os mais adequados para a oxidação de
orgânicos.
Ti/PbO2 + H2O → Ti/PbO2 (●OH)+ H+ + e-

Equação (10)

BTX + Ti/PbO2 (●OH) → PbO2 + CO2 + H2O

Equação (11)
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A Figura 5.2 apresenta a influência da densidade de corrente em função do tempo
durante a eletro-oxidação dos compostos BTX em comprimentos de onda fixos
correspondentes as variações visíveis das absorbâncias que sugerem a produção de
subprodutos de reação (intermediários).
Como pode ser observado, em maiores densidades de corrente há um rápido
decaimento das absorbâncias tanto no comprimento de onda de 205 como em 244 nm,
indicando que a aplicação de maiores densidades de corrente promove uma maior velocidade
de oxidação dos intermediários formados, sendo, portanto, mais eficiente na degradação dos
compostos orgânicos.

Figura 5.2. Influência da densidade de corrente em função do tempo durante a eletro-oxidação dos compostos
BTX: A) no comprimento de onda de 205 nm; B) no comprimento de onda de 244 nm. Condições operacionais:
eletrólito: Na2SO4 0,1M; [BTX]0= 50 mg/L cada composto; temperatura= 25 ºC.
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5.1.2 – Influência da Densidade de Corrente na Remoção de DQO

A Figura 5.3 mostra os percentuais de remoção da Demanda Química de Oxigênio ao
aplicar três densidades de corrente (10, 20 e 30 mA cm-2). Percebe-se que o percentual de
remoção de DQO foi mais satisfatório para o tratamento aplicando a maior densidade de
corrente (30 mA cm-2) , obtendo 72,3% de remoção. Nos tratamentos utilizando densidade de
10 e 20 mA cm-2, percentuais de remoção de 23% e 61,49% foram obtidos, respectivamente.
Apresentando em 10 mA cm-2, uma remoção pouco eficiente, já que para se obter uma maior
eliminação da matéria orgânica seria provavelmente necessário aumentar o tempo de
eletrólise, elevando com isso, o custo e o consumo energético, inviabilizando o processo.
Através dos resultados obtidos pode-se concluir que o aumento da densidade de
corrente favoreceu a remoção de DQO no efluente. Essa remoção da matéria orgânica usando
o eletrodo de Ti/PbO2, o qual é considerado um ânodo não ativo, se torna mais eficiente em
altas densidades de corrente devido a maior produção de ●OH, que em consequência, aumenta
a eficiência de oxidação da matéria orgânica. Estes resultados estão de acordo com os obtidos
pelos espectros de UV-vis, os quais também demonstraram maiores eficiências na remoção
dos compostos orgânicos em maiores densidades de corrente aplicada.
Figura 5.3. Percentual de remoção da DQO aplicando três densidades de corrente (10, 20 e 30 mA cm -2).
Condições operacionais: eletrólito= Na2SO4 0,1 M; [BTX]0= 50 mg/L cada composto; temperatura= 25 ºC.
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5.1.3 - Efeito da Temperatura
A Figura 5.4 mostra a influência da variação de temperatura (25, 40 e 60 ºC) no
tratamento eletro-oxidativo para a degradação dos compostos BTX através dos espectros de
UV-vis, aplicando uma densidade de corrente fixa de 20 mA cm-2.

Figura 5.4. Influência da temperatura na degradação de BTX durante tratamento eletro-oxidativo usando o
ânodo de Ti/PbO2 (J= 20 mA cm-2): A) T= 25 ºC, B) T= 40 ºC, C) T= 60 ºC; Condições Operacionais: eletrólito:
Na2SO4 0,1M; [BTX]0= 50 mg/L cada composto.
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Como pode ser observado, houve uma diminuição significativa dos intermediários
formados ao longo da eletrólise em função do aumento da temperatura, o que reduziu a
intensidade das bandas visíveis de forma contínua, indicando uma maior degradação dos
compostos orgânicos. Entretanto, o aumento da temperatura tem uma influência direta na
evaporação dos compostos orgânicos voláteis (COVs), os quais são caracterizados por
apresentarem ponto de ebulição abaixo de 150 ºC (Keith,1996). Os compostos BTX, por sua
vez, fazem parte deste grupo, logo, um simples aumento na temperatura tende a provocar uma
volatilização mais acelerada. Do mesmo modo, alguns autores demonstram que a temperatura
também afeta as concentrações de radicais hidroxilas geradas que participam na oxidação de
poluentes orgânicos (Martinez-Huitle, 2009). Neste caso, não é possível afirmar que a
evaporação dos compostos BTX com o aumento da temperatura coopere em maior parcela
para a sua remoção durante a eletro-oxidação, já que o aumento da temperatura também
favorece termodinamicamente a cinética de reação de formação do ●OH que são responsáveis
pela degradação dos compostos orgânicos.
A Figura 5.3 mostra os espectros de UV-vis obtidos durante o estudo da influência do
aquecimento do efluente a 60 ºC sem a presença dos eletrodos (Ti/PbO2 como ânodo e Ti
como cátodo) (Figura 5.5A), e na presença dos eletrodos sem aplicação de corrente elétrica
(Figura 5.5B). O espectro da Figura 5.5A comprova que a temperatura influencia na
volatilização dos contaminantes, isso pode ser observado através da diminuição acelerada e
contínua das bandas de absorção características de aromáticos. No entanto, durante o
experimento visando avaliar a influência do aquecimento com a presença dos eletrodos e
ausência de corrente, pode-se verificar que há a atuação do ânodo durante o processo, isto é, o
ânodo demonstrou existência da atividade catalítica com o emprego da temperatura durante o
experimento, que pode ser confirmado pelo comportamento distinto das absorbâncias do
espectro da Figura 5.5B, em comparação ao espectro da Figura 5.5A, sugerindo a produção de
espécies oxidantes geradas que podem ser fortemente favorecidas quando as temperaturas são
incrementadas. Os comportamentos das absorbâncias no comprimento de onda de 205 nm
podem ser verificados de forma ampliada na parte interna da Figura 5.3, onde evidencia as
mudanças do comportamento das absorbâncias no decorrer do tempo.
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Figura 5.5. Espectros de UV-vis do experimento com efeito da temperatura: A) Aquecimento a 60 ºC sem a
presença de eletrodo; B) Aquecimento a 60 ºC com eletrodo e ausência de corrente elétrica. Condições
operacionais: eletrólito= Na2SO4 0,1 M; [BTX]0= 50 mg/L cada composto.

5.1.4 – Influência da Temperatura na Remoção de DQO

A Figura 5.6 mostra o percentual de remoção da Demanda Química de Oxigênio nos
tratamentos eletro-oxidativos com variação de temperatura (25, 40 e 60 ºC) utilizando uma
densidade fixa de corrente de 20 mA cm-2.
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Figura 5.6. Percentual de remoção da DQO aplicando três variações de temperatura (25,40 e 60 ºC). Condições
operacionais: eletrólito= Na2SO4 0,1 M; [BTX]0= 50 mg/L cada composto.

Percebe-se através da Figura 5.6 que o percentual de remoção de DQO se mostrou
maior com o aumento da temperatura, onde em 40 e 60 ºC houve remoções da matéria
orgânica de 71,8 e 74,8%, respectivamente. Ambos os valores são satisfatórios e comprovam
a proposição de que a temperatura apresenta um modesto efeito sobre a cinética de oxidação
eletroquímica do efluente, já que em 60 ºC, 74,8% de remoção utilizando j= 20 mA cm-2,
chega a ultrapassar o percentual de remoção quando aplicado a 25 ºC uma densidade de
corrente de 30 mA cm-2 (72,3%), percentual mais satisfatório dentre as densidades de
correntes trabalhadas a 25 ºC. Isto confirma que o material anódico, Ti/PbO2, em temperaturas
mais altas favorece a produção de radicais hidroxilas fisissorvidos na superfície da reação, e
que são responsáveis pela oxidação dos compostos orgânicos. Cabe ressaltar que volatilização
de uma parcela dos compostos BTX durante o sistema deva ser considerado.
5.1.5 – Avaliação do Consumo Energético e Custo Operacional

As Tabelas 5.1 e 5.2 mostram as estimativas do consumo energético e custos
operacionais necessários para a degradação da matéria orgânica em diferentes condições de
tratamento usando o ânodo de Ti/PbO2 durante a eletro-oxidação do efluente sintético
contaminado por BTX.
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Em ambos os tratamentos a Demanda Química de Oxigênio houve um acréscimo no
percentual de remoção quando a densidade de corrente aplicada e a temperatura foram
aumentadas, indicando maior degradação dos compostos orgânicos presentes na solução.
Entretanto, durante o tratamento eletro-oxidativo o consumo energético aumentou de 35,19
para 157,59 kWh por volume de efluente tratado (m3), quando a densidade passou de 10 para
30 mA cm-2. Já no tratamento empregando a variação de temperatura com uma densidade de
corrente fixa de 20 mA cm-2, o consumo energético tem uma diminuição de 92,82 para 83,64
kWh/m3 quando a temperatura passa de 25 para 60 ºC. Percebe-se através dos resultados, que
o consumo energético se mostra proporcional à densidade de corrente aplicada, ou seja, para
maiores valores de densidade de corrente, maior será o consumo energético. Enquanto que o
aumento da temperatura proporciona um decréscimo no consumo e consequentemente nos
custos operacionais.
Levando em consideração o custo de energia elétrica em cerca de R$ 0,3 (R$ = moeda
brasileira (reais), impostos excluídos) por kWh (Agência Nacional de Energia Elétrica,
Brasil), as despesas do processo eletroquímico foram também demonstradas nas Tabelas 5.1 e
5.2 a fim de mostrar a viabilidade do processo como uma alternativa verde. Assim como o
consumo, os custos operacionais se mostraram menores em baixas densidades de corrente
aplicada e em temperaturas mais altas.

Tabela 5.1. Consumo energético por volume de efluente tratado durante a oxidação anódica do BTX em ânodo
de Ti/PbO2 para diferentes densidades de corrente aplicada (10, 20 e 30 mA cm-2) em 25 ºC.

Densidade de

% Remoção DQO

Corrente (mA cm-2)

Consumo

Custo

Energético

(R$ m-3)

(kWh/m3)
10

23,0%

35,19

10,55

20

61,5%

92,82

27,84

30

72,3%

157,59

47,27
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Tabela 5.2. Consumo energético por volume de efluente tratado durante a oxidação anódica do BTX em ânodo
de Ti/PbO2 para diferentes temperaturas (25, 40 e 60 ºC) em uma densidade fixa de corrente de 20 mA cm-2.

Temperatura

% Remoção DQO

(ºC)

Consumo

Custo

(Kwh/m3)

(R$ m-3)

25

61,49%

92,82

27,84

40

71,8%

91,8

27,54

60

74,8%

83,64

25,09
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5.2 – TRATAMENTO DE ADSORÇÃO

5.2.1 – Caracterização da Perlita Expandida
5.2.1.1 – Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho

Os grupos funcionais apresentados através do espectro de infravermelho são bastante
importantes para o processo de adsorção, uma vez que muitos deles atuam como sítios ativos
na adsorção dos compostos orgânicos.
O espectro apresentado na Figura 5.7 mostra as bandas de absorção correspondente da
perlita expandida pura. Observa-se a banda característica do estiramento vibracional
assimétrico O-H do SiOH em 3474,3 cm-1, possivelmente devido a ligação H e OH dos
grupos silanol e silanodiol da superfície da perlita (MEESUK e SEMMAI, 2010). O pico em
1052,4 cm-1 é atribuído ao estiramento assimétrico dos grupos siloxanos Si-O-Si e O-Si-O. A
presença da deformação angular indicativa de molécula de água em 1640 cm-1 confirma a
presença de água na amostra. Observa-se também em 788 cm-1 o estiramento do metal
alumínio com o oxigênio Al-O-Si, e em 464,20 cm-1 bandas de vibrações de deformações AlOH (MAJOULI, 2011).
Os dados apresentados mostram conformidade com os obtidos para os
aluminossilicatos hidratados e confirmam a presença de grupos silanol e aluminol na
superfície da perlita, os quais são os principais sítios ativos de adsorção do material.

Figura 5.7. Espectro de Infravermelho da perlita expandida.
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5.2.1.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Os resultados das micrografias eletrônicas de varredura das amostras de perlita
expandida pura e perlita adsorvida com BTX, com granulometria de 32 mesh, estão
apresentados na Figura 5.8 e 5.9.

Figura 5.8. Microscopia eletrônica de varredura das amostras de perlita expandida pura com ampliações de: A)
250x, B) 600x, C) 1500x, D) 40x.

A

B

C

D

Na Figura 5.8A pode-se observar que a perlita expandida pura representa um material
de morfologia lamelar em que se observa uma desorganização dessas lamelas devido ao
processo de retirada de água durante o tratamento térmico para obtenção da perlita expandida.
Esse aspecto a torna favorável para o processo de adsorção, sendo indicativo de uma boa área
específica. Ao comparar com as imagens de MEV da perlita adsorvida com BTX (Figura 5.9),
pode-se observar na Figura 5.9A uma superfície menos porosa, sugerindo que o processo de
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adsorção tenha atingido parte dos seus grãos, entretanto a morfologia lamelar ainda
permanece mantida após o processo de adsorção do BTX.

Figura 5.9. Microscopia eletrônica de varredura das amostras de perlita adsorvida com BTX com ampliações de:
A) 600x, B) 1500x C) 1000x. Material adsorvido obtido após o tratamento de adsorção de 1g de perlita
expandida.

A

B

C

5.2.1.3 – Termogravimetria e Termogravimetria Derivada (TG/TGD)

As Figuras 5.10 e 5.11 mostram, respectivamente, as curvas de TG/TGD da perlita
expandida pura, e da perlita expandida adsorvida com BTX. Observa-se através da curva
termogravimétrica da perlita pura (Figura 5.10) uma primeira etapa de perda de massa de
3,21% a partir de 44 a 445 ºC atribuída à eliminação de moléculas de água presentes no
adsorvente. Em 511 a 618 ºC ocorre uma pequena perda de 0,24%, como também em
aproximadamente

758

a

875ºC

de

0,12%,

correspondente

ao

processo

de

decomposiçãotérmica do material. Através da curva de TGD foi possível confirmar os
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resultados e observar uma pequena perda de 0,01% em 636 a 734 ºC não verificada nas curvas
de TG.

Figura 5.10. Curvas de TG/TGD da perlita expandida pura. Condições operacionais: razão de aquecimento: 10
ºC/min; Atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50 mL/min.
3,21%

0,24%
0,12%

Na curva de TG da perlita adsorvida com BTX (Figura 5.11) é verificada uma perda
de massa inicial de 1,17% atribuída à desidratação e à eliminação de uma parcela do BTX
adsorvido antes da amostra atingir 110 ºC. Uma perda maior de 5,03% a partir de 103 a 445
ºC foi verificada, podendo ser atribuída à eliminação do BTX ainda adsorvido na estrutura da
argila e também da primeira etapa de decomposição do material, assim como em 616 a 750 ºC
com perda de 0,17% também correspondente a etapa de decomposição.

Figura 5.11. Curvas de TG/TGD da Perlita adsorvida com BTX. Condições operacionais: razão de aquecimento:
10 ºC/min; Atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50 mL/min. Material adsorvido obtido após o tratamento de
adsorção de 1g de perlita expandida.

1,17%
5,03%

0,17%

64
Camila Carvalho de Almeida, Janeiro/2015

Dissertação de Mestrado, PPGCEP-UFRN

Capítulo 5: Resultados e Discussão

Através da curva de TGD da perlita adsorvida com BTX foi possível observar um
ganho de massa em aproximadamente 751 a 862 ºC podendo ser atribuído a interação entre os
óxidos do material durante o processo de decomposição levando a formação de resíduos.
Observa-se através da Tabela 5.3 as perdas de massa totais da perlita pura e adsorvida
com BTX, nesta a perda de massa totalizou 6,51% se mostrando superior ao percentual de
perda da perlita pura, a qual obteve 3,58%, sugerindo que o adsorvente passou por um
processo de adsorção físico ou químico em sua superfície. A reduzida perda de massa de
3,58% da perlita pura sugere que o processo de expansão do material foi bastante eficiente já
que na maioria das vezes as curvas termogravimétricas de aluminossilicatos mostram uma
perda de massa superior que corresponde à liberação da água na estrutura.

Tabela 5.3. Respectivas perdas de massa totais obtidas a partir das curvas TG/TGD das amostras de perlita pura
e adsorvida com BTX.

Amostra de Perlita

Massa Inicial (g)

Perda de Massa

Perda de Massa

Total (g)

total (%)

Pura

6,5960

0,2361

3,58

Adsorvida

5,0410

0,3281

6,51

Os compostos BTX durante a análise térmica foram eliminados no início da
decomposição devido à característica volátil dos contaminantes. A Tabela 5.4 mostra a
eficiência da remoção de BTX levando em consideração a perda de massa atribuída a etapa de
eliminação dos contaminantes.
Tabela 5.4. Eficiência de remoção BTX a partir da sua etapa de eliminação na análise térmica (TG/TGD).

Amostra de

Massa Inicial

Perda de massa

Concentração de

Eficiência

Perlita

(g)

atribuída a

BTX no material

de Remoção

eliminação de

adsorvido

de BTXb

BTXa (g)
Adsorvida

a
b

5,0410

0,058

(%)
116 mg/L

77,33%

Etapa de Eliminação de BTX de 0 a 110 ºC com perda de massa de 1,17%.
Considerando a concentração de cada composto de 50 ppm inicialmente.
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5.2.2 – Efeito da Massa do Adsorvente

Os espectros de absorção na região do UV-vis para o tratamento de adsorção do BTX
utilizando três diferentes massas da perlita expandida (2, 1 e 0,5g) com granulometria de 32
mesh são mostrados na Figura 5.12. Assim como no tratamento eletroquímico, os espectros
foram obtidos na região do ultravioleta-visível (190 a 400 nm), e apresentaram bandas
visíveis de absorção no tempo inicial na região de 205 e 260 nm características de compostos
aromáticos.

Figura 5.12. Espectros de UV-vis dos tratamentos de adsorção para o efluente sintético contaminado com BTX
em diferentes massas de perlita expandida: A) 0,5g, B) 1g, C) 2g. Condições operacionais: eletrólito= Na 2SO4
0,1M; [BTX]0= 50 mg/L cada composto; temperatura= 25 ºC
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.

A remoção dos compostos BTX foi monitorada através dos espectros de UV-vis
avaliando a remoção dos compostos em função da diminuição no valor das absorbâncias
registradas inicialmente na região de 205 e 260 nm. Entretanto, os resultados mostraram que
em todos os tratamentos houve um aumento das absorções de forma contínua, principalmente
na região de 260 nm, sugerindo uma saturação do material, sendo de forma mais acentuada
quando a massa do adsorvente foi aumentada. A perlita expandida mesmo sendo hidrofílica, e
por isso, apresentando afinidades pelas moléculas de água, pode adsorver de forma física as
moléculas de BTX, ficando presas nos poros da argila por meio de interações
intermoleculares, como as forças de Van Der Waals, interagindo de forma fraca e sem
ocorrência de ligações químicas, e havendo no estado de equilíbrio o processo de dessorção
(SOUZA, 2010). Há ainda a possibilidade de ocorrência de uma adsorção química, já que o
material adsorvente apresenta sítios ativos específicos, podendo haver interações químicas
entre as moléculas do adsorbato e o sólido, transformando ou fragmentando os compostos
durante o processo de adsorção.

5.2.3 - Efeito da Massa do Adsorvente na Remoção de DQO

A avaliação do efeito da massa de adsorvente na remoção da DQO foi verificada
variando a massa de perlita pura expandida em 500 mL do efluente sintético a 25 ºC, visando
determinar a massa mínima necessária para a remoção da matéria orgânica, e
consequentemente empregá-la ao tratamento sequencial (Adsorção - Eletro-oxidação). A
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otimização da massa do adsorvente é um fator importante, tendo em vista que a utilização de
uma quantidade elevada de adsorvente nem sempre significa maior capacidade de adsorção. A
Figura 5.13 mostra a remoção da DQO durante o tratamento de adsorção usando três
diferentes massas da perlita expandida.

Figura 5.13. Remoção da DQO durante o tratamento de adsorção usando diferentes massas da perlita pura
expandida (0,5, 1 e 2g). Condições operacionais: eletrólito= Na 2SO4 0,1M; [BTX]0= 50 mg/L cada composto;
temperatura= 25 ºC.

Os resultados da Figura 5.13 mostram que o aumento da massa de perlita favorece um
maior decaimento da matéria orgânica, e tanto no intervalo de 60 minutos, quanto ao término
do tratamento, a eficiência da remoção de DQO se mostra proporcional à massa de adsorvente
na solução. Essa característica pode ser atribuída ao fato de que um aumento na massa do
adsorvente aumenta a relação massa do adsorvente/volume da solução, m(g)/V(L) (Santos,
2011), e em consequência, há um aumento dos sítios ativos da perlita, tornando mais fácil a
adsorção das moléculas orgânicas, já que a superfície está mais disponível para adsorção.
Entretanto, os resultados da remoção de DQO ao utilizar a massa de 1 e 2g foi muito parecido
após 180 minutos de tratamento, atingindo valores de remoção bem próximos, o que sugere
que a perlita tenha atingido a saturação no decorrer do tratamento, isto é, por mais que a
quantidade de material adsorvente empregado tenha sido maior, em determinado tempo a
perlita passa a não adsorver mais moléculas em sua superfície. Por essa razão, a massa de 1g
foi a mais indicada para o tratamento sequencial e para os experimentos variando a
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temperatura, visando minimizar o gasto do material, e reduzindo, desta forma, os custos
operacionais.
5.2.4 – Efeito da Temperatura

A Figura 5.14 mostra os espectros de UV-vis obtidos através do monitoramento do
tratamento de adsorção ao estudar o efeito da variação de temperatura (25, 40 e 60 ºC) com
uma massa fixa de perlita expandida (1g). É possível observar uma diminuição da expansão
das absorbâncias na região de 260 nm com o aumento da temperatura, isto é, há o mesmo
comportamento das absorbâncias em 25 ºC, porém de forma menos acentuada.
Figura 5.14. Influência da temperatura na degradação de BTX durante o tratamento de adsorção: A) T= 25 ºC,
B) T= 40 ºC, C) T= 60 ºC. Condições operacionais: eletrólito= Na2SO4 0,1 M; [BTX]0= 50 mg/L cada composto;
massa de perlita= 1g.

De acordo com a literatura, os processos de adsorção são considerados exotérmicos,
isto porque há uma diminuição da energia livre da superfície durante a adsorção. A molécula
no meio possui movimentos de rotação, translação e vibração, porém, quando ela é adsorvida,
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acaba ficando “presa” no sólido, fazendo com que o seu movimento de translação seja
limitado a somente o movimento da molécula sobre o sólido perdendo também a liberdade de
rotação, diminuindo assim, o grau de desorganização do meio (Entropia) (RUTHVEN, 1984).
Na maioria dos sistemas o aumento da temperatura pode contribuir para que a quantidade de
material adsorvido diminua consideravelmente, já que em altas temperaturas as moléculas
adsorvidas terão maiores energias vibracionais, e, portanto, são mais fáceis de realizar a
dessorção (COONEY 1999). Ao aumentar a temperatura para 40 e 60 ºC (Figura 5.14B e
Figura 5.14C) o comportamento das bandas de absorbância sugere que há uma redução na
capacidade de adsorção dos compostos orgânicos, esta ineficiência pode cooperar para que o
aumento da temperatura no tratamento influencie na volatilização dos compostos, já que
devido a menor polaridade dos BTX, há uma dificuldade em se manterem dissolvidos na fase
aquosa, aumentando assim, a sua taxa de volatilização.
5.2.5 – Efeito da Temperatura na Remoção de DQO

A Figura 5.15 mostra o percentual de remoção de DQO no tratamento de adsorção
utilizando as diferentes temperaturas. Percebe-se que a DQO foi maior em temperaturas mais
altas, chegando a atingir um percentual de 95,03% quando a temperatura de 60 ºC foi
empregada. Como já citado anteriormente, esse alto valor de remoção sugere que a
degradação da matéria orgânica deve-se por parte do processo de adsorção, como também, em
paralelo, pelo efeito da temperatura na volatilização dos compostos que deve ser considerado.

Figura 5.15. Percentual de remoção da DQO aplicando três diferentes temperaturas (25, 40, e 60 ºC) a uma
massa fixa de perlita expandida de 1g. Condições operacionais: eletrólito= Na 2SO4 0,1M; [BTX]0= 50 mg/L cada
composto.
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5.3 - TRATAMENTO SEQUENCIAL
5.3.1 – Condições Experimentais Empregadas

Diante dos resultados obtidos através dos tratamentos eletro-oxidativos e adsortivos
realizados separadamente, foram selecionadas para o tratamento sequencial duas condições
experimentais já avaliadas: o emprego de 1g da massa de perlita expandida para o tratamento
de adsorção a 25 ºC, e como parte do tratamento eletro-oxidativo, a utilização da densidade de
corrente aplicada de 20 mA cm-2 a 25 ºC. O tratamento sequencial foi realizado em dois
sistemas de forma que cada técnica utilizada pudesse realizar uma etapa do tratamento.
Através da Figura 5.16, é possível comparar as porcentagens de remoção da DQO nos
processos eletro-oxidativos e de adsorção realizados separadamente a 25 ºC. Como pode ser
observado, as condições experimentais selecionadas (20 mA cm-2 e 1g de perlita a 25 ºC)
obtiveram percentuais de remoção considerados satisfatórios (61,49 e 63,97% para eletrooxidação e adsorção, respectivamente), principalmente na adsorção já que levando em
consideração o efeito que a massa do material exerce sobre o tratamento, o aumento da
quantidade de perlita na adsorção para 2g obteve um percentual de remoção de 66,30%, não
apresentando uma diferença significativa quando comparado ao obtido com 1g de perlita.
As condições experimentais, no entanto, foram selecionadas priorizando o baixo custo
e a eficiência de remoção dos compostos orgânicos quando comparadas as demais, já que o
principal desafio para um emprego do tratamento eletroquímico na oxidação de poluentes,
como o BTX, consiste na redução do consumo energético de maneira a diminuir o seu custo
operacional, e da mesma forma, o tratamento adsortivo busca o emprego de materiais de
baixo custo, e que alcance boas eficiências de remoção em menores quantidades.
O estudo do efeito da temperatura demonstrou bons resultados em relação aos dados
obtidos na remoção da DQO durante os tratamentos, porém a utilização de maiores
temperaturas como 60 ºC proporcionou uma redução na capacidade de adsorção, e uma maior
taxa de volatilização dos compostos BTX, o que dificulta muitas vezes caracterizar a
eficiência da técnica utilizada. Além disso, o emprego da temperatura também irá gerar um
aumento no consumo energético no que se refere ao aquecimento do efluente. Por essas
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razões, a utilização de temperaturas superiores a 25 ºC não foi uma condição operacional
selecionada para o tratamento sequencial.
Figura 5.16. Comparação da remoção de DQO dos tratamentos eletro-oxidativos em 10, 20 e 30 mA cm-2, e
adsortivos utilizando 0,5, 1, e 2g de perlita expandida, ambos realizados separadamente. Condições operacionais:
eletrólito= Na2SO4 0,1M; [BTX]0= 50 mg/L cada composto; temperatura= 25 ºC.

5.3.2 – Espectrofotometria de UV-vis e Remoção de DQO

A Figura 5.17 mostra os espectros de UV-vis obtidos através do monitoramento dos
tratamentos sequenciais (Eletro-oxidação - Adsorção; Adsorção – Eletro-oxidação) nas
condições indicadas na seção anterior. Assim como nos tratamentos realizados
separadamente, durantes os primeiros 30 minutos de eletrólise é possível verificar que há a
degradação do BTX em ambos os processos. No tratamento utilizando a oxidação como um
pré-tratamento (Figura 5.17A) uma maior produção de intermediários é observada, fato que
pode ser explicado pela interação dos compostos em solução com a superfície do eletrodo de
Ti/PbO2. Contudo, ao utilizar a adsorção como um pré-tratamento (Figura 5.17B), sugere que
a eliminação dos poluentes orgânicos ocorreu através de uma fisissorção ou quimissorção na
superfície do adsorvente, o que provocou uma menor produção de intermediários, e quando o
tratamento eletroquímico foi posteriormente empregado, uma eliminação mais eficiente da
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matéria orgânica foi atingida, o que pode ser confirmado através da Figura 5.18 que
demonstra o percentual de remoção de DQO nos tratamentos sequenciais.
Figura 5.17. Espectros de UV-vis dos tratamentos acoplados: em A) Oxidação – Adsorção; em B) Adsorção –
Oxidação. Condições operacionais: eletrólito= Na2SO4 0,1M; [BTX]0= 50 mg/L

cada composto;

-2

temperatura= 25 ºC, massa de perlita =1g; J= 20 mA cm .

Figura 5.18. Remoção da DQO durante o tratamento sequencial (Eletro-oxidação – Adsorção; Adsorção- Eletrooxidação). Condições operacionais: eletrólito= Na2SO4 0,1M; [BTX]0= 50 mg/L cada composto; temperatura=
25 ºC, massa de perlita =1g; J= 20 mA cm-2.
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5.3.3 – Análises Cromatográficas

Os resultados apresentados na Tabela 5.4 mostram a eficiência de remoção de BTX
obtidos por meio das análises de cromatografia gasosa CG/FID-PID após os tratamentos de
adsorção aplicando 1g de perlita expandida, eletro-oxidação com densidade de corrente
aplicada de 20 mA cm-2 e tratamento sequencial unindo os dois processos citados, utilizando
a eletro-oxidação como um pré-tratamento. Foi necessário inicialmente uma diluição da
amostra em 100x devido a alta concentração dos analitos de interesse.
Como pode ser observado, o efluente após o tratamento eletro-oxidativo mostrou alta
eficiência de remoção dos compostos BTX, chegando a obter percentuais superiores a 90%.
Como esperado, o tratamento sequencial (Eletro-oxidação – Adsorção) mostrou resultados
satisfatórios com remoções de 98,29 e 99,87% para benzeno e tolueno respectivamente, já o
percentual de xileno removido não foi revelado devido a concentração apresentar valor
inferior ao limite de detecção do método utilizado para a análise. O tratamento de Adsorção
mostrou uma eficiência de remoção inferior aos demais com percentuais de remoção variando
de 30 a 59,73%, sugerindo que a técnica não fora tão eficiente na remoção dos compostos
BTX quanto às demais citadas.

Tabela 5.5. Eficiência de remoção de BTX nos tratamentos de adsorção e eletro-oxidação realizados
separadamente e tratamento sequencial por meio das análises de CG/FID-PID.

Composto

LD
(mg/mL)

LQ
(mg/mL)

EO (20 mA
cm-2)
(%)

Adsorção
1g (%)

Sequencial
(EO-ADS)
(%)

Benzeno

0,33

1,0

98,40%

33,77%

98,29%

Tolueno

0,33

1,0

98,42%

42,47%

99,87%

Xileno

0,33

1,0

97,73%

59,73%

<LD

LD: Limite de Detecção
LQ: Limite de Quantificação
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Os resultados mostraram eficiências de remoção satisfatórias dos compostos BTX
durante os tratamentos, entretanto o processo de diluição das amostras pode ter contribuído
para a volatilização dos compostos diminuindo ainda mais suas concentrações.
O perfil cromatográfico da Figura 5.19 identifica a presença de 5 picos referentes aos
compostos: benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno e o-xileno, respectivamente, na amostra
inicial do efluente sintético, além de pequenos picos que podem ser atribuídos a presença de
contaminação na amostra. A presença do etilbenzeno na amostra inicial pode ser explicada
por uma contaminação nos reagentes de trabalho, ou durante o próprio processo de análise na
coluna cromatográfica em contato com outras amostras. No perfil cromatográfico da Figura
5.20 é possível observar a formação de novos picos que correspondem a compostos
intermediários, decorrentes da degradação dos contaminantes anteriormente citados durante o
tratamento sequencial.

Figura 5.19. Perfil cromatográfico dos contaminantes BTX na amostra inicial.

Figura 5.20. Perfil cromatográfico dos contaminantes BTX na amostra final após o tratamento sequencial.
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5.3.4. Avaliação do Consumo Energético e Custo Operacional

A Tabela 5.5 mostra as estimativas do consumo energético para a remoção da matéria
orgânica durante o processo de eletro-oxidação no tratamento sequencial. Como pode ser
visto, houve uma pequena diferença entre os valores do consumo energético obtidos entre as
duas formas de tratamento aplicadas, sendo de 51,81 Kwh/m3 para o processo utilizando a
eletro-oxidação como pré-tratamento, e de 54,7 Kwh/m3 ao utilizar a eletro-oxidação como
pós-tratamento. As despesas do processo eletroquímico também foram comparadas na Tabela
5.5, levando em consideração o custo de energia elétrica em cerca de R$ 0,3 (R$ = moeda
brasileira (reais), impostos excluídos) por kWh (Agência Nacional de Energia, Brasil). Os
resultados mostram que assim como o consumo energético, a diferença entre os custos foi
bem pequena.

Tabela 5.6. Consumo energético por volume de efluente tratado durante a oxidação do BTX no tratamento
Sequencial (Eletro-oxidação – Adsorção; Adsorção – Eletro-oxidação).

Tratamento Sequencial

% Remoção DQO

Consumo

Custo

Energético

(R$ m-3)

(Kwh/m3)
Eletro-oxidação - Adsorção

83,69%

51,81

15,54

Adsorção – Eletro-oxidação

87,26%

54,57

16,37

O consumo energético obtido durante a oxidação no tratamento sequencial fez com
que este tenha proeminentes vantagens na remediação de efluentes quando comparado ao
tratamento eletro-oxidativo realizado separadamente, o que é mostrado através da Figura 5.19.
Percebe-se que o fato do tratamento sequencial utilizar duas tecnologias faz com que o tempo
total do tratamento que antes fora de 180 minutos para um único processo, passe a ser de 90
minutos para cada tecnologia de remediação aplicada, promovendo menores consumos de
energia e consequentemente menores custos quando comparado à eletro-oxidação realizada
individualmente. A perlita expandida, utilizada na adsorção, tem o custo menor que 13 reais
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por quilo no Brasil, sendo um adsorvente viável para a remediação de efluentes. Logo, o
tratamento sequencial não só favoreceu a maximização da eficiência de remoção dos
compostos BTX, como promoveu a minimização dos custos operacionais.
Figura 5.21. Comparação do consumo energético entre os tratamentos de Eletro-oxidação (J= 20 mA cm-2) e
sequenciais (Eletro-oxidação – Adsorção; Adsorção – Eletro-oxidação) com massa de perlita =1g e J= 20 mA
cm-2. Condições operacionais: eletrólito= Na2SO4 0,1M; [BTX]0= 50 mg/L cada composto; temperatura= 25 ºC.
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6. CONCLUSÃO

Através do estudo da eletro-oxidação e da adsorção realizados separadamente e
sequencialmente visando uma maior eficiência na degradação do BTX, foi possível chegar as
seguintes conclusões:
O tratamento eletro-oxidativo se mostrou capaz de degradar os compostos BTX no
efluente sintético em razão das propriedades eletrocatalíticas do ânodo de Ti/PbO2, que por
ser um ânodo “não ativo”, a oxidação eletroquímica ocorreu através de radicais hidroxilas
ligadas fracamente ao eletrodo, levando a formação de intermediários, os quais foram sendo
eliminados no decorrer da eletrólise. Em se tratando das condições experimentais avaliadas, a
densidade de corrente aplicada e a temperatura se mostraram proporcional à remoção de
DQO, isto é, ao utilizar maiores densidades de corrente aplicada e maiores temperaturas,
houve um acréscimo no percentual de remoção, chegando a obter percentuais superiores a
70%. Entretanto, ao utilizar maiores densidades de corrente um maior consumo energético foi
encontrado.
No processo de adsorção, o aumento da temperatura não se mostrou um fator
determinante para a remoção da matéria orgânica, enquanto que o aumento na quantidade de
material adsorvente levou a um acréscimo no percentual de remoção, chegando a obter
66,30% utilizando 2g de adsorvente. Essa característica pode ser atribuída ao fato de que um
aumento na massa do adsorvente aumenta a relação massa do adsorvente/volume da solução,
m(g)/V(L), e em consequência, há um aumento dos sítios ativos do material. A caracterização
da perlita expandida pura e perlita adsorvida com BTX através das técnicas termoanalíticas
(TG/TGD), e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), sugerem que o material
adsorvente passou por um processo de adsorção físico ou químico em sua superfície.
O estudo do efeito da temperatura demonstrou bons resultados em relação aos dados
obtidos na remoção da DQO durante os tratamentos, porém a utilização de maiores
temperaturas como 60 ºC proporciona a volatilização dos compostos BTX, o que dificulta
muitas vezes caracterizar a eficiência da técnica utilizada, além disso, o emprego da
temperatura também irá gerar um aumento no consumo energético no que se refere ao
aquecimento do efluente.
As condições operacionais selecionadas de ambos os tratamentos (Eletro-oxidação: J=
20 mA cm-2 – Adsorção: 1g de perlita) a 25 ºC, levaram em consideração a eficiência de
remoção da matéria orgânica e o baixo consumo energético e custos operacionais, logo, o
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tratamento sequencial se mostrou eficiente e satisfatório chegando a obter remoções
superiores a 80%. O emprego da adsorção como um pré-tratamento possibilitou uma menor
produção de intermediários quando o tratamento eletro-oxidativo foi posteriormente
empregado, indicando que a remoção dos poluentes tenha acontecido por uma fisissorção ou
quimissorção na superfície da perlia expandida, em consequência uma maior remoção da
matéria orgânica foi obtida. A quantificação do BTX através das análises de cromatografia
gasosa ao término dos tratamentos também confirmou a eficiência da remoção dos compostos
orgânicos mostrando percentuais de remoção de BTX superiores a 90%.
Conclui-se que o tratamento sequencial faz com que o tempo para cada processo seja
reduzido, promovendo menores consumos de energia durante a eletro-oxidação e
consequentemente menores custos operacionais. A perlita expandida, por sua vez, se mostrou
um adsorvente viável para a remediação de efluentes por apresentar o custo menor que 13
reais por quilo no Brasil. Logo, o tratamento sequencial não só favoreceu a maximização da
eficiência de remoção dos compostos BTX, como promoveu a minimização dos custos
operacionais, outorgando proeminentes vantagens no tratamento de efluentes contendo
poluentes orgânicos.
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