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RESUMO
Na indústria do petróleo, a água produzida é o maior volume líquido produzido com
grande capacidade poluidora. Dentre os contaminantes orgânicos, os aromáticos apresentam o
principal risco ao meio ambiente e à saúde da população principalmente BTEX. Ao longo dos
últimos anos, a eletroquímica tem se mostrado eficiente na degradação desses compostos,
envolvendo apenas a utilização de elétrons como reagentes. Entretanto, o desenho do reator
eletroquímico, hidrodinâmica e, consequentemente, o coeficiente de transferência de massa
são parâmetros determinantes na eficiência do processo eletroquímico. Dentro desse contexto,
o objetivo deste trabalho foi investigar geometrias de células eletroquímicas, visando
determinar os coeficientes de transferência de massa e entender a sua hidrodinâmica. Foram
estudadas células em batelada e em fluxo, variando a potência da agitação, posição da
agitação e espaçamento entre os eletrodos, empregando a técnica de corrente limite, com um
gradiente de concentração de 4 a 24 mmol/dm³ de K4[Fe(CN)]6 em proporção molar de 2:1
para K3[Fe(CN)]6 em meio de NaOH 0,5 mol/dm³, a fim de determinar a corrente limite, e
consequentemente o coeficiente de transferência de massa (km). Os resultados obtidos
mostraram claramente que na célula em batelada, o aumento da agitação e a posição da
agitação influenciaram o km; na célula em fluxo, o afastamento dos eletrodos não mostra
influencia significativa quando a agitação (fluxo) é direcionada à superfície do eletrodo; e
ainda, as células em fluxo se mostraram mais eficientes no que diz respeito à eliminação de
resistências físicas inerentes ao tratamento eletro-oxidativo. Por fim, os resultados alcançados
mostraram que é possível a aplicação do reator eletroquímico no tratamento de BTX, uma vez
que foi identificada uma geometria com o melhor coeficiente de massa, favorecendo a
oxidação das espécies na superfície do eletrodo, de forma mais rápida e eficiente.
Palavras-Chaves: água produzida, células eletroquímicas, transferência de massa, BTX,
eletro-oxidação.
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ABSTRACT
The oil and gas production processes generate large volumes of waste with high
toxicity. In this industry, produced water is the most produced liquid volume with great
polluting capacity. Among the organic contaminants, the aromatics, mainly BTEX, present a
major risk to the environment and people's health. Over the past years, many studies have
been conducted under the electrooxidation of aromatic compounds, showing that the
electrochemical degradation is efficient for these substances, even more importantly, the
process involves only the use of electrons as reactants. However, the design of the
electrochemical reactor, hydrodynamics and mass transfer coefficients are critical parameters
on the efficiency of the electrochemical process. In this context, the objective of this study
was to investigate geometries of electrochemical cells, to determine the mass transfer
coefficients and understand their hydrodynamics. Cells were studied in batch and flow design,
varying stirring rate, the stirring position and spacing between electrodes.

In order to

determine the current limit, and thus the mass transfer coefficient (Km), it was used a
concentration gradient of K4[FeCN]6 / K3[FeCN]6 (2:1) from 4 to 24 mM, in medium of 0.5
M NaOH. The results clearly showed that regarding the batch cell, increasing stirring rate and
changing its position promote a considerable effect on Km; in the flow cell, no influences were
achieved when the spacing of the electrodes was modified when the stirring (flow) is directed
to the electrode surface; and, the flow cells are more efficient with regard to the elimination of
inherent physical resistance to the electrochemical treatment. Finally, the results showed that
the application of reactor is possible to treat electrochemically BTX because the better
geometry has been identified, favoring the oxidation of the species on the electrode surface
more rapidly and efficiently.

Keywords: produced water, electrochemical cells, mass transfer, BTX, electrooxidation.
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1. INTRODUÇÃO
O petróleo e o gás natural tem importância fundamental na civilização. Contudo,
como a maioria das atividades produtivas do mundo, os processos de produção de petróleo e
gás geram grandes volumes de resíduos, considerados como de alta toxicidade e capacidade
contaminante. Nessa indústria, a água produzida é o resíduo considerado como um dos de
maior produção e também com grande toxicidade e capacidade poluidoras, principalmente
devido aos metais pesados, às altas concentrações de compostos orgânicos e aos sólidos
dissolvidos e/ou em suspensão (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009; ROCHA et al., 2012;
UKPOHOR, 2001).
A maioria dos contaminantes da água produzida não é biodegradável e tende a se
acumular em organismos vivos através de toda a cadeia alimentar, causando sérias doenças e
transtornos. Por isso, em diversos países ao redor do globo, foram estabelecidos critérios e
limites às concentrações desses contaminantes para disposição da água produzida no meio
ambiente.
Em cada país há alguma agência regulamentadora para emissão de efluentes. No
Brasil, esses limites são estabelecidos por órgãos públicos (regulamentadores e fiscalizadores)
como ANP, CONAMA, IBAMA, IDEMA, entre outros. Para garantir que os limites fixados
serão obedecidos, a água produzida passa por um tratamento específico (químico, físico e/ou
biológico) em função da sua composição, para então ser devolvida ao meio ambiente, seja por
reinjeção no reservatório ou disposição em corpos d’água. E ainda, dependendo das classes de
contaminantes a serem tratados, os processos de tratamento podem ser aplicados
separadamente ou integrados, onde há vários procedimentos no processo, objetivando tratar
mais de uma classe de contaminantes ao mesmo tempo (por exemplo, metais pesados e
sólidos totais), ou específicos, nos quais apenas uma classe de contaminantes será tratada (por
exemplo, compostos orgânicos).
Segundo revisão de Fakhru’l-Razi et al. (2009), a lista de procedimentos
disponíveis na literatura é extensa, cada um com sua especificidade, como por exemplo,
adsorção, filtros de areia, evaporação, oxidação ou precipitação química, processos de
oxidação avançada, e muitos outros. Todavia, segundo Rocha et al. (2012), a tecnologia
eletroquímica para a remediação de efluentes, difíceis de serem tratados, tem se tornado uma
alternativa atraente principalmente devido as suas principais características: versatilidade,
eficiência energética e facilidade de automação. A oxidação eletroquímica, especificamente,
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tem sido aplicada com sucesso na remoção de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e a
completa degradação de compostos orgânicos, no tratamento de efluentes têxteis, domésticos,
de petróleo, etc. Além disso, a multiplicidade de materiais eletrocatalíticos empregados em
ânodos garante a larga aplicação desse método nos mais diversos casos (FERRO e DE
BATTISTI, 2002; MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009; MARTÍNEZ-HUITLE e
FERRO, 2006; OLIVEIRA et al., 2012; ROCHA et al., 2012; NIZZA e CERISOLA, 2010a,
2010b; SANTOS et al., 2006; SILVA et al., 2011).
Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi investigar geometrias de células
eletroquímicas, visando determinar os coeficientes de transferência de massa e entender a sua
hidrodinâmica. O tratamento de um efluente sintético contendo BTX foi o caso escolhido para
avaliar o desempenho da célula eletroquímica com o melhor coeficiente de massa, em termos,
da eliminação dos compostos orgânicos, de forma mais rápida e eficiente.
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1.1. OBJETIVO GERAL
Este trabalho tem como objetivo comparar o desempenho de sistemas de
tratamento eletroquímico em fluxo e em batelada, investigando principalmente as geometrias
de células eletroquímicas, visando determinar os coeficientes de transferência de massa e
entender a sua hidrodinâmica para avaliar a eficiência destes reatores na aplicação de
tratamento de efluentes.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Desenvolver testes preliminares de tratamento eletroquímico em batelada
descontaminando um efluente sintético com compostos aromáticos
(benzeno, tolueno e xileno, mistura denominada como BTX);



Avaliar o comportamento dos materiais eletrocatalíticos empregados na
oxidação eletroquímica de BTX;



Investigar variáveis e

parâmetros para otimização dos reatores

eletroquímicos batelada e em fluxo: variando potência de agitação, posição
da agitação e espaçamento entre os eletrodos;


Determinar os coeficientes de transferência de massa mediante a técnica de
corrente

limite

empregando

um

gradiente

de

concentração

de

K4[Fe(CN)]6/K3[Fe(CN)]6;


Avaliar a melhor geometria de reator eletroquímico;



Propor as melhores condições para o tratamento eletroquímico de um
efluente contendo poluentes orgânicos.
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2. ASPECTOS TEÓRICOS
Neste capítulo são apresentados os aspectos teóricos mais relevantes referentes à água
produzida, suas características, composição, tratamento e descarte; o impacto ambiental que o
BTEX causa ao meio ambiente; os atuais tratamentos que são empregados no Brasil; os
fundamentos da eletroquímica, sua aplicação no tratamento de efluentes, e seus parâmetros
mais importantes.

2.1. ÁGUA PRODUZIDA
Já é um fato de comum conhecimento à sociedade que as atividades industriais e
produtivas geram uma enorme quantidade de resíduos, sólidos, líquidos e gasosos. Alguns
desses rejeitos podem ser simplesmente descartados ou dispostos no meio ambiente sem
maiores consequências para a população ou para o meio, enquanto que outros têm uma
altíssima capacidade poluente e/ou contaminante, e, portanto, precisam de tratamento
adequado antes do descarte.
A água produzida é um dos efluentes gerados na indústria petrolífera, desde a
etapa de perfuração do poço, passando pela produção e atividades de intervenção de poço, até
o processamento do petróleo, onde é removida a água emulsificada. A água tem composição e
constituição complexa e altamente variável, principalmente em função do reservatório e do
petróleo com o qual teve contato por milhões de anos (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009). Além
disso, nessa água são adicionados inúmeros aditivos, com as finalidades mais diversas: que
visem sua estabilidade durante transporte; que não oxidem a tubulação; ou que não deposite
material na linha; entre outros.
Na atualidade, a produção deste efluente tem aumentado consideravelmente,
principalmente devido ao amadurecimento dos campos, não só no Brasil, como também a
nível global (IOGP, 2002a, 2013; MOTTA et al., 2013; VALLE, 2014). Além disso, a
indústria do petróleo tem utilizado tecnologias e técnicas que aumentam o fator de
recuperação desses campos, sendo várias dessas metodologias baseadas na utilização de água.
Desde técnicas simples, como fraturamento e acidificação do reservatório, como também
métodos de recuperação convencional e avançada de petróleo, por injeção de água e de vapor,
respectivamente.
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2.1.1. Causas da Produção Excedente de Água
Água produzida é o resultado, principalmente, da água de formação (também
chamada de água conata), água de injeção em reservatório e condensado, quando no caso da
produção de gás (THOMAS, 2004). No funcionamento natural de um poço surgente, a água é
encontrada na rocha reservatório na forma de água conata, armazenada ao longo do tempo
junto ao petróleo. Esta água é produzida junto ao petróleo na forma emulsificada ou de duas
fases, e a proporção “petróleo/água conata” varia de acordo com o reservatório (THOMAS,
2004). Porém, em alguns casos é possível existir um aquífero abaixo da zona de petróleo, que,
devido ao seu volume (e consequentemente sua energia suplementar), preserva por
determinado período de tempo a pressão do reservatório (ROSA; CARVALHO; XAVIER,
2006). Entretanto, com a produção acelerada e sem gerenciamento apropriado, a água desses
aquíferos começa a ser produzida, aumentando enormemente o volume de água produzida. Os
principais eventos capazes de extrapolar a produção de água em um poço são mostrados na
Figura 2.1 (AMERICAN GEOSCIENCES INSTITUTE, 2000; ROSA; CARVALHO;
XAVIER, 2006; THOMAS, 2004).
Figura 2.1 – Problemas de reservatório na produção de petróleo.

Fonte: AMERICAN GEOSCIENCES INSTITUTE (2000).
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1. Canais preferenciais: ocorre quando o reservatório possui heterogeneidade em
suas propriedades geológicas, como zonas de alta permeabilidade (isto é, fraturas naturais e
defeitos similares) e estratificação do reservatório. A água poderia emanar de um aquífero
através de canais preferenciais, ou seja, de fraturas e das zonas estratificadas, provocando um
aumento notável da produção de água.
2. Fingering: quando a água atravessa o reservatório a partir de um poço injetor
até um poço produtor, pelos mesmos canais preferenciais de reservatório nos quais ocorre os
canais preferenciais.
3. Cone d’água: quando a produção de petróleo excede um valor crítico de vazão,
a pressão do aquífero provoca o atravessamento da água pela linha de contato óleo-água, o
que é comumente chamado de conning. Uma vez que a água alcança a completação do poço,
ela contorna e ultrapassa o petróleo passando a ser produzida em grandes volumes.
4. Behind pipe: este é um problema comumente relacionado a defeitos de
completação de um poço. Quando a perfuração de um poço atinge um aquífero, mesmo que
isolado da rocha reservatório, e a cimentação do poço não foi bem executada, a água escoa ao
redor do revestimento até a formação, onde é produzida junto com o petróleo.
Apesar dos esforços para evitar e/ou minimizar as consequências desses
problemas de reservatórios (AMERICAN GEOSCIENCES INSTITUTE, 2000; BAJUNAID
et al., 2013; JIN; WOJTANOWICZ; HUGHES, 2010; LAKATOS et al., 2014;
LUIPRASERT; SRISURIYACHAI; ATHICHANAGORN, 2013; MEGUID et al., 2011;
RODRIGUEZ DE LA GARZA; ORTEGA-GALINDO; GARCIA-PIETRI, 2013), a
engenharia de reservatório ainda enfrenta grandes desafios no que diz respeito a melhorar a
produção de petróleo, dando origem a produção de água como consequência antrópica. Este é
o resultado de anos de produção de petróleo, o que causa a diminuição da pressão do reservatório, fato chamado depleção. Isso acontece quando o campo atinge a maturidade, e para corrigir essa problemática de baixa de pressão, faz-se uso de mecanismos artificiais de recuperação de petróleo, também chamados de recuperação avançada, onde dentro desse espectro de
possibilidades, o método convencional de recuperação avançada mais usado é a injeção de
água. A água que entra por um poço injetor pode rapidamente atravessar o reservatório até o
poço produtor mais próximo, seja através de canais preferenciais (fingering), como mostrado
na Figura 2.1-2, ou por causa da lavagem do reservatório, quando a água injetada perdeu a
capacidade de carrear petróleo ou quando o petróleo da zona se esgotou (AMERICAN
GEOSCIENCES INSTITUTE, 2000; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006).
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2.1.2. Produção brasileira e internacional
Em fevereiro de 2014, o ESTADÃO expôs dados sobre a produção de água na
bacia de Campos, onde é feita 80% da produção nacional. A produção de petróleo tem
diminuído nos últimos anos, ficando bem acima da taxa de declínio máxima fixada pela
Petrobras. Um dos fatores que evidenciam essa diminuição é a consequente produção de água
associada, que tem aumentado bastante, chegando a alcançar cerca de 1,5 milhões de barris ao
dia. Segundo a própria Petrobras, isso se deve às características dos reservatórios de Campos,
que exigem a injeção de elevados volumes de água para aumentar fator de recuperação,
resultando, portanto, no processo padrão de produção de água. E ainda, o analista do HSBC,
Luiz Carvalho, disse: "Nos últimos oito anos, a produção de água aumentou de 610 mil
barris/dia para 1,592 milhão. Já a produção de petróleo passou de 1,174 milhão barris/dia para
1,592 milhão barris/dia" (VALLE, 2014).
Segundo a Associação Internacional de Produtores de Óleo e Gás (sigla do inglês:
IOGP, “International Association of Oil & Gas Producers”), para cada tonelada de petróleo
produzido em 2013, são produzidas aproximadamente 1,6 toneladas de água, das quais 1,0
tonelada é reinjetada e 0,6 toneladas são descartadas. As companhias associadas, que
representam apenas 29% da produção mundial, declararam descartar 841 milhões de
toneladas de água produzida no ano de 2013. Quanto à localização do descarte, 91% em mar e
9% em operações de terra. E devido à concentração de óleo no descarte (Teor de Óleos e
Graxas de 10,5 a 13,1 mg/dm³ em média), cerca de 8,2 toneladas de petróleo foram
descartadas no meio ambiente só no ano de 2013 (IOGP, 2014).

2.1.3. Constituição e Parâmetros Físico-Químicos
Como abordado anteriormente, a composição e constituição deste efluente é
complexa e extensamente variável, que, junto às suas propriedades físicas, dependem
fortemente de alguns fatores como:
 Localização global do campo de produção;
 Composição e estrutura da formação geológica;
 Idade do reservatório;
 Característica do petróleo com o qual esteve em equilíbrio por milhões de anos;
 Condições operacionais;
 E, aditivos químicos usados nas instalações do campo.
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Embora os valores dos parâmetros padrões possam variar em ordem de grandeza,
sua constituição geral, segundo as revisões da literatura de Fakhru’l-Razi et al. (2009) e Motta
et al. (2013), se baseia na presença de: óleo dissolvido e disperso (emulsificado ou suspenso);
minerais, incluindo sais e metais pesados; sólidos suspensos totais; aditivos químicos; e gases
dissolvidos (CO2, O2 e H2S).
2.1.3.1.

Óleo e Graxas

A quantidade de óleos e graxas em água sofre influência direta do pH, salinidade,
temperatura e sólidos dissolvidos totais. Esses parâmetros podem estabilizar ou provocar a
separação de grande parte do óleo, que pode estar na forma livre, emulsionada e dissolvida.
No primeiro, o óleo está em gotículas de tamanho superior a 100 m e pode ser separado
facilmente através de processos gravitacionais, enquanto os dois últimos casos precisam de
processos mais direcionados ao tipo de contaminante.
Nos sistemas emulsionados, com gotículas de tamanho inferior a 100 m,
prevalecem ainda os hidrocarbonetos praticamente insolúveis, enquanto que a forma solúvel
do óleo é composta por hidrocarbonetos de baixo peso molecular. Nesta ultima, se destacam:
compostos monoaromáticos (benzeno, etilbenzeno, tolueno, xileno – BTEX); naftaleno,
fenantreno, dibenzotiofeno (NFD); hidrocarbonetos policíclicos aromático com poucos anéis
e baixo peso molecular (HPAs); fenóis, polifenóis e fenóis alquilados.
A contaminação de óleo solúvel é a de maior toxicidade para o meio ambiente, e
infelizmente não pode ser removido por processos tradicionais de separação óleo-água
(FAKHRU’L-RAZI et al., 2009; MOTTA et al., 2013).
2.1.3.2.

Minerais

Minerais é a denominação da classe inorgânica de poluição correspondente a
ânions, cátions, metais pesados e materiais radioativos de ocorrência natural. A maioria dos
cátions (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, Fe2+) e ânions (Cl−, SO42−, CO32−, HCO3–) não
oferecem risco imediato à biota marinha, mas no continente podem afetar diretamente a
ecodinâmica de corpos d’água doce, pois atingem concentrações na faixa de 100 a 300.000
mg/dm³, e possuem alta capacidade tamponante, bem como de se depositar, seja no fundo dos
corpos d’água ou na própria linha de transporte, e ainda, devido ao grande volume de
produção, podem alterar significativamente a salinidade e o pH desses aquíferos de superfície.
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Os metais pesados apresentam-se normalmente na forma de concentrações traço,
podendo ser cádmio, cromo, cobre, chumbo, mercúrio, níquel, prata e zinco. Materiais
radioativos de ocorrência natural (MRON) são encontrados nas incrustações, principalmente o
rádio em seus isótopos

226

Ra e

228

Ra, e sulfato de bário (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009;

MOTTA et al., 2013).
2.1.3.3.

Sólidos Suspensos

Essá e a classe de compostos particulados constituída por uma multiplicidade de
origens: sólidos da própria formação (areia, silte, argila e carbonatos); elementos de corrosão
e incrustação (óxidos de ferro e sulfato de bário); ceras e asfaltenos; e até bactérias. Esta
última, apesar de não ser encontrada em grandes concentrações, com apenas cerca de 50 a 100
células/mL, podem causar produção de H2S, um dos principais agentes causadores de
corrosão e incrustações em toda a linha de produção de petróleo e tratamento de água
produzida (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009; MOTTA et al., 2013).
2.1.3.4.

Aditivos Químicos

A água produzida é responsável por uma diversidade de problemas nas operações
de campo durante a produção, o transporte e o tratamento. Os mais comuns estão relacionados
às emulsões, corrosão, incrustação, crescimento microbiano, partículas em suspensão,
espumas e sujeiras de equipamentos. Para tanto, produtos químicos chamados de aditivos são
utilizados para evitar esses problemas, tais como: inibidores de corrosão e incrustação,
biocidas, coagulantes, floculantes, surfactantes (tensoativos), e quebradores de emulsão e de
espuma (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009; MOTTA et al., 2013; THOMAS, 2004).

2.1.4. BTEX
BTEX é a sigla denominativa para os compostos orgânicos monoaromáticos
solúveis encontrados em água produzida. Essas substâncias pertencem ao grupo dos
aromáticos solúveis, são eles:
 BTEX – benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos;
 NFD – naftalenos, fenantrenos e dibenzotiofenos;
 HPAs – compostos policíclicos aromáticos representados pelos 14 HPAs
prioritários (na prática, são 16 HPAs prioritários, que se tornam 14 com a
separação dos naftalenos e fenantrenos em um grupo a parte – NFD).
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O BTEX é a maior parte da contaminação dessa classe (GABARDO et al., 2005;
IOGP, 2005), assim como disposto na Figura 2.2, que mostra a distribuição desses compostos
na contaminação de água produzida por orgânicos solúveis.
Figura 2.2 – Distribuição comumente encontrada para contaminação de orgânicos dissolvidos em água produzida

Fonte: IOGP (2005).

A concentração de BTEX varia majoritamente de 0,5 a 40 mg/dm³, contudo, em
alguns casos excepcionais de reservatório de gás natural, esses valores podem atingir de 100
até 2000 mg/dm³, conforme alguns exemplos dados na Tabela 2.1.
Tabela 2.1 – Concentração (em mg/dm³) de aromáticos em água produzida de diferentes locais do mundo.

BTEX

NFD

HPA

Óleo
Gás
Óleo
Gás
Óleo
Gás

0,73 - 24,1
1,96 - 36
0,5 - 34
0,5 - 2244
0,042 - 4,8
0,01 - 1164

0,77 - 10,4
0,24 - 0,8
0,007 - 0,74
0,001 -0,74
-

0,006 - 0,13
0,003 - 0,05
0,002 - 0,12
0,0004 - 0,23
0,002 - 4,125
0,12 - 0,285

Trinidade e Tobago ²

Óleo

0,062 - 37,5

-

-

Plataforma Curimã - CE/Brasil ²

Óleo

5,8 - 20

0,09 - 1,2

0,002 - 0,25

Noruega ¹
Reino Unido ¹
Holanda ¹

Ahmaduma ³

-

0,39 - 0,35

Fontes: 1 – IOGP (2002); 2 - Gabardo et al. (2005); 3 - Fakhru’l-Razi et al. (2009)

Embora todos esses componentes possam ser detectados na água produzida, é
necessário enfatizar que os dois compostos mais leves, benzeno e tolueno, são encontrados em
campos de produção de gás com concentrações superiores aos campos de óleo. E, mesmo em
reservatórios de óleo, apesar de não serem tão expressivos quanto em reservatórios de gás,
eles ainda são os elementos de valores mais representativos. Vale salientar também que,
enquanto os reservatórios de óleo produzem milhares de m³ de água ao dia, reservatórios de
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gás dificilmente produzem mais do que 10 m³ ao dia (IOGP, 2005). A Figura 2.2 mostra a
distribuição desses compostos orgânicos voláteis (COVs e SCOVs) em água produzida de
petróleo.
Benzeno, toluendo, etilbenzeno e xileno foram submetidos a estudos
toxicológicos em humanos e animais, e foi verificado que, devido sua alta lipofilicidade, esses
compostos são facilmente absorvidos e rapidamente distribuídos em tecidos lipídico, vascular,
ósseo e nervoso. Individualmente e combinados, todos os quatro provocaram deteriorações e
sérios danos neurológicos, alterando membranas do sistema nervoso. Longas exposições ao
benzeno podem acarretar problemas hematológicos sérios, incluindo anemia aplástica, que
pode se desenvolver até uma leucemia. E ainda, em caso de ser conduzida uma estimativa de
riscos à saúde baseada em exposição, a abordagem deve ser de que todos esses componentes
devem ser considerados como causadores de efeitos críticos combinados, isto é, neurológico e
hematológico/carcinogênico/imunológico

(AN,

2004;

LEUSCH;

BARTKOW,

2010;

WILBUR; BOSCH, 2004).

2.1.5. Consequências Ambientais e Regulamentação
Na Figura 2.3 estão categorizados os polos de produção do país, dos quais apenas
algumas localidades já são produtoras a mais de 20 anos, produzindo e liberando vários
rejeitos.
Figura 2.3 – Campos de produção de Petróleo e Concessões de Exploração no ano de 2005.

Fonte: Geopolítica do Petróleo (2005).

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), assim como diversas
outras instituições no mundo, considera o teor de óleos e graxas (TOG) como principal
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critério de descarte de água produzida (IOGP, 2014). Em outros países produtores, os limites
máximos de óleos e graxas totais fixados para descarte da água produzida no mar estão em 15
mg/dm³ na Venezuela e na Argentina; 50 mg/dm³ na Nigéria, na Angola, no Camarões e na
Costa do Marfim; 30 mg/dm³ na Malásia, nos países do Oriente Médio, na Austrália e nos
países do Mar do Norte, e 29 mg/dm³ nos Estados Unidos (STEWART; ARNOLD, 2011).
No Brasil as regulamentações são completas e envolvem praticamente todos os
compostos, elementos e substâncias consideradas tóxicas e ou perigosas, incluindo o BTEX,
como indicado na Resolução 393/2007 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). Para
os limites máximos permitidos de concentração de BTEX na água produzida, a Resolução
430/2011 do CONAMA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011) traz especificados
valores e métodos de descarte de efluente de água produzida. A Tabela 2.2 mostra a evolução
dos parâmetros cruciais para o descarte de efluentes.
Tabela 2.2 – Evolução dos limites de concentração de compostos para descarte de Água Produzida.

Benzeno
Tolueno
Etil-Benzeno
Xileno
DBO 5 dias a
20°C
TOG
COT

2005
0,002 - 0,700 mg/dm³
0,002 - 0,215 mg/dm³
0,025 - 0,090 mg/dm³
0,300 mg/dm³
3 mg/dm³
Virtualmente ausentes
3 -10 mg/dm³

2011
1,20 mg/dm³
1,20 mg/dm³
0,84 mg/dm³
1,60 mg/dm³
Enquadrar na demanda do
corpo receptor
20 mg/dm³
-

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2005, 2007, 2011).

2.1.6. Tratamentos de Água Produzida
A escolha da tecnologia empregada no tratamento deve atender às exigências
regulamentadas para o seu destino final, seja injeção ou reuso, ou, na impossibilidade dessas
opções, o descarte. Dessa maneira, Arthur, Langhus e Patel (2005) expuseram tratamentos
que podem ser realizados com os seguintes objetivos:


Remoção de óleo na forma dispersa, emulsificada ou livre (coalescida);



Remoção de orgânicos solúveis;



Desinfecção para remoção de microorganismos;



Remoção de sólidos suspensos (SS), turbidez e areia;



Remoção de gases dissolvidos, CO2 e H2S;



Dessalinização para eliminação de sais dissolvidos (SO42–, NO3–, e agentes
incrustantes) e remoção de dureza excedente;
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As tecnologias para condicionamento de água produzida tem crescido
consideravelmente nos útimos 10 anos, por um lado, decorrente das regulamentações
ambientais, e por outro por iniciativa da própria indústria para aprimorar seu desempenho.
Como esperado, a maioria dessas tecnologias ainda está em fase de aperfeiçoamento, a nível
operacional, de controle e automação, diminuição dos custos e eficiência global com relação
aos métodos já estabelecidos no mercado.
Os métodos comumente utilizados para remoção de óleo são flotação a ar
(NIKOLOV et al., 1996), flotação por ar dissolvido (RICHTER; AZEVEDO NETTO, 1991),
hidrociclones (SAIDI et al., 2012), leitos coalescedores (SEĆEROV SOKOLOVIĆ;
SOKOLOVIĆ; SEVIĆ, 2009), extração líquido-líquido (MORAES; PAULO; MEDEIROS,
2011), tratamento biológico (ARTHUR; LANGHUS; PATEL, 2005; FAKHRU’L-RAZI et
al., 2009; MOTTA et al., 2013; RICHTER; AZEVEDO NETTO, 1991) entre muitos outros.
Dentre as tecnologias mais usadas podem ser indicadas:
 Câmaras Gravitacionais: eficaz para remoção de óleo disperso. Sua eficiência
depende muito do tempo de retenção, design do tanque e propriedades da
emulsão. Se o sistema emulsificado apresenta uma distribuição de partícula muito
pequena, o tempo de retenção aumenta drasticamente, tornando impraticável o uso
desse método (ARTHUR; LANGHUS; PATEL, 2005; FAKHRU’L-RAZI et al.,
2009; MOTTA et al., 2013).
 Flotação por Ar Dissolvido ou Disperso: o principio básico é a de diminuição
da densidade do óleo, a media que o óleo adere as bolhas de ar, elevando óleo
mais rapidamente. O ar dissolvido utiliza compressores de ar para injetar e
dissolver o ar na corrente de água que se unirá à água produzida, enquanto que o
ar disperso é produzido via mecânica, hidráulica ou sistema de dispersores. A
eficiência desses métodos é limitada a gotículas de óleo de 25 m. Ainda assim,
aumentos de eficiência podem ser alcançados com a assistência de agentes
coagulante ou floculantes, e diminuição das bolhas de ar, quanto menor a bolha de
ar, melhor será a eficiência (ARTHUR; LANGHUS; PATEL, 2005; FAKHRU’LRAZI et al., 2009; MOTTA et al., 2013).
 Hidrociclones: esse aparelho gera um movimento de rotação que cria uma
força centrífuga capaz de empurrar o fluido pesado (água) para a saída abaixo e o
fluido leve (óleo) ao centro, em direção à saída lateral. É um método muito
eficiente que proporciona altas taxas de separação, mesmo para altas
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concentrações de óleo. Porém o hidrociclone possui uma perda de carga muito
grande, que pode ser compensada usando vários cones (o que, inclusive, melhora
a eficiência). Outras desvantagens são: a incapacidade de remover sólidos,
manutenção dispendiosa, e suceptibilidade a entupimentos devido a incrustações e
depósito de sólidos (ARTHUR; LANGHUS; PATEL, 2005; FAKHRU’L-RAZI et
al., 2009; MOTTA et al., 2013).
 Centrífugas: Funcionam com o mesmo princípio dos hidrociclones, mas no
lugar da força centrífuga ser gerada pelo fluxo de alimentação, ela é gerada pelo
equipamento. Esse procedimento consegue remover sólidos suspensos de até 2
m. Entretanto, baixas vazões e, ainda como os hidrociclones, altos custos de
manutenção (ARTHUR; LANGHUS; PATEL, 2005; FAKHRU’L-RAZI et al.,
2009; MOTTA et al., 2013).
 Leitos Coalescedores: são equipamentos que promovem a separação mecânica
de emulsões óleo-água com gotículas de diâmetro superior a 5 m. Devido a
grande especificidade do método, são muitas as geometrias empregadas em leitos
coalescedores, como por exemplo colunas de recheio (com recheio variando em
tipo – granular, anel, sela, telarete e outroas estruturas – e em material – porosos,
granulares, fibrosos e metálicos), placas paralelas, filtros, entre outros. Para o uso
deste método, é muito importante o conhecimento do ponto de fuidez da emulsão,
para que se opere na região acima desse ponto, caracterizada por uma dispersão
líquido-líquido. Os parâmetros operacionais mais importantes são a instabilidade
da emulsão, quantidade de efluente e razão óleo-água. Suas desvantagens são a
grande queda de pressão, e a necessidade e a dificuldade de limpeza desses leitos,
devido à saturação e/ou incrustração (ARTHUR; LANGHUS; PATEL, 2005; LI;
GU, 2005; SEĆEROV SOKOLOVIĆ; SOKOLOVIĆ; SEVIĆ, 2009).
 Misturador-Decantador de Inversão de Fases: utiliza o método de inversão de
fases como princípio de operação. Através do equilíbrio líquido-líquido, consegue
fazer a extração dos componentes orgânicos mesmo em altas vazões, pois a
extração não requer muito tempo de contato. Além disso, sua posição vertical traz
a vantagem de economizar espaço, com apenas 1/3 do tamanho de aparelhos
horizontais, trata 2x vezes mais volume de água produzida, e com mesma
eficiência de remoção. Quanto ao tipo de solvente extratante, segundo Oliveira
(2011), misturando querosene de aviação (QAV) e óleo de coco, é possível
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remover orgânicos e metais pesados simultaneamente. Desvantagens: água
produzida com altas concentrações de orgânicos, superior a 150 mg/dm³, não
apresenta a mesma eficiência (ARTHUR; LANGHUS; PATEL, 2005;
FAKHRU’L-RAZI et al., 2009; MORAES; PAULO; MEDEIROS, 2011;
MOTTA et al., 2013).
 Adsorção: é uma tecnologia extensivamente aceita para remoção de orgânicos
solúveis. As colunas de recheio com adsorventes porosos permitem a aderências
dos orgânicos na superfície do adsorvente e sua sequente retenção nos poros. A
água produzida sai da coluna com virtualmente nenhum hidrocarboneto. As
vantagens desse método são as mesmas da adsorção aplicada em outros processos:
quanto maior a porosidade do adsorvente, maior a área de contato, capacidade de
regenerar o adsorvente, entre outras. A preocupação com esse método é o tempo
de retenção (tempo de contato), o que limita a vazão do processo (ARTHUR;
LANGHUS; PATEL, 2005; FAKHRU’L-RAZI et al., 2009; MOTTA et al.,
2013).
 Tratamentos Biológicos: A biorremediação é um processo muito utilizado na
degradação de BTEX. Este método fundamenta-se na oxidação biológica por
microorganismos, degradando a matéria orgânica em substâncias menores como
CO2 e H2O (ou CH4 e CO2), com custos relativamente baixos. A habilidade de
certos micro-organismos para consumir substâncias orgânicas tóxicas é um caso
bem documentado (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009; GUERRA; ANGELIS, 2009;
JUHASZ; NAIDU, 2000; KÖLLER; MÖDER; CZIHAL, 2000; TIBURTIUS;
PERALTA-ZAMORA; LEAL, 2004; UZURA; KATSURAGI; TANI, 2001). A
grande motivação dos pesquisadores para estudos de biodegradação é a busca de
micro-organismos versáteis capazes de degradarem, de forma eficiente, um grande
sortimento de poluentes por um baixo custo operacional (KUNZ et al., 2002).
Interferentes graves: a salinidade da água produzida é uma fator preponderante
nesses processos, pois apesar de não afetar a conversão global dos poluentes,
diminui consideravelmente a cinética (BALDONI-ANDREY et al., 2006).

Diogo Rôsembergh da Silva Nóbrega, março/2015

34

2.1.7. Tratamentos Combinados
Até o presente momento, não existe um processo de remediação deste efluente
capaz de tratar todas as especificidades simultaneamente. Portanto, a maioria das plantas de
tratamento são projetadas com combinações de metodologias de diferentes atuações, visando
alcançar máxima eficácia e eficiência na separação e degradação dos contaminantes e/ou
poluentes. Não obstante, todos os processos com potencialidade de aplicação no tratamento da
água produzida ainda geram subprodutos, subprodutos que também precisam de posterior
processamento e descarte, de acordo com critérios de proteção ambiental e saúde pública
(GUERRA; ANGELIS, 2009).

2.1.8. Tratamentos por Processos Oxidativos Avançados - POAs
A remoção de poluentes orgânicos persistentes por Processos Oxidativos
Avançados (POAs) tem se apresentado como uma alternativa bastante promissora (FREIRE et
al., 2000). Os POAs têm como fator determinante a geração de radicais hidroxilas (●OH), que
reagem rápida e indiscriminadamente com uma infinidade de compostos orgânicos, por
adição à dupla ligação ou por abstração do hidrogênio em moléculas orgânicas alifáticas. O
resultado final é a formação de radicais orgânicos que reagem com oxigênio, dando início a
uma sequência de reações de degradação que possivelmente culminam em espécies inócuas,
tipicamente CO2 e H2O (COELHO et al., 2006; DIYA’UDDEEN; DAUD; ABDUL AZIZ,
2011; FAKHRU’L-RAZI et al., 2009; SAFARZADEH-AMIRI; BOLTON; CATER, 1997).
Vários procedimentos de produção de radicais hidroxilas vêm sendo estudados, geralmente
fazendo uso de ozônio, peróxido de hidrogênio, reagente de Fenton e tecnologias
eletroquímicas (MARTÍNEZ-HUITLE; FERRO, 2006; ROCHA et al., 2012).
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2.2. TRATAMENTOS ELETROQUÍMICOS
A eletroquímica tem se mostrado como uma alternativa viável na resolução de
problemas ambientais. As técnicas eletroquímicas têm sido amplamente desenvolvidas na
remediação de resíduos líquidos e sólidos. A principal vantagem desta tecnologia é a sua
compatibilidade ambiental, devido ao fato de não envolver o uso de reagentes químicos.
Outras vantagens estão ligadas a sua versatilidade, alta eficiência energética, Utilização em
baixas temperaturas, facilidade de automação e segurança (KIM et al., 2002; MARTÍNEZHUITLE; BRILLAS, 2009).

2.2.1. Eletroquímica e Sistema Eletrolítico
A celula eletroquímica usada nos sistemas de tratamento é composta de dois
eletrodos, chamados ânodo e cátodo, conforme exibido na Figura 2.4 (onde são mostrados os
mecanismos específicos do funcionamento de cada eletrodo no tratamento eletroquímico).
Dependendo do material eletrocatalítico usado, processos de eliminação de poluentes
(orgânicos ou inorgânicos) ocorrerão especificamente, com eficiências diferentes, em função
das condições operacionais (densidade de corrente, potencial elétrico, pH, temperatura,
concentração dos poluentes, composição, condutividade da matriz do efluente, etc.) e o reator
eletroquímico usado.
Figura 2.4 – Funcionamento de um sistema eletroquímo de eletrocoagulação e eletroflotação.

Fonte: Costa (2014).
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O principal parâmetro utilizado para controle do processo eletroquimico é a
densidade de corrente (j), ou seja, a intensidade de corrente utilizada por unidade de área (j =
mA/cm²). Esse parâmetro permite uma linha de investigação sobre influência da quantidade
de carga elétrica aplicada ao sistema, que favorece efetivamente a oxidação do contaminante
em solução. O valor da densidade de corrente pode ser aumentado até o ponto em que começa
a desencadear reações paralelas que competem com o objetivo do tratamento eletroquímico.
Essas reações competitivas chamam-se evolução de oxigênio (no ânodo) e redução de
hidrogênio (no cátodo). Todo o estudo envolvendo sistemas eletroquímicos consiste em
identificar as condições de operação mais eficientes para o tratamento escolhido.

2.2.2. Eletrocoagulação
A coagulação é um tratamento tradicional para separação de fases e descontaminação
de efluentes de qualquer natureza, sejam orgânicos ou inorgânicos. A eficiência dos seus
processos é considerável, por isso é uma tecnologia bem estabelecida a nível industrial. Na
eletrocoagulação, a corrente elétrica utilizada precisa ser capaz de dissolver os ânodos de
ferro (ou aço) e alumínio, eletrodos chamados de ânodos de sacrifício, e consequentemente,
liberar agentes coagulantes eletroformados, isto é, íons Fe3+ e íons Al3+ que precipitam na
forma de hidróxidos (BRILLAS; CABOT; CASADO, 2003; CHEN, 2004; MARTÍNEZHUITLE; BRILLAS, 2009). Além disso, as espécies coaguladas podem ser separadas por
eletroflotação, onde as substâncias alvo se unem às microbolhas de H2 e O2 geradas no cátodo
e ânodo, respectivamente, e são transportadas até o topo do sistema ou depositadas ao fundo,
dependendo da densidade final dos coágulos (GAO et al., 2010; MATOS et al., 2013;
NGAMLERDPOKIN et al., 2011; RINCÓN; MOTTA, 2014; SADEDDIN; NASER; FIRAS,
2011; ZHAO et al., 2010). As maiores desvantagens desse método são a rápida passivação do
ânodo devido a sobrecarga de coágulos, isto é, depósito de lama sobre o eletrodo, de forma
que quando as concentrações dos agentes coagulantes aumentam muito rapidamente, esses
agentes precisam ser removidos da solução (BRILLAS; CABOT; CASADO, 2003; CHEN,
2004; CRESPILHO et al., 2004; MARTÍNEZ-HUITLE; BRILLAS, 2009).

2.2.3. Eletroflotação
A eletroflotação é baseada na utilização de microbolhas formadas, tanto na
superfície anódica (O2), como na superfície catódica (H2). Em dispersões e sistemas
emulsionados, na qual a fase mais leve é a fase descontínua, o simples contato entre as
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microbolhas e o óleo, provoca a união das duas fases e a diminuição da densidade da fase
óleo, como mencionado anteriormente no mesmo mecanismo de funcionamento do tratamento
de flotação por ar dissolvido, possuindo praticamente as mesmas vantagens e desvantagens.
Vale salientar que ambos os eletrodos estão suceptíveis a passivação, dependendo da
concentração de óleo disperso.
Quando o sistema possui outros eletrólitos, duas ou mais reações são possíveis no
mesmo eletrodo, a reação que requer menor potencial de oxidação e redução, para o ânodo e
cátodo, respectivamente, serão as reações mais prováveis de ocorrer (SLABAUGH;
PARSONS, 1983). Por exemplo, em sistemas contendo Cl–, será formado preferencialmente o
gás Cl2 por ter um potencial de oxidação menor que o do O2.
Os estudos na área de eletroflotação vão desde a área de alimentos (ARAYAFARIAS et al., 2008), até tratamento de efluentes (MANSOUR; KSENTINI; ELLEUCH,
2007; MOSTEFA; TIR, 2004; NAHUI et al., 2008; SANTOS et al., 2007), na qual a maioria
dos casos é um processo assistido por coagulação ou floculação.

2.2.4. Eletro-oxidação
As tecnologias eletroquímicas podem ser uma alternativa vantajosa para os
processos convencionais de tratamento de efluentes com BTEX. Até o momento, muitos
estudos relataram que o tratamento eletroquímico tem sido empregado com sucesso para a
completa oxidação de inúmeros poluentes orgânicos, incluindo tensoativos, óleos, gorduras,
resíduos de gasolina e desinfecção (MIRAPALHETA et al., 2007; PANIZZA; CERISOLA,
2010a; RAMALHO et al., 2010; SANTOS et al., 2007; SANTOS et al., 2014; SILVA et al.,
2013). Vários materiais de eletrodo têm sido usados e a eficiência de remoção dos poluentes
depende desses eletrocatalisadores (MARTÍNEZ-HUITLE; BRILLAS, 2009). A oxidação
pode ser direta ou indireta, dependendo do ânodo usado. O mecanismo de degradação de
orgânicos é favorecido através da oxidação anódica que pode ocorrer por troca direta de
elétrons entre a substância e a superfície do eletrodo ou, de forma indireta, pelo intermédio de
espécies oxidantes eletrogeradas, comumente espécies ativas do oxigênio (MARTÍNEZHUITLE; FERRO, 2006). Este mecanismo será descrito no item 2.3.2.
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2.3. PARÂMETROS PARA ELETRO-OXIDAÇÃO
2.3.1. Concentração de Orgânicos
Comninellis e Chen (2010) discutem que as limitações dos tratamentos eletrooxidativos depedem da concentração de orgânicos, monitoradas a partir do parâmetro de
demanda química de oxigênio (DQO). Isto é, os processos eletroquímicos são considerados
métodos e tecnologias interessantes para tratar efluentes considerados diluídos, efluentes com
DQO inferior a 5 g/dm³, competindo com POAs, que utilizam agentes oxidantes fortes.
Além disso, um modelo foi proposto para avaliar o sistema em estudo sob
condições galvanostáticas através do registro dos valores de DQO, com alíquotas ao longo do
processo, e com os valores iniciais e finais. Com esses valores, a Eficiência Instantânea de
Corrente (sigla do inglês: ICE, “Instantaneous Current Efficiency”) é definida mediante a
Equação 1 (COMNINELLIS; PULGARIN, 1991), cujo o cálculo é realizado para cada
alíquota durante o período do tratamento, visando estimar o efetivo uso da corrente elétrica
aplicada para a remoção dos poluentes orgânicos em solução. Cabe destacar que, no processo
de eletrólise, a corrente elétrica é usada para favorecer a degradação eletroquímica dos
compostos orgânicos e inorgânicos, bem como também, a promoção de reações secundárias
pouco desejadas, evolução de oxigênio e hidrogênio. Assim, a ICE permite avaliar esse gasto
de corrente, efetivamente empregado na eletro-oxidação. Outro parâmetro usado é a
Eficiência de Corrente Total (sigla do inglês: TCE, “Total Current Efficiency”), definida pela
Equação 2 (COMNINELLIS; PULGARIN, 1991), a fim de determinar esse consumo de
corrente elétrica no final do tratamento eletroquímico.
ICECOD 

F  V DQOt  DQOt  t 

8 I
t

%TCE 

F  V DQOi  DQO f

8 I
t



(1)



(2)

Sendo, F a constante de Faraday (96500 C/mol); V é o volume de efluente;

DQOt

e DQOt  t são as demandas químicas de oxigênio nos tempos

t

e t (g de

O2/dm³); I é a corrente aplicada no tratamento (A); t é o tempo no qual está sendo avaliada
a diferença de DQO; DQOi e DQO f são as demanda química de oxigênio nos tempos
inicial (t = i) e final (t = f); e  é o tempo no qual ICE se aproxima de zero.
Diogo Rôsembergh da Silva Nóbrega, março/2015

39
O Índice de Oxidação Eletroquímica, sigla do inglês: EOI, “Electrochemical
Oxidation Index”, é a média da eficiência da corrente ao longo do tratamento procurando-se
atingir valores próximos de zero, a fim de avaliar a dificuldade de oxidar um ou outro efluente
contendo poluentes orgânicos, como especificado pela Equação 3 (COMNINELLIS;
PULGARIN, 1991), onde  é o tempo no qual ICE se aproxima de zero.


EOI 

 ICE  dt
0

(3)



A partir da determinação dos valores acima mencionados, parâmetros adicionais
podem ser estimados, visando entender a aplicabilidade das tecnologias eletroquímicas de
oxidação, tais como Demanda Eletroquímica de Oxigênio (sigla do inglês: EOD,
“Electrochemical Oxygen Demand”) e a capacidade total de oxidação eletroquímica.
A Demanda Eletroquímica de Oxigênio é calculada pela Equação 4
(COMNINELLIS; PULGARIN, 1991).

EOD 

8 1000 EOI  I  

F
[orgânicos ]i  V

(4)

Sendo I a corrente aplicada no tratamento (A);  é o tempo no qual ICE se
aproxima de zero; F é a constante de Faraday (96500 C/mol); [orgânicos] é a ´concentração
de orgânicos em g/L em t = i; e V é o volume de efluente em L.
Por fim, a capacidade total de oxidação eletroquímica é expressa em rendimento
relativo ao tempo teórico de consumo de toda a DQO de um dado volume, para isso
denomina-se

Space-time

Yield

(YST).

Seu

cálculo

é

conforme

a

Equação

5

(COMNINELLIS; PULGARIN, 1991).

YST 

a  j  TCE  M FW
 3600
8 F

Sendo a é a área superficial do eletrodo; j é a densidade de corrente; M FW é a
massa molar do composto; e F é a constante de Faraday (96485 C/mol).
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2.3.2. Tipo de Eletrodo
As oxidações diretas e indiretas mencionandas anteriormente (item 2.2.2),
dependem dos materiais eletrocatalíticos usados, que segundo Comninellis (1994) podem se
dividir em eletrodos ativos e não ativos. A Figura 2.5 mostra as rotas de reações para
oxidação da matéria orgânica mediante o uso deste tipo de eletrodos.
Figura 2.5 – Rota de reação de mineralização de compostos orgânicos por eletrodos ativos e não ativos.

11

6

10

7
8

9

Fonte: Comninellis (1994).

Em ambos os casos, a oxidação da molécula da agua é a primeira etapa a ocorrer,
formando radicais hidroxila (Equação 6). Estas espécies podem ser física ou quimicamente
adsorvidas na superfície do material eletrocatalitico. No primeiro caso, os radicais hidroxila
fisisorvidos interagem fracamente com a superfície do eletrodo, reagindo rapidamente com a
matéria orgânica e oxidando completamente a CO2 e H2O (Equação 7). Este mecanismo é
favorecido quando os eletrodos não ativos são usados. Esta reação também compete com a
evolução de oxigênio (Equação 8) sem qualquer participação da superfície do eletrodo
(MARTINEZ-HUITLE, FERRO).
M  H 2O  M (OH )  H   e

(6)

M (OH )  R  M  m CO2  n H 2O  H   e

(7)

M (OH )  M 

(8)

1

2

O2  H   e

Por outro lado, nos eletrodos ativos, os radicais hidroxila previamente formados
interagem fortemente com a superfície do ânodo formando óxidos superiores. Estes óxidos
transferem oxigênio as moléculas dos poluentes orgânicos, favorecendo a conversão destes
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em compostos intermediários da oxidação. Frequentemente, este mecanismo tem uma
eficiência menor, já que vários intermediários de reação são produzidos e a passivação dos
eletrodos pode ocorrer. Além desse mecanismo, a decomposição desse superóxido, pode ser
através da oxidação de compostos orgânicos (Equação 10), ou através da reação de
competição, a evolução de oxigênio como na Equação 11 .
M ( OH )  MO  H   e 

(9)

MO  R  M  RO

(10)

MO  M  1 2 O2

(11)

No caso de eletrodos ativos, um exemplo seria é a platina (Ti/Pt), que segue a
degradação parcial dos compostos orgânicos devido a formação de óxidos na superfície. No
entanto, os eletrodos não ativos, como o Ti/PbO2, promovem a mineralização eletroquímica
dos poluentes (MARTÍNEZ-HUITLE e FERRO, 2006).

2.3.3. Densidade de Corrente
A densidade de corrente é um dos principais parâmetros de controle e
planejamento de operações eletroquímicas. E, indepentemente das dimensões, da
hidrodinâmica e do tipo de regime de fluido, é através da variação da densidade de corrente
que se avaliam as melhores condições de operação quanto ao uso de corrente e potencial,
estabelecendo o valor da corrente limite, para garantir que seja alcançada a máxima eficiência
de corrente.
Um procedimento eletrooxidativo pode funcionar em regime cinético ou em
regime físico, ou seja, um regime que a reação química é a etapa limitante, ou que a
transferência de massa é a etapa limitante. A corrente limite é a corrente máxima na qual o
tratamento eletroquímico vai permanecer no regime químico. Quando a corrente de operação
é superior à corrente limite, o tratamento passará ao regime físico, no qual o fator limitante é a
transferência de massa. Adicionalmente, reações paralelas, como a evolução de oxigênio,
quando favorecidas, influenciam na ICE.
A Figura 2.6 mostra a relação entre a eliminação da matéria orgânica, em termos
de DQO (A), e a ICE (B) em função do tempo, na qual: quando o sistema sofre limitações
químicas (situação 1) e quando o sistema sofre limitações físicas (situação 2), a eficiência em
corrente pode ser mais ou menos efetiva. A corrente limite pode ser determinada
matematicamente de acordo com a Equação 12.
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I lim  n  F  A  km  DQO

(12)

Sendo Ilim a corrente limite em A; n o numero de elétrons envolvidos na
mineralização de orgânicos (n = 4, equivalente ao carbono); F a constante de Faraday (96485
C/mol); A a área do eletrodo em m²; km é o coeficiente de transferência de massa em m/s; e
[DQO] é a Demanda Química de Oxigênio inicial referente aos orgânicos em mol de O2/m³
(PANNIZA, 2001).
Figura 2.6 – Perfil de DQO (gráfico A) e ICE (gráfico B) em função do tempo para um experimento
galvanostático, onde o espaço compreendido como 1, representa um regime químico, e o espaço 2, regime físico.

Fonte: Comninellis (2010).

Visando obter o primeiro regime para ter boas eficiências de eliminação de DQO,
vários parâmetros exercem um papel fundamental, sendo eles: a geometria do reator
eletroquímico, bem como o coeficiente de transferência massa, o gradiente de concentração e
o regime de fluxo. E um dos fatores que garante o uso eficiente de corrente no processo, e a
possibilidade de estabelecer um regime químico é o modo de operação, de forma que os
reatores eletroquímicos podem ser operados de duas maneiras distintas: galvanostaticamente,
ou seja, a corrente aplicada é mantida constante durante o processo, ou então,
potenciostaticamente, em que o processo opera com potencial constante. O modo
galvanostático, muito utilizado na indústria, torna o processamento mais rápido; entretanto,
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quando são atingidos baixos valores de concentração, ocorre uma diminuição da eficiência de
corrente e um consequente aumento do consumo energético devido principalmente ao desvio
de uma parcela da corrente para reações paralelas, como a de desprendimento de hidrogênio.
No modo potenciostático, a corrente elétrica que circula pelo sistema é uma função do
potencial de eletrodo, que é aplicado de forma constante, implicando em maiores valores de
ICE ao longo do processo, o que faz diminuir o consumo energético instantâneo. Contudo, o
tempo de processamento pode tornar-se demasiadamente longo nesse tipo de processo devido
às bolhas que se acumulam na superfície do eletrodo (STANKOVIC e WRAGG, 1995).

2.3.4. Cinética eletroquímica
Aplicando uma carga elétrica em um eletrodo mediante uma fonte externa podem
ocorrer três situações (TICIANELLI e GONZALEZ, 1998):
a) A carga é transferida na interface eletrodo/solução devido ao deslocamento do
potencial de eletrodo do seu valor de equilíbrio através da passagem de uma
corrente faradáica. Neste caso, a diferença de potencial através da interface
depende da carga injetada, o que ilustra a forma de controlar externamente essa
diferença. Neste caso, o eletrodo se diz polarizado.
b) A carga injetada escoa através da interface sendo transferida para alguma das
espécies em solução. Assumindo que essa transferência seja infinitamente rápida,
será observado que a diferença de potencial através da interface permanece
inalterada. Neste caso, o eletrodo se diz não-polarizado.
c) Quando é aplicada uma diferença de potencial dentro de um intervalo de
valores que não induza a ocorrência de uma reação eletródica (corrente nãofaradaica) diz-se que o eletrodo está idealmente polarizado. Nestas circunstâncias,
os fenômenos estão apenas relacionados com a reacomodação de íons e/ou
dipolos na superfície do eletrodo.
No caso de processos eletroquímicos de interesse industrial, a situação 1 é a mais
importante e, neste caso, a curva de polarização, ou seja, a curva de corrente elétrica em
função do potencial de eletrodo proporciona informação sobre estas condições.
Em uma reação eletródica simples do tipo O + z e-  R ocorrendo transferência
na superfície de um eletrodo, de espécies reduzidas R e oxidadas O, é essencial disponibilizar
o reagente na superfície do eletrodo e remover o produto formado com a finalidade de se
manter uma corrente, ou seja, para garantir que ocorra a reação de transferência de elétrons
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(PLETCHER; WALSH, 1990). Entretanto, esse processo pode ser desenvolvido em várias
etapas, tendo uma delas como a determinante da taxa de reação. Portanto, para a compreensão
das características das reações eletródicas é necessário conhecimento sobre transferência de
massa e transferência de elétrons.
Quando uma reação é controlada pela transferência de elétrons a taxa de reação
não depende da concentração da espécie eletroativa na solução e, consequentemente, a
variação da concentração em função do tempo será linear. No caso do transporte de massa em
sistemas eletroquímicos, é necessário considerar três mecanismos: difusão, migração e
convecção. Enquanto o transporte de massa por difusão ocorre devido ao movimento das
espécies em solução em função da existência de um gradiente de concentração, a migração
ocorre devido a um gradiente de potencial elétrico. A migração é responsável pelo transporte
de cargas na solução necessária para se fechar o circuito elétrico entre os eletrodos e os
componentes externos. A terceira forma de transporte de massa ocorre devido a forças
mecânicas e é induzida pela agitação do eletrólito na solução e, em alguns casos, o eletrodo é
a parte móvel.
Com relação à fluidodinâmica, em experimentos eletroquímicos de laboratório o
fluxo é a condição experimental a ser monitorada, sendo o fluxo laminar o mais conveniente.
Entretanto, o fluxo turbulento é mais adequado para processos industriais promovendo
elevadas taxas de reação. Experimentos de laboratório são úteis para a determinação de
parâmetros eletroquímicos visando o projeto adequado de reatores e para o estabelecimento
das condições operacionais ótimas dos mesmos.
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3. METODOLOGIA
Neste capítulo estão descritos os procedimentos metodológicos para cada etapa
experimental: materiais, reagentes e metodologia.

3.1. PERCURSO EXPERIMENTAL
A Figura 3.1 mostra de forma geral as etapas e condições experimentais estudadas
nesta obra, a serem descritas nos próximos itens.
Figura 3.1 – Fluxograma representando o percurso experimental desta pesquisa.
Líquido Contaminante
(71% benzeno; 21% tolueno; 8% xileno)
0,46 mL de Liq. Cont./dm³ de água
Ti/PbO2 , Ti/Pt

Estudo Preliminar de Eletrooxidação
(AO, DQO e Consumo Energético)

10, 20 e 30 mA/cm²
km da literatura;

Eletrodo
Escolhido  Ti/Pt  Itens 4.1.2 e 4.1.3

Espaçamento entre eletrodos
E tipos de agitação

Estudo de Coeficiente de Transferência de Massa (km)
( Técnica de Corrente Limite - sistema redox K4[Fe(CN)6] : K3[Fe(CN)6] )
1° Planejamento:

2° Planejamento:

3° Planejamento: Comparação entre

Geometria Batelada

Geometria Contínua

Geometrias

Melhor e pior geometrias
Estudo Eletrooxidativo
(Influencia do km na eletrooxidação)


Observação de parâmetros de processos:
AO, DQO e Consumo de Energia;



Observação de regime de operação
(físico e químico);



Observação da limitação de transferência
de massa.

Fonte: Nóbrega (2015).
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3.2. ESTUDO PRELIMINAR DE ELETRO-OXIDAÇÃO
Para os experimentos preliminares de eletro-oxidação de benzeno, toluento e
xileno (BTX), foram selecionados dois ânodos já provados como eficientes para degradação
de compostos orgânicos (COSTA, 2014; HAO et al., 2013; MARTÍNEZ-HUITLE et al.,
2004; SZPYRKOWICZ; NAUMCZYK; ZILIO-GRANDI, 1995; TAVARES et al., 2012;
VLYSSIDES et al., 1999), um ativo, Ti/Pt, e outro não-ativo, Ti/PbO2. Todos os
experimentos foram realizados utilizando titânio (Ti) como cátodo pra os dois ânodos.
A preparação da água produzida sintética com BTX, foi executada através da
adição de um o líquido contaminante contendo uma mistura de benzeno, tolueno e xileno,
com composição proporcional às suas respectivas solubilidades máximas em água
(CHRISTENSEN e ELTON, 2014), isto é, o contaminante foi preparado com composições
mássicas de 71% de benzeno, 21% de tolueno e 8% de xileno. O liquido contaminante possui
solubilidade média de 1331,5 mg/dm³ e densidade média de 875,5 g/dm³.
O efluente sintético foi produzido a partir de água de osmose reversa, adicionando
0,46 cm³ de contaminante por litro de água, atingindo as concentrações aproximadas de 286
ppm para o benzeno, 87 ppm para o tolueno e 30 ppm para o xileno. E o eletrólito suporte
escolhido foi sulfato de sódio anidro (Na2SO4) sob as concentrações utilizadas expressas na
Tabela 3.1.
Tabela 3.1 – Condições de operação dos tratamentos preliminares.

Variáveis

Ti/PbO2

Ti/Pt

Volume de Efluente

500 mL

750 mL

Concentração de Na2SO4

0,10 M

0,05 M

Área exposta do eletrodo

85 cm²

37 cm²

Fonte: Nóbrega (2015).

Os experimentos

eletroquímicos

foram

desenvolvidos

numa célula de

compartimento único (Figura 3.2) aplicando uma densidade de corrente de 10, 20 e 30
mA/cm2, com temperatura inicial de 25°C, usando uma fonte de alimentação MINIPA modelo
MPL-3305M e agitador magnético modelo Tecnal TE-0851, visando investigar o volume de
tratamento, a concentração de eletrólito suporte e a área superficial, conforme tabela 3.1.
As condições experimentais utilizadas foram diferentes pois, ao momento que foi
cumprido parcialmente o planejamento experimental pré-estabelecido, todos os resultados
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revelaram de imediato o que se buscava investigar nesta etapa, de forma que o restante do
planejamento foi descartado, evitando assim a realização de experimentos desnecessários.
A eficiência dos processos foi acompanhada através de alíquotas de 5 mL a cada
30 min por 180 minutos, analisando-as por espectrofotometria de UV-Vis (comprimento de
onda de 190 a 400 nm, com cubeta de quartzo, no SPECORD PLUS 250, Analytica Jena) e
registro de tensão e corrente aplicada exibida na fonte (para estudo de consumo de energia).
Os processos com maior densidade de corrente (30 mA/cm²) tiveram as alíquotas analisadas
mediante a determinação de DQO, através do método padrão internacional para análise de
água e efluentes 5220 D (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, 2005).
Figura 3.2 – Sistema eletroquímico experimental: fonte de alimentação (1), agitador magnético (2), célula
eletroquímica de compartimento único (3), ânodo (4) e cátodo (5).
5
4
1
3

2

Fonte: Nóbrega (2015).
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3.3. DETERMINAÇAO DOS COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA
DE MASSA – TÉCNICA DE CORRENTE LIMITE
A técnica de corrente limite baseia-se na obtenção das curvas de polarização a
partir de uma varredura de potenciais elétricos empregando um gradiente de concentração de
um par redox. Durante a curva de polarização, a corrente na qual se observa a polarização, é
definida como a corrente limite, que é um função direta da concentração de eletrólito.
A partir da corrente limite obtida para cada concentração do gradiente, é possível
construir um gráfico de corrente limite vs. concentração de eletrólito (Ilim vs. [ ]), onde
espera-se uma relação linear entre eles e o coeficiente angular da reta é usado para estimar o
valor do coeficiente de transferência de massa da célula eletroquímica nas condições
experimentais usadas.
Trabalhando matematicamente a Equação 12, como mostrado pelas Equações 13 e
14, o coeficiente angular  (obtido do gráfico Ilim vs. [ ]) é utilizado para determinar o
coeficiente de transferência de massa km, através da Equação 15 (BENZINA; MOWLA;
LACOSTE, 1983; COMNINELLIS; CHEN, 2010; ODUOZA; WRAGG; PATRICK, 1997;
ODUOZA et al., 2000; QUIROZ; MARTÍNEZ-HUITLE; MARTÍNEZ-HUITLE, 2005;
WILK, 2014).

I lim  n  F  A  km  K 4 Fe(CN )6 
km 
km 

I lim
I lim


K 4 Fe(CN )6 
n  F  A  K 4 Fe(CN ) 6 


nF  A

(13)
(14)
(15)

Para tanto, foi utilizado um gradiente de concentração de 4 a 24 mM de
K4[Fe(CN)6] (hexacianoferrato(II) de potássio), com K3[Fe(CN)6] (hexacianoferrato(III) de
potássio) em proporção molar 2:1 (K4[Fe(CN)6] : K3[Fe(CN)6]), em meio de NaOH 0,5M.
Foram preparadas soluções individuais concentradas, para posteriormente
confeccionar, por diluição, as soluções padrões do gradiente de concentração, ou seja, foi
preparada uma solução de K4[Fe(CN)6] 0,5 mol/dm³, outra solução de K3[Fe(CN)6] a 0,5
mol/dm³ (500 mM), e outra solução para NaOH com cerca de 5,15 mol/dm³.
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A solução de K4[Fe(CN)6], é de difícil dissolução e precisou de aquecimento a
60°C, por cerca de 4 horas, até completa dissolução. A solução concentrada de NaOH foi
preparada em banho de gelo, devido ao rápido aumento de temperatura, e foi padronizada a
cada novo preparo, pelo método titulométrico com hidrogenoftalato de potássio a 0,25
mol/dm³ e fenolftaleína 1% em etanol.
Na preparação de cada padrão do gradiente, eram feitas as adições dos volumes
correspondentes às concentrações desejadas de cada componente. Os volumes foram
calculados pela Equação 16, e seus valores estão dispostos na Tabela 3.2. Os padrões foram
preparados com precisão e exatidão analítica, fazendo a lavagem adequada e uso eficiente da
vidraria.
C1V1  C 2 V 2

(16)

Sendo que: C1 é a concentração inicial da solução concentrada (500 mM para os
eletrólitos e 5,15 mol/dm³ para NaOH); V1 é o volume da solução concentrada a ser utilizado
para preparação do padrão; C2 é a concentração do padrão do gradiente; e V2 é o volume do
padrão (1 dm³).
Tabela 3.2 – Tabela de concentração C2 dos padrões e dos volumes V1 da solução concentrada usados na
diluição para preparação dos padrões do gradiente de concentração.

K4[Fe(CN)6]

K3[Fe(CN)6]

NaOH

Padrões

Conc. no
Padrão (C2)
em mM

Vol. da sol.
Conc. (V1)
em cm³

Conc. no
Padrão (C2)
em mM

Vol. da sol.
Conc. (V1)
em cm³

Conc. no
Padrão (C2)
em mM

Vol. da sol.
Conc. (V1)
em cm³

7

24

48,00

12

24,00

500

97

6

20

40,00

10

20,00

500

97

5

16

32,00

8

16,00

500

97

4

12

24,00

6

12,00

500

97

3

8

16,00

4

8,00

500

97

2

4

8,00

2

4,00

500

97

1

0

0,00

0

0,00

500

97

Fonte: Nóbrega (2015).

Tomando o padrão 3 como exemplo, em um balão volumétrico de 1 dm³, já
contendo cerca de 0,5 dm³ de água de osmose reversa, foi adicionado 16 cm³ de K4[Fe(CN)6]
0,5 mol/dm³, 8 cm³ de K3[Fe(CN)6] 0,5 mol/dm³ e 97 cm³ de NaOH 5,15 mol/dm³, sempre
lavando a vidraria quantitativamente para o balão. Por fim, o balão foi completado para o
menisco.
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Os padrões foram preparados imediatamente antes do uso, para preservar suas
propriedades, atendendo às seguintes instruções da literatura (SZÁNTO et al., 2008; WILK,
2014):


Para obter uma superfície o mais lisa possível, sugere-se que os eletrodos
sejam devidamente lixados e polidos antes de cada experimento. Para o
cátodo esse procedimento foi realizado utilizando uma série de lixas até
atingir a gramatura 1600 e polido com alumina 0,3 , mas o ânodo de
Ti/Pt é um DSA® e portanto, pode ser danificado por esse procedimento.
Dessa forma, o ânodo foi lavado com água e detergente, enxaguado, seco,
limpo com acetona (por imersão), e finalmente enxaguados com água.



O eletrólito suporte escolhido foi hidróxido de sódio, pois junto com
outros indicados pela literatura (hidróxido de potássio e cloreto de
potássio), ele fornece estabilidade química para evitar oxidação do sistema
a longo prazo, preservando os eletrólitos e garantindo a exatidão e precisão
da medida.



Os padrões foram preparados e utilizados logo em seguida, sem
armazenamento, sem presença de luz solar e sem reutilização, pois a ação
desses elementos provoca um rápido decaimento da concentração do par
de eletrólitos redox, mesmo que na presença de eletrólito suporte. O
estudo de Szánto et al. (2008), ainda mostrou que medidas realizadas
dentro de um intervalo de dois dias chegaram a apresentar erro de até 10%.

3.3.1. Sistema Experimental
As geometrias de célula eletroquímica escolhidas para este estudo foram a
batelada e a em fluxo contínuo. Em cada geometria foi variado o espaçamento entre os
eletrodos (de 5,6 e de 7,6 cm).
Ambos os sistemas foram idealizados e montados, de modo a utilizar os mesmos
eletrodos de 10 cm de diâmetro (78,54 cm²), com 70 cm² de área exposta, em todos os
procedimentos. Como ânodo foi utilizado o eletetrodo de Ti/Pt (escolhido através do estudo
preliminar de eletro-oxidação), como cátodo foi utilizado Aço Inox 316 e como eletrodo de
referência foi utilizado ponteira de platina de 0,126 cm². Todos os procedimentos foram
realizadas usando o Potenciostato/Galvanostato AutoLab 302N da Metrohm , conforme
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Figura 3.3-2. Ademais, todo o sistema foi contruído em material transparente (vidro e
acrílico) o que permitiu a visualização clara de todos os fenômenos envolvidos no tratamento.
Na célula contínua, ainda foi utilizado o espaçamento de 3,6 cm, e adicionalmente
ao estudo do espaçamento, foi testada a posição de entrada do fluido, tendo como entrada o
centro da célula eletroquímica (Figura 3.3-11) e também direcionada à superfície anódica
(Figura 3.3-12). No sistema em fluxo contínuo foi utilizada uma bomba centrífuga universal
Askoll de 34 W a 220 V, com capacidade de bombeamento de 185 dm³/h (Figura 3.3-4).
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Figura 3.3 – Sistema de tratamento eletroquímico em fluxo (1), potenciostato (2), reservatório (3), bomba de
centrífuga (4), válvula de coleta de amostras (5), célula eletroquímica em fluxo (6), eletrodo de referência (7),
cátodo (8), ânodo (9), cilindro central da célula (10 – em vidro), entrada centralizada à lateral da célula (11) e
entrada direcionada à superfície do ânodo (12).
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Fonte: Nóbrega (2015).
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Na geometria em batelada, foi testado em cada espaçamento (5,6 e 7,6 cm): a
intensidade de agitação de 500 e 1000 rpm; e a posição da agitação, ao fundo da célula
(agitação magnética) e ao centro da célula (agitação mecânica vertical com motor-rotor e
impulsor de pá plana, Figura 3.4-5 e 3.4-4, respectivamente). No sistema em batelada, a
agitação magnética foi através de um agitador magnético Tecnal TE-0851(Figura 3.4-7), com
potência de agitação de até 20 dm³, com faixa de operação de 100 a 2200 rpm. Quanto à
agitação mecânica, foi utilizado um motor-rotor miniaturizado de 3 W de aproximadamente
500 rpm (Figura 3.4-5) e um impulsor de pá plana de lamina única com diâmetro igual ao
comprimento de lâmina, 4,5 cm.
Figura 3.4 – Sistema de Tratamento Eletroquímico em Batelada: cátodo (1), ânodo (2), eletrodo de referencia
(3), impulsor de pá plana (4), motor-rotor miniaturizado (5), potenciostato (6) e agitador magnético (7).
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Fonte: Nóbrega (2015).
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A Tabela 3.3 sumariza todas as condições experimentais utlilizadas para cada
geometria estudada neste trabalho.
Tabela 3.3 – Geometria e parâmetros de funcionamento das células usando eletrodos de Ti/Pt e Aço Inox 316,
com eletrodo de referência de platina.

Geometria

Espaçamento
(cm)

Tipo de
Agitação

Velocidade de
Fluxo e de
Agitação

3,6

Centralizada

185 dm³/h

Centralizada

185 dm³/h

Direcionada

185 dm³/h

Centralizada

185 dm³/h

Direcionada

185 dm³/h

5,6
Contínua
7,6
Mecânica

500 rpm

Magnética

500 rpm
1000 rpm

Mecânica

500 rpm

Magnética

500 rpm
1000 rpm

5,6
Batelada
7,6
Fonte: Nóbrega (2015).

3.3.2. Metodologia Analítica
Em cada condição experimental, foi realizado 1 (um) ensaio para cada solução
padrão do gradiente de concentração, totalizando 7 ensaios para cada condição experimental.
E para cada ensaio, as análises eram feitas no potenciostato em 20 repetições, variando os
parâmetros velocidade de varredura e incremento (step), de forma que, para cada velocidade
de varredura (Tabela 3.4), foram usadas 2 valores diferentes de incremento, 0,01 e 0,005 V.
As velocidades de varredura foram usadas em ordem decrescente de valor, de 0,12 a 0,01 V.
Tabela 3.4 – Valores das velocidades de varredura utilizadas nas análises de Curva de Voltametria de Varredura
Linear.

Velocidades de
varredura (V/s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,1

0,12

Fonte: Nóbrega (2015).

O valor da corrente limite de cada ensaio (isto é, de cada solução padrão do
gradiente de concentração) foi determinado através da média das correntes limites das
repetições feitas em cada ensaio.

Diogo Rôsembergh da Silva Nóbrega, março/2015

56

3.4. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL
O planejamento experimental foi realizado com o intuito de compreender, para
cada geometria, a influência da agitação em paralelo ao efeito do espaçamento entre os
eletrodos. Desta forma, um planejamento fatorial 2² foi desenhado para cada geometria e
posteriormente para comparar as melhores condições de cada geometria.
O primeiro planejamento experimental, foi utilizado para avaliar a geometria de
célula batelada, como indicado na Tabela 3.5.
Tabela 3.5 – Parâmetros do 1° planejamento experimental, referente à célula eletroquímica em batelada.

Parametros
Espaçamento (cm)
Agitação

Níveis
-1
5,6
Magnética - 1000 rpm

+1
7,6
Centralizada - 100 rpm

Fonte: Nóbrega (2015).

Similarmente, um segundo planejamento experimental foi realizado para a célula
eletroquímica de fluxo contínuo, como apresentado na Tabela 3.6.
Tabela 3.6 – Parâmetros do 2° planejamento experimental, referente à célula eletroquímica de fluxo contínuo.

Parâmetros
Espaçamento (cm)
Agitação

Níveis
-1
5,6
Centralizada

+1
7,6
Direcionada

Fonte: Nóbrega (2015).

O terceiro planejamento experimental foi desenvolvido visando comparar as duas
geometrias de reator eletroquímico, em termos de coeficiente de transferência de massa. Para
isso, foi escolhido o melhor sistema de agitação de cada geometria, investigando também o
espaçamento entre os eletrodos (Tabela 3.7).
Tabela 3.7 – Parâmetros do 3° planejamento experimental, referente à comparação das diferentes geometrias de
célula eletroquímica.

Parâmetros
Espaçamento (cm)
Geometria

Níveis
-1
5,6
Batelada
Fonte: Nóbrega (2015).
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3.5. APLICAÇÃO DAS CÉLULAS ELETROQUÍMICAS NA
ELETRO-OXIDAÇÃO DO BTX
A última etapa da pesquisa foi usar as células eletroquímicas, caracterizadas
quanto à transferência de massa, na eletro-oxidação de BTX e observar o comportamento,
verificando se foi possível otimizar o seu tempo de reação e eficiência. Para isso, foram
realizados dois experimentos usando as células eletroquímicas com o maior e menor
coeficiente de transferência de massa encontrados pelo planejamento experimental.
A célula de fluxo contínuo com 7,6 cm de espaçamento e entrada do efluente
direcionada a superfície do ânodo apresentou o melhor coeficiente de transferência de massa.
E, sendo assim, a fim de preservar as relações geométricas no comparativo de eficiência, a
segunda célula escolhida foi a batelada de 7,6 cm de espaçamento e agitação magnética de
1000 rpm, que apresentou o o pior desempenho dentro do planejamento experimental.
Foi preparado 1 dm³ de efluente sintético nas mesmas condições do estudo
preliminar de oxidação eletroquímica utilizando 0,46 cm³ de líquido contaminante para 1 dm³
de água de osmose reversa. As condições operacionais foram determinadas pelo estudo do
coeficiente de transferência de massa. De acordo com a Equação 12 e com a DQO inicial do
estudo preliminar de eletro-oxidação, a corrente limite calculada para a célula com melhor km
foi 1,46 A. Essa foi a corrente de operação determinada para as duas células, de forma que
será observado as variações de regime eletroquímico, isto é, regimes químico e físico.
Os experimentos foram executados usando o ânodo de Ti/Pt e cátodo de Aço Inox
316, em condições galganostáticas (corrente constante) durante 5 h. Cada procedimento foi
avaliado com alíquotas de 5 mL, a cada 20 min, para análises de espectrofotometria na região
de 190 a 400 nm e DQO. Também foram registrados os parâmetros de potencial e a
temperatura no momento de cada coleta de alíquota.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O capítulo IV apresenta e discute os resultados alcançados nas etapas deste estudo: etapa
preliminar de eletro-oxidação de BTX, coefiente de transferência de massa para diferentes
geometrias de reator eletroquímico e tratamento eletroquímico de BTX.

4.1. ENSAIOS PRELIMINARES
4.1.1. Dados de Espectrofotometria
Nos estudos preliminares de eletro-oxidação, foram usadas as densidades de
corrente de 10, 20 e 30 mA/cm², usando os eletrodos de Ti/PbO2 e Ti/Pt, aplicando as
condições de trabalho indicadas na Tabela 3.1, a fim de avaliar o comportamento de
degradação de BTX.
Apartir das análises espectrofotométricas, foram obtidas curvas de absorbância vs.
comprimento de onda (A vs. ) para análise de cada alíquota coletada. A Figura 4.1 mostra
um exemplo dos espectros de UV-visível obtidos para os eletrodos de Ti/Pt e Ti/PbO2 em
função do tempo durante a oxidação eletroquímica de um efluente sintético de BTX.
Figura 4.1 – Curvas espectrofotométricas para os tratamentos eletroquímicos usando o eletrodo de Ti/Pt (à
esquerda) e Ti/PbO2 (à direita) aplicando a densidade de corrente de 20 mA/cm² a 25°C.
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Fonte: Nóbrega (2015).

Claramente esses resultados mostram que o perfil espectrofotométrico do efluente
em tratamento muda significativamente após os 30 min iniciais de eletrólise. Entretanto em
ambos os espectros, a absorbância aumenta tanto nas mesmas faixas do comprimento de onda
da amostra inicial (efluente contendo apenas BTX), quanto em novas faixas de comprimentos
de onda.
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No espectro do tempo inicial (com efluente contendo apenas BTX), duas faixas de
comprimento de onda nos espectros desses compostos aromáticos se destacam: 190 a 230 nm,
e 230 a 280 nm (faixas 1 e 2, respectivamente). Após 30 min de tratamento uma nova banda
apresentou absorbância: 270 a 310 nm (faixa 3).
No tratamento usando o eletrodo de Ti/Pt, as 3 faixas de absorbância permanecem
distintas e preservam o mesmo formato ao longo do tratamento, aumentando gradativamente,
o que sugere que alguns intermediários são formados e que são capazes de absorver nos
mesmos comprimentos de onda. Enquanto que o tratamento usando o eletrodo de Ti/PbO2
apresenta uma união das 2 primeiras bandas na forma de uma única grande banda de
absorção, mostrando um aumento significativo nos primeiros 30 minutos de tratamento. Estes
comportamentos distintos sugerem que diferentes mecanismos de degradação podem ser
desenvolvidos, dependendo do material eletrocatalítico usado.
As curvas espectrofotométricas embora com diferentes características para cada
tratamento eletroquímico realizado, não conferem maior informação referente aos
intermediários ou a eficiência do processo desenvolvido com Ti/PbO2 ou Ti/Pt, como
mostrado na Figura 4.1. Portanto, uma nova abordagem foi empregada quanto aos dados de
espectrofotometria, a fim de observar mais detalhadamente o desempenho da degradação dos
compostos do efluente sintético de BTX, em função do tempo, bem como do material anódico
usado. Sendo assim, toda a área sob a curva da absorbância foi integrada em função do
comprimento de onda (λ), resultando na variável denominada Área Relativa de Oxidação
(AO), conforme Equação 16 e imagens demonstrativas na Figura 4.2.
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Figura 4.2 – Transformação de curvas espectrofotométricas a curvas de AO.
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Contudo, visto a necessidade, em alguns casos, de se observar o comportamento
de todos os espectros de UV-visivel, estes estão disponíveis no Apêndice A. E os valores de
AO, DQO e Consumo Energético, para cada um dos tratamentos desenvolvidos, estão
dispostos nas tabelas do Apêndice B.
Após o cálculo da Área Relativa de Oxidação (AO) para todas as curvas
espectrofotométricas, foi possível obter uma curva para cada tratamento realizado, como
demonstrado na Figura 4.3.
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Figura 4.3 – Curvas de AO para os tratamentos usando Ti/Pt (0,05 mol/dm³ de NaSO 4) e Ti/PbO2 (0,10 mol/dm³
de NaSO4), nas densidade de corrente de 10, 20 e 30 mA/cm², sob as condições experimentais de 1 dm³, 400
ppm de BTX
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Fonte: Nóbrega (2015).

Analisando as curvas de AO para Ti/PbO2, percebe-se um aumento significativo
do valor de AO sugerindo uma rápida formação de intermediários que absorvem radiação
eletromagnética na região analisada e estão ligados à degradação do BTX. Isso se deve ao fato
de o eletrodo de Ti/PbO2 produzir radicais hidroxila na sua superfície, já que este material é
considerado um ânodo não-ativo, favorecendo a mineralização dos poluentes orgânicos (gás
carbônico e água) e a decomposição em moléculas de estrutura química simples. Este
comportamento já foi observado por outros autores (MARTÍNEZ-HUITLE e FERRO, 2006;
RAMALHO; MARTÍNEZ-HUITLE; SILVA, 2010).
Quando o eletrodo de Ti/Pt foi usado, o aumento da AO é moderado em
comparação com as curvas obtidas usando o eletrodo de Ti/PbO2 (Fig. 4.3). Este comportamento indica que a formação de intermediários é gradual, porém as curvas são ligeiramente
acentuadas nas maiores densidades de corrente. Isto acontece devido ao fato de o eletrodo de
Ti/Pt ser considerado um ânodo ativo, favorecendo a degradação dos compostos orgânicos a
baixas densidades de corrente, já que as etapas de adsorção são desenvolvidas na superfície,
formando uma menor quantidade de intermediários que o caso da utilização do Ti/PbO2.
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No caso dos intermediários possivelmente formados em ambos os tratamentos,
podem ser citados: intermediários aromáticos (fenol, hidroquinona, resorcinol, benzoquinona,
catecol, benzaldeido) e ácidos alifáticos (maleico, fumárico, oxálico, etc) que já foram
reportados por outros autores (ARAMATA, 1985; ASGHARI; YOSHIDA, 2008; BARD;
FLARSHEIM; JOHNSTON, 1988; COMNINELLIS, 1994; ISAEV; ALIEV; ALIEVA, 2007;
LEE; NAITO; HIBINO, 2012; OLIVEIRA ET AL., 2007; TOMAT; RIGO, 1984),
justificando o aumento dos valores de absorbância.

4.1.2. Demanda Química de Oxigênio (DQO)
Uma melhor compreensão do sistema, quanto à remoção efetiva da matéria
orgânica, é desenvolvida mediante o monitoramento do decaimento da DQO. Partindo do
princípio de que a formação de intermediários visíveis no UV-Vís é proporcional à
degradação de BTX, as maiores densidades de corrente (J = 30 mA/cm2) apresentarão as
melhores eficiências, por isso esses tratamentos foram escolhidos para a análise de DQO,
conforme mostrado na Figura 4.4.
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Figura 4.4 – Remoção de DQO para os tratamentos.
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Fonte: Nóbrega (2015).

Os resultados da remoção da DQO usando Ti/Pt e Ti/PbO2, mostrou que
aplicando a mesma densidade de corrente (30 mA/cm²), foram obtidos 62% e 73% de
remoção, respectivamente. E, devido a proximidade das curvas de AO de 20 e 30 mA/cm²
para o eletrodo de Ti/Pt, ainda foi realizada a análise de DQO para 20 mA/cm², que
apresentou uma remoção de DQO de apenas 36%, justificando assim a escolha das maiores
densidades de corrente para análise de DQO.
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Comparando os tratamentos envolvendos esses dois eletrodos a 30 mA/cm²,
apesar de uma maior produção de intermediários com eletrodo de Ti/PbO2 (baseado nos
resultados de AO, Fig. 4.3), uma eficiente redução da concentração de orgânicos é alcançada,
quando comparada com o uso de Ti/Pt. Entretanto, fazendo um balanço de massa
considerando o volume total em cada tratamento, verifica-se que o tratamento usando Ti/Pt
removeu 30% a mais de matéria orgânica do que aquele usando o eletrodo de Ti/PbO2. Estes
resultados indicam, de uma forma geral, que a configuração do reator eletroquímico
influencia na remoção dos compostos orgânicos em solução, assim como as condições
experimentais usadas.

4.1.3. Consumo Energético
Avaliando o consumo de energia de ambos os eletrodos (Figura 4.5) aplicando
diferentes densidades de corrente, Ti/PbO2 teve um consumo de energia superior ao de Ti/Pt.
Figura 4.5 – Potencia utilizada em cada tratamento em função do tempo.
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Fonte: Nóbrega (2015).

O mesmo comportamento observado na Figura 4.5 pode ser ilustrado quando o
consumo global de energia (CGE) é estimado, integrando a área sob a curva de Potência (W)
vs. Tempo (min), com a conversão de unidade de Wmin para Wh, e normalização para o
volume de efluente tratado, em dm³ (conforme Equação 17). Os resultados do CGE para as 3
(três) densidades de corrente usadas (Figura 4.6) mostram que os tratamentos usando eletrodo
de Ti/Pt chega a ter uma economia de energia de 78% (a 30 mA/cm²).
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Figura 4.6 – Representação gráfica do CGE.

E n e rg é tic o (W h /d m ³)

C onsum o

240
180

T i/P b O 2
T i/P t

120
60
0
1 0 m A /c m ² 2 0 m A /c m ² 3 0 m A /c m ²
D e n s id a d e d e C o r r e n te ( J )
Fonte: Nóbrega (2015).
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4.2. TRANSFERÊNCIA DE MASSA
Esta é uma etapa muito importante para entender o funcionamento da célula
eletroquímica, pois além de permitir a compreensão dos fenômenos difusivos, ainda é
possível diminuir as resistências físicas e maximizar a eficiência de difusão. Sendo assim, o
objetivo desta etapa é de avaliar a transferência de massa de reatores eletroquímicos em
diferentes geometrias.
Foram testadas as geometrias em batelada e em fluxo contínuo, em cada
geometria, foram testadas duas formas de agitação e duas distâncias entre eletrodos. Na
batelada, foram testadas agitação magnética e mecânica (rotor com impulsor de pá plana); e
na de fluxo contínuo, foram usadas a alimentação em fluxo no centro da célula e direcionada à
superfície do ânodo. Em todos os casos, a distância entre os eletrodos (espaçamento) foi
testada (como mostrado na Tabela 3.2, que contém todas as condições experimentais
exploradas), a fim de entender a influência na transferência de massa para as geometrias de
células eletroquímicas selecionadas (GEANKOPLIS, 1998; QUIROZ; MARTÍNEZHUITLE; MARTÍNEZ-HUITLE, 2005).
O método utilizado para determinação do coeficiente de transferência de massa foi
a técnica de corrente limite ( BENZINA; MOWLA; LACOSTE, 1983; COMNINELLIS;
CHEN, 2010; ODUOZA et al., 2000; ODUOZA; WRAGG; PATRICK, 1997; QUIROZ;
MARTÍNEZ-HUITLE; MARTÍNEZ-HUITLE, 2005; WILK, 2014; WRAGG; TAGG;
PATRICK, 1980), baseada na utilização de curvas de polarização utilizando o sistema redox
de hexacianoferrato(II) de potássio/hexacianoferrato(III) de potássio cuja a corrente na qual
ocorre a polarização determina a corrente limite. Ao se utilizar um gradiente de concentração,
são encontradas múltiplas curvas de polarização com suas respectivas correntes limites, o que
possibilita a determinação de seus coeficientes angulares, como mostrado pela Equação 14.
O gradiente de concentração utilizado foi de 4 a 24 mM de K4[Fe(CN)6]/
K3[Fe(CN)6] em proporção molar de 2:1, usando NaOH 0,5 M. A Figura 4.7 ilustra o
resultado das curvas de polarização para a célula de fluxo continuo de espaçamento entre
eletrodos de 3,6 cm (experimento preliminar) e alimentação centralizada de eletrólito. Os
valores de corrente limite correspondem ao plateau obtido nas diferentes concentrações do
gradiente de K4[Fe(CN)6] / K3[Fe(CN)6] para cada ensaio realizado.
Devido aos ruídos do sinal obtido pelas análises, o patamar correspondente ao
valor da corrente limite foi determinado através de uma aproximação matemática (em
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vermelho na Figura 4.7), através da função Sigmoidal Assimétrica de 5 Parâmetros (Nonlinear regression/ Dose Response Special/ Asymmetric (five parameter)) presente no software
Graphpad Prism 6.0© (licença de período de avalição). Após a aquisição desses valores de
corrente para cada análise (variações de velocidade de varredura e incremento), foram obtidos
os valores de corrente limite média de cada ensaio, isto é, de cada solução padrão do gradiente
de concentração. A partir disso, foram construídas as curvas de Corrente Limite vs.
Concentração de K4[Fe(CN)6] para cada condição experimental estudada.
Figura 4.7 – Gráfico exemplificador das curvas de polarização do sistema redox K4[Fe(CN)6]/ K3[Fe(CN)6], com
0,5 mol/dm³ de NaOH como eletrólito suporte, em célula eletroquímica de fluxo contínuo com espaçamento de
3,6 cm e fluxo de 185 dm³/h.
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Fonte: Nóbrega (2015).

Uma tabela com todos os valores de corrente limite média (com respectivos
desvios padrões em porcentagem) está disponível no Apêndice C, enquanto que um gráfico
com todas as retas plotadas está disponível no Apêndice D.
Baseados nos resultados obtidos, todas as curvas de Ilim vs. [K4[Fe(CN)6]
apresentaram uma relação linear entre a concentração e a corrente limite para cada uma das
condições experimentais, de forma que os coeficientes de transferência de massa puderam ser
calculados a partir dos coeficientes angulares, usando a Equação 12 (resultados mostrados na
Tabela 4.1). A partir dos valores de coeficiente de transferência de massa, pode ser inferido
que o km varia em função do tipo de agitação usada, bem como do espaçamento entre
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eletrodos. Isto é, as espécies são eficiente e rapidamente oxidadas e reduzidas na superfície
dos eletrodos devido mudança da transferência de carga e concentração de espécies na
superfície.
Tabela 4.1 – Coeficientes angulares e coeficientes de transferência massa para as diferentes geometrias de célula
eletroquímica sob várias condições experimentais.

Geometria

Espaçam.
(cm)

Tipo
Agitação

Velocidade
de Fluxo e
Agitação

Coeficiente
Angular

Coeficiente de
Transf. de Massa
(10–6 m/s)

3,6

Centralizada

185 dm³/h

0,0119

17,6906

Centralizada

185 dm³/h

0,0113

16,7580

Direcionada

185 dm³/h

0,0196

29,0896

Centralizada

185 dm³/h

0,0087

13,0067

Direcionada

185 dm³/h

0,0204

30,3035

Centralizada

500 rpm

0,0118

17,5574

500 rpm

0,0045

6,7224

1000 rpm

0,0078

11,5870

500 rpm

0,0111

16,5211

500 rpm

0,0045

6,7195

1000 rpm

0,0088

13,0940

5,6

Fluxo
contínuo

7,6

5,6
Batelada

Magnética
Centralizada

7,6

Magnética

Fonte: Nóbrega (2015).

Quiroz, Martínez-Huitle e Martínez-Huitle (2005) investigaram a célula
eletroquímica em fluxo, com ânodo de PbO2, cátodo de nickel e eletrodo de referência de
calomelano O estudo mostrou que a velocidade do fluxo usado na célula eletroquímica de
fluxo contínuo tem significativa influência na difusão, na qual, a variação entre o coeficiente
de transferência de massa entre valores de vazão de 14 dm³/h e 165 dm³/h, foi de 2,210-6 m/s
a 5,0610-6 m/s, como mostrado na Figura 4.8. Neste contexto, observou-se uma dependência
dos valores dos coeficientes de transferência de massa em função do fluxo contendo as
espécies redox, até o momento em que a velocidade do fluxo não foi mais significativo (165
dm³/h e mais).
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Figura 4.8 – Variação do coeficiente de transferência de massa com a velocidade do fluxo.
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Fonte: Figura adaptada de Quiroz, Martínez-Huitle e Martínez-Huitle (2005).

Outros autores também determinaram os coeficientes de transferência de massa
para diferentes células eletroquímicas, pela técnica de corrente limite. O trabalho de Rocha et
al. (2012) mostrou um coeficiente de transferência de massa de 5,910-6 m/s, usando um
reator batelada de 0,5 dm³ no tratamento de efluentes, testando ânodos de Diamante Dopado
com Boro (DDB) e de Ti/Pt, com 10 cm² de área para cada eletrodo e 1,5 cm de distância
entre eles. Panizza e Cerisola (2010a) reportaram um coeficiente de transferência de massa de
2,310–5 m/s, em uma célula contínua com 0,5 cm de espaço entre eletrodos testando
alternadamente ânodo de Ti/PbO2 e DDB, com cátodo de aço inox (AISI 304), com um fluxo
de 300 dm³/h.
Ccomparando os resultados atingidos, foram encontrados valores significativamente superiores aos reportados na literatura. Na Figura 4.9, os valores normali-zados de km
ilustram a melhoria dos coeficientes de transferência de massa obtidos neste trabalho.
Figura 4.9 – Comparação normalizada entre os km deste trabalho e dos trabalhos científicos de: Quiroz,
Martínez-Huitle e Martínez-Huitle (2005) e Panizza e Cerisola (2010a) que utilizaram um reator em fluxo; e
Rocha et al. (2012) que utilizaram um reator batelada.
Q u ir o z , H u it le e H u i tle , 2 0 0 5
P a n i z z a e C e r is o la , 2 0 1 0
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0 .0
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C e n tra l

D ire c io n a l

F lu x o C o n tín u o

M e c. 500

M a g n. 5 0 0

M a g n. 1 0 0 0

B a te la d a

Fonte: Quiroz, Martínez-Huitle e Martínez-Huitle (2005), Panizza e Cerisola (2010a), Rocha e et al. (2012) e
Nóbrega (2015).
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O melhor coeficiente de transferência de massa da geometria da célula
eletroquímica em fluxo contínuo direcionada apresentou-se seis vezes maior do que o km
encontrado por Quiroz, Martínez-Huitle e Martínez-Huitle (2005) e 30% maior que aquele
utilizado por Panizza e Cerisola (2010a), que utilizou um fluxo aproximadamente 2x vezes
maior de eletrólito (300 dm³/h) que aquele utilizado neste estudo. Quanto à batelada, o
coeficiente de transferência de massa neste estudo foi significativamente melhorado do que
aquele km apresentado por Rocha et al. (2012).
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4.2.1. Resultados do 1° Planejamento Experimental referente às células
eletroquímicas em batelada
O comportamento linear da corrente limite, em função do gradiente de
concentração das espécies redox, usando a célula eletroquímica em batelada, estão plotadas na
Figura 4.10. As condições estudadas foram o espaçamento entre eletrodos de 5,6 cm (Figura
4.10 A) e 7,6 cm (Figura 4.10 B), sob diferentes condições de agitação (Figura 4.10):


Agitação Magnética: 500 rpm (25% potência de agitação máxima) e 1000
rpm (50% de potência de agitação máxima);



Agitação Mecânica: 500 rpm de agitação vertical com motor-rotor e impulsão
por pá plana de lámina única.

Figura 4.10 – Comparação da corrente limite para as células em batelada para o espaçamento de 5,6 cm (à
esquerda, em azul) e 7,6 cm (à direita, em vermelho) sob diferentes condições de agitação.
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Fonte: Nóbrega (2015).

A partir dos resultados, infere-se que a agitação mecânica apresentou um
desempenho superior ao da agitação magnética, independentemente da distância entre os
eletrodos. Este comportamento sugere que durante a agitação magnética, o perfil
hidrodinâmico tem uma configuração escoamento tangencial (Figura 4.11, à esquerda), de
forma que a turbulência na superfície do eletrodo fica limitada a ação da velocidade e do
cisalhamento do fluido. Por outro lado, quando a agitação mecânica é empregada, o perfil
hidrodinâmico é de escoamento radial, gerando um fluxo de direção perpendicular ao eixo do
agitador, e consequentemente, perpendicular à superfície do eletrodo, aumentando
consideravelmente a turbulência do sistema através da convecção e da difusão proporcionada
por esse tipo de escoamento.

Diogo Rôsembergh da Silva Nóbrega, março/2015

71
Figura 4.11 – Ilustraçãoe com visão lateral e superior dos perfis de escoamento em tanques agitados: escoamento
tangencial (com formação de vórtice), à esquerda, e escoamento radial, à direita.

Fonte: SILVEIRA e MARTINI (2006)

Os resultados foram avaliados estatisticamente usando o Software Statistica 7.0 para
um planejamento fatorial 2², conforme os valores da Tabela 4.2, obtendo o diagrama de pareto
da Figura 4.12.
Tabela 4.2 – Condições e Coeficientes de Transf. de Massa para o 1° Planejamento Experimental referente às
células eletroquímicas em batelada.

Nº Espaçamento
(cm)
5,6
1

Tipo de
Agitação
Magnética

Espaçamento

km (m/s)

CV%

-1

Tipo de
Agitação
-1

1,159 x10-5

3,11%

2

7,6

Magnética

1

-1

1,309 x10-5

1,13%

3

5,6

Mecânica

-1

1

1,756 x10-5

1,75%

4

7,6

Mecânica

1

1

1,652 x10-5

1,96%

Fonte: Nóbrega (2015).

Figura 4.12 – Diagrama de Pareto para o 1° Planejamento Experimental referente às células eletroquímicas em
batelada.

(2)Tipo de Agitação

31,93489

1by2
(1)Espaçamento (cm)

-8,20077
1,256667
p=,05
Fonte: Nóbrega (2015).
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A Figura 4.12 mostra que o aumento do espaçamento não afeta significativamente
o km. Apesar de a fluidodinâmica ser alterada pelo aumento da distância entre os eletrodos,
quando todos os outros fatores dimensionais permanecem constantes, esse afastamento de
apenas 2 cm não causou uma variação significativa na transferência de massa do sistema. Este
comportamento é compreensível ao analisar os gráficos de corrente limite em função da
concentração do gradiente para cada tipo de agitação (Figura 4.13).
Figura 4.13 – Gráfico de Corrente Limite (A) vs. Concentração (mM) para: agitação por agitador magnético no
fundo da célula a 500 rpm (à esqueda, A), agitação por agitador magnético no fundo da célula a 1000 rpm (ao
centro, B) e agitação vertical por impulsor (à direita, C).
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Fonte: Nóbrega (2015).

A partir da Figura 4.13 B e 4.13 C infere-se que o tipo de agitação é ligeiramente
dependente do espaçamento dos eletrodos, aumentando o km quando a agitação por motorrotor foi usada. Entretanto, esse incremento não é significativamente representativo, como já
confirmado pela análise estatística (Figura 4.12).
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4.2.2. Resultados do 2° Planejamento Experimental refrente às células
eletroquímicas em fluxo contínuo
Comumente, as células eletroquímicas em fluxo contínuo são encontradas com
uma distância entre eletrodos de até 1 cm ( MARTÍNEZ-HUITLE; BRILLAS, 2009;
MIRAPALHETA et al., 2007; PANIZZA; CERISOLA, 2010a, 2010b; QUIROZ;
MARTÍNEZ-HUITLE;
SZPYRKOWICZ;

MARTÍNEZ-HUITLE,

NAUMCZYK;

2005;

ZILIO-GRANDI,

SANTOS
1995),

e

et

al.,

sabendo

2014;
que

o

dimensionamento para escalas maiores implicaria em um afastamento dos eletrodos, tornou-se
evidente a necessidade de estudar a influência deste parâmetro, mantendo o mesmo fluxo.
Logo, para o estudo dessa geometria, foram utilizadas a alimentação centralizada na lateral da
célula eletroquímica e a alimentação direcionada (formando um ângulo de aproximadamente
45° com a superfície do ânodo). Os resultados de corrente limite em função do gradiente de
concentração para as células contínuas estudadas estão na Figura 4.14.
Figura 4.14 – Grafico comparativo da corrente limite para as células de espaçamento de 5,6 cm (à esquerda, em
azul) e 7,6 cm (à direita, em vermelho).
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Fonte: Nóbrega (2015).

A partir da análise das inclinações das retas, infere-se que a mudança da posição
da alimentação gerou um considerável aumento no km, em 1,74x vezes para o espaçamento
5,6 cm e em 2,33x vezes para o espaçamento 7,6 cm. Vale evidenciar ainda, a semelhança
entre as curvas dos dois espaçamento, e que, por isso, ainda é necessária uma validação
estatística no que diz respeito a influência desses parâmetros.
Neste contexto, os valores dos coeficientes de transferência de massa foram
analisados no Software Statistica 7.0 mediante um planejamento fatorial 2², conforme a
Tabela 4.3, obtendo o diagrama de pareto da Figura 4.15.
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Tabela 4.3 – Condições e Coeficientes de Transf. de Massa para o 2° Planejamento Experimental referente às
células eletroquímicas em fluxo contínuo.

1

Espaçamento
(cm)
5,6

Posição da
Alimentação
Centralizada

2

7,6

3
4

Nº

km (m/s)

CV%

-1

Posição da
Alimentação
-1

1,676 x10-5

0,33%

Centralizada

1

-1

1,301 x10-5

3,81%

5,6

Direcionada

-1

1

2,909 x10-5

1,62%

7,6

Direcionada

1

1

3,030 x10-5

2,71%

Espaçamento

Fonte: Nóbrega (2015).

Figura 4.15 – Diagrama de Pareto para o 2° Planejamento Experimetal referente às células eletroquímicas em
fluxo contínuo.

(2)Posição da Alim.

56,0622

1by2
(1)Espaçamento (cm)

9,1952
-4,0028
p=,05
Fonte: Nóbrega (2015).

De acordo com os resultados da Figura 4.15, a mudança de alimentação (agitação)
foi muito significativa. Entretanto, o efeito combinado (espaçamento e agitação), também teve
um efeito positivo significativo, resultando na similaridade dos valores de coeficiente de
transferência de massa. Ainda é claro o efeito negativo do espaçamento quando a alimentação
(agitação) da célula eletroquímica de fluxo contínuo é centralizada, quanto mais os eletrodos
se afastam da alimentação, menor a efetividade da turbulência interna da célula na superfície
dos eletrodos, diminuindo assim o coeficiente de transferência de massa (Tabela 4.3).
Enquanto que na alimentação direcionada, o espaçamento dos eletrodos não afeta
significativamente o km, o que mostra a efetividade desse método de alimentação, como
resultado do melhoramento da transferência de carga e de massa sobre a superfície do
eletrodo.
Contudo, apesar das duas células contínuas com alimentação direcional
apresentarem coeficientes de transferência de massa muito semelhantes, a evidência que
diferencia a essas duas células é o gráfico das curvas de polarização da célula de 7,6 cm, no
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qual não há polarização evidente. De modo que, para determinar os valores de corrente limite
nesta condição experimental específica, as curvas foram aproximadas por polinômios de 5° e
6° grau (ao invés das curvas sigmoisdais utilizadas até agora), onde as soluções reais da
segunda derivada determinaram o ponto de inflexão correspondente ao valor de corrente
limite. A Figura 4.16 mostra as curvas de polarização para essa célula, e comprova que essa é
a melhor geometria e condições de operação.
Figura 4.16 – Curvas de Polarização para o gradiente de concentração para a célula contínua de 7,6 cm de
distancia entre os eletrodos, com alimentação direcionada (Ti/Pt – Inox 316 – Pt).
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Fonte: Nóbrega (2015).
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4.2.3. Resultados do 3° Planejamento Experimental referente à geometria
das células eletroquímicas
Uma investigação comparativa, não somente com relação ao espaçamento, mas
também em função das geometrias das células eletroquímicas foi desenvolvida, a partir da
escolha dos melhores sistemas, sendo a agitação mecânica da célula eletroquímica em
batelada e a alimentação direcionada da célula eletroquímica de fluxo contínuo. Assim, os
valores dos coeficientes de transferência de massa da Tabela 4.2 foram avaliados,
conjuntamente com os parâmetros da Tabela 4.3 (planejamento fatorial 2² mostrado na Tabela
4.4), usando o Software Statistica 7.0, proporcionando o diagrama de pareto da Figura 4.17.
Tabela 4.4 – Coeficientes de Transf. de Massa para o 3° Planejamento Experimental referente à geometria das
células eletroquímicas.

Nº

Espaçamento
(cm)

Geometria

Espaçamento

Agitação

km (m/s)

CV%

1

5,6

Batelada (Magn.)

-1

-1

1,159 x10-5

3,11%

2

7,6

Batelada (Magn.)

1

-1

1,309 x10-5

1,13%

3

5,6

Continua (Dir.)

-1

1

2,909 x10-5

1,62%

4

7,6

Continua (Dir.)

1

1

3,030 x10-5

2,71%

Fonte: Nóbrega (2015).
Figura 4.17 – Diagrama de Pareto para o 3° Planejamento Experimetal referente à geometria das células
eletroquímicas.

(2)Geometria
(1)Espaçamento (cm)
1by2

68,5551
5,4483
-,0220
p=,05
Fonte: Nóbrega (2015).

Os resultados mostram claramente que a mudança de geometria apresentou uma
influência significativa no funcionamento eficiente das células eletroquímicas usadas, já que o
transporte das espécies redox desde o seio da solução até a superfície do eletrodo foi mais
efetiva na a célula continua (com alimentação direcionada), do que na célula batelada (com
agitação mecânica).
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4.3. TRATAMENTO ELETROQUÍMICO DE BTX USANDO DUAS
GEOMETRIAS DE CÉLULAS ELETROQUÍMICAS
Foram realizados os tratamentos eletro-oxidativos com a melhor e a pior
geometria do planejamento experimental e suas respectivas condições de tratamento com o
objetivo de medir a importância da otimização realizada neste trabalho. Além disso,
parâmetros de eficiência foram calculcados para poder avaliar melhor a degradação da carga
orgânica dissolvida.
O

melhor

trinômio

Geometria-Espaçamento-Agitação

encontrado

pelo

planejamento experimental foi a célula contínua de 7,6 cm de distancia entre eletrodos, com
alimentação direcionada à superfície do eletrodo, enquanto que, mantendo o mesmo
espaçamento de 7,6 cm, a célula com o desempenho mais insatisfatório foi a batelada com
agitação magnética a 1000 RPM. O espaçamento foi preservado com intuito de diminuir a
quantidade de fatores intervenientes ao processo.
Com o valor do coeficiente de transferência de massa da melhor célula (km igual a
3,03 x10-5 m/s) e a DQO inicial já determinada nos ensaios preliminares (570 mg O2/dm³), foi
calculado o valor da corrente limite usando a Equação 12, resultando em uma corrente de 1,46
A, correspondente a uma densidade de corrente de 21 mA/cm². O propósito desta escolha foi
de medir a influencia da transferência de massa no consumo de DQO, e assim, poder
comparar as células pelas eficiências alcançadas.
Os experimentos usaram ânodo de Ti/Pt e cátodo de Aço Inox 316, e tiveram
duração de 300 min (5 horas), retirando alíquotas a cada 20 minutos, as quais foram
analisadas por espectrofotometria e DQO.

4.3.1. Área Realtiva de Oxidação
Analisando a Figura 4.18, que expressa os valores de AO para os tratamentos
eletroquímicos realizados, é possível inferir que a produção de intermediários que absorvem
no mesmo comprimento de onda do BTX, foi superior quando a célula eletroquímica em
batelada foi usada. A concentração de BTX permite uma interação direta com a superfície do
eletrodo mediante etapas de adsorção, tanto para a mineralização completa quanto para a
conversão em intermediários.
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Figura 4.18 – Área Relativa de Oxidação em função do tempo para os experimentos de eletro-oxidação de BTX,
com eletrodo de Ti/Pt à 1,46 A, utilizando as células eletroquímicas em fluxo contínuo (7,6 cm de espaçamento e
alimentação direcionada) e batelada (7,6 cm de espaçamento e agitação magnética à 1000 rpm).
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Fonte: Nóbrega (2015).

Tanto no tratamento usando a geometria em batelada (menor km), quanto no
tratamento usando a geometria de fluxo contínuo (maior km), as etapas de absorção são
favorecidas nos estágios iniciais do tratamento, e depois, o processo é limitado pela
concentração das espécies em solução, que são muito baixas e dificultam o transporte de
massa. Portanto, é necessário analisar o comportamento da espectrofotometria mediante o
monitoramento da degradação da matéria orgânica, em termos de DQO.

4.3.2. Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Parâmetros Eletroquímicos
A Figura 4.19 mostra que usando a célula eletroquímica de fluxo contínuo, uma
rápida diminuição da matéria orgânica na primeira hora de eletrólise, foi observada. Após
isso, a redução da DQO torna-se significativamente lenta. Entretanto, a célula eletroquímica
em batelada, apresentou um comportamento semelhante, porém, o decaimento da DQO nos
primeiros 60 min foi mais lento, e a sucessiva redução da DQO se estabilizasou após 2 h de
tratamento. A diferença na remoção de DQO entre ambas as células eletroquímicas usadas,
após essas 2 h de eletrólise, não é significativa. Este comportamento é devido a diminuição da
concentração das espécies orgânicas na solução, e ao possível aumento de compostos
orgânicos que são difíceis de oxidar no eletrodo de Ti/Pt, diminuindo a velocidade de
eliminação da DQO. É claro que a parte final do processo de oxidação eletroquímica de BTX
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(após 2 h) é fortemente dependente do transporte de massa e das etapas de adsorção ocorridas
na superfície do anodo.
Em contrapartida, o efeito mais significativo da geometria da célula eletroquímica
em fluxo contínuo, foi nos primeiros 60 min de tratamento de BTX, nos quais a diminuiçao da
carga orgânica dissolvida ocorre quase que linearmente (regime químico), sugerindo uma
degradação rápida dos compostos orgânicos em função da corrente aplicada. Esta hipótese é
suportada pelos resultados obtidos na espectrofotometria, quando nestas condições
experimentais (Figura 4.18), uma rápida formação de intermediários foi observada. Por isso,
pode-se concluir que no sistema em fluxo (maior km), essas reações são moderadamente mais
favorecidas do que no sistema em batelada.
Figura 4.19 – Decaimento de DQO (mg O2/dm³) em função do tempo para os experimentos de eletro-oxidação
de BTX, com eletrodo de Ti/Pt à 1,46 A, utilizando as células eletroquímicas em fluxo contínuo (7,6 cm de
espaçamento e alimentação direcionada) e batelada (7,6 cm de espaçamento e agitação magnética à 1000 rpm).
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Fonte: Nóbrega (2015).

4.3.3. Consumo Energético
O sistema em batelada apresentou um consumo de energia maior do que o sistema
em fluxo contínuo (Figura 4.20), com uma diferença de apenas 7,2% (152 Wh/dm³ para o
sistema em fluxo e 164 Wh/dm³ para o sistema em batelada). Isto evidencia que, a célula
eletroquímica em fluxo contínuo elimina rapidamente a matéria orgânica em 60 min,
consumindo menos energia elétrica, e consequentemente, isto pode ser interpretado num
menor custo durante o tratamento do efluente. Os resultados reportados na Figura 4.20,
também confirmam que a eletrólise não deve ser desenvolvida ate a exaustão da matéria
orgânica em solução, já que isso implica num aumento no consumo de energia e custo. Assim,
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pode ser sugerido um tratamento eletroquímico durante um intervalo de tempo inicial, e o uso
de outro tratamento do efluente para minimizar os custos.
Figura 4.20 – Curvas de potência aplicada (W) em função do tempo para os experimentos de eletro-oxidação de
BTX, com eletrodo de Ti/Pt à 1,46 A, utilizando as células eletroquímicas em fluxo contínuo (7,6 cm de
espaçamento e alimentação direcionada) e batelada (7,6 cm de espaçamento e agitação magnética à 1000 rpm).
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Fonte: Nóbrega (2015).
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5. CONCLUSÃO
Preliminarmente, foram executados experimentos para determinação de qual
eletrodo seria escolhido para prosseguir com a otimização da célula eletroquímica para o
tratamento de água produzida. Nesta etapa, verificou-se que a platina obteve 30% a mais de
eficiência na remoção de matéria orgânica que o eletrodo de Ti/PbO2, usando apenas metade
da área e economizando de 72 a 78% de energia, parâmetro crucial na área ambiental para
tratamento de efluentes tão volumosos quanto a água produzida.
Partindo disso, os experimentos de transferência de massa, mostraram que a
técnica da corrente limite se mostrou muito eficaz, não só para a determinação do coeficiente
de transferência de massa, mas também para a compreensão da relação entre os fenômenos
eletroquímicos e os fenômenos de transporte (massa e movimento), facilitando a análise e
avaliação de mudanças simples nas condições de operação das geometrias de células e
sistemas de agitação, na turbulência e transferência de massa nesses sistemas.
Os planejamentos experimentais mostraram que:
A distância entre os eletrodos apresentou uma significância estatística muito baixa e
praticamente desconsiderável quando comparada aos efeitos da geometria e do sistema de
agitação. Este último mostrou que sistemas de agitação de contato direto com o eletrodo na
forma de um fluxo direcionado, seja com um ângulo reto ou menor, possuem um km de até 2,6
vezes maior que os outros da mesma geometria.
Na célula em batelada, o melhor sistema de agitação foi o vertical, com um motorrotor introduzindo trabalho de eixo na célula através de um impulsor de pás planas, cujo o
regime hidrodinâmico é um escoamento radial. Isso permitiu uma melhora de 30% com
relação à melhor agitação em agitador magnético (fonte da agitação no fundo da célula). E,
nessa geometria-agitação, não houve diferença significativa quanto aos espaçamentos entre
eletrodos.
Na célula contínua, a vazão constante, o melhor sistema de alimentação foi a
direcionada a superfície do eletrodo, se destacando das outra por apresentar um km até 2,33x
vezes maior que os outros km encontrados para células contínuas. A célula de espaçamento de
7,6 cm, apesar muito parecida com a de 5,6 cm em eficiência de transferência de massa, se
destacou por praticamente não apresentar polarização nesse regime.
O melhor trinômio Geometria-Espaçamento-Agitação, foi a célula contínua de 7,6
cm de espaçamento com alimentação direcionada a superfície do eletrodo, pois além de
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praticamente não apresentar resistências físicas às transferências de massa, seu km igual a 3,03
x10–5 m/s chega a ser até 4,51x vezes maior que os km encontrados nesse estudo e até 6x
vezes maior do que aqueles encontrados na literatura.
Os experimentos finais de degradação eletro-oxidativa de BTX mostraram a
importância da otimização da transferência de massa para a degradação desses compostos,
onde, com relação ao sistema menos satisfatório do planejamento experimental (batelada com
agitação magnética de 1000 rpm, km igual a 1,3 x10-5 m/s), o trinômio ótimo (km igual a 3,03
x10-5 m/s) apresentou uma melhora razoável no que diz respeito ao abaixamento do consumo
energético e à diminuição da produção de intermediários, mostrou também: um aumento de
até 20% no rendimento de remoção de DQO, com um tempo de oxidação 50% menor.
Por fim, os resultados alcançados mostraram que é possível a ampliação de escala
dessa geometria, sem perdas de transferência de massa, uma vez que foi identificada uma
geometria que possibilite ajustes de hidrodinâmica que compensem sua ampliação, favorecendo a
oxidação das espécies na superfície do eletrodo, de forma mais rápida e eficiente.
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Apêndice A – Graficos de Espectrofotometria do Estudo Pré-liminar
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Apendice B – AO, DQO e Consumo Energético do Estudo Pré-liminar

Tempo
(min)
0
30
60
90
120
150
180

Tempo
(min)
0
30
60
90
120
150
180

Tempo
(min)
0
30
31
60
61
90
91
120
121
150
151
180

10 mA/cm²
99,6
226,2
260,6
260,6
253,5
246,0
237,7

ÁREA RELATIVA DE OXIDAÇÃO (AO)
Ti/PbO2
Ti/Pt
20 mA/cm²
30 mA/cm²
10 mA/cm² 20 mA/cm²
103,1
93,3
81,4
93,1
264,3
347,6
99,73
144,4
279,8
320,7
111,7
167
263,3
274,6
124,4
191
239,1
236,7
135,2
210,1
211,7
181,4
147,9
223,8
185,8
129,2
156,8
238

30 mA/cm²
94,6
150,3
188,2
214,1
238,6
247,0
252,9

DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO, em mg de O2/dm³)
Ti/PbO2
Ti/Pt
10 mA/cm²
20 mA/cm²
30 mA/cm²
10 mA/cm² 20 mA/cm²
30 mA/cm²
528
505
540
369
524
422
412
537
350
475
435
341
252
330
175
455
351
144
325
206

CONSUMO ENERGÉTICO (W)
10 mA/cm²
5,78
5,85
5,7
5,76
5,61
5,61
5,61
5,61
5,53
5,46
5,61
5,61
34

Ti/PbO2
20 mA/cm²
17,96
20,67
16,76
17,35
16,07
16,45
15,73
16,01
15,56
15,29
16
15,9
100

30 mA/cm²
57,48
54,58
33,15
33,54
32,9
33,41
32,39
31,88
32,9
19,1
33,66
33,93

10 mA/cm²
2,368
2,432
2,331
2,268
2,331
2,331
2,368
2,368
2,368
2,368
2,368
2,368

Ti/Pt
20 mA/cm²
5,92
6,08
5,846
5,925
5,772
5,925
5,772
5,85
5,698
5,775
5,698
5,775

Consumo Energético Global (Wh/dm³)
215
10
24
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30 mA/cm²
12,543
13,888
11,544
11,1
11,1
18,2
11,211
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
49

Espaçam.
(cm)

3,6

5,6

5,6

7,6
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5,6

5,6

7,6

7,6

7,6

Célula

Contínua

Contínua

Contínua

Contínua

Contínua

Batelada

Batelada

Batelada

Batelada

Batelada

Batelada

0,0800

0,0187

0,0353

0,0529

.

.

0,0503

Agitação
Magnética
500 rpm

Agitação
Magnética
1000 rpm

Agitação
Mecânica

Agitação
Magnética
500 rpm

Agitação
Magnética
1000 rpm

Agitação
Mecânica

0,0341

0,0714

0,0477

0,0525

Média
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4,46%

.

.

3,41%

0,08%

0,19%

1,25%

2,70%

0,79%

1,94%

1,35%

Desv.

4 mM

Direcionada

Centralizada

Direcionada

Centralizada

Centralizada

Tipo de
Agitação

Condições Experimentais

0,0919

0,0688

0,0343

0,0974

0,0576

0,0374

0,1522

0,0643

0,1486

0,0906

0,0969

Média

2,15%

4,13%

1,21%

3,82%

1,57%

2,99%

1,34%

2,67%

0,72%

1,13%

1,38%

Desv.

8 mM

0,1283

0,1020

0,0486

0,1416

0,0796

0,0487

0,2142

0,0958

0,2229

0,1360

0,1458

Média

1,49%

2,01%

0,52%

2,00%

2,09%

2,12%

1,63%

1,02%

0,72%

1,13%

1,05%

Desv.

12 mM

0,1653

0,1379

0,0739

0,2001

0,1203

0,0727

0,3983

0,1655

0,3020

0,1828

0,1913

Média

2,91%

0,69%

5,84%

0,30%

1,12%

0,37%

1,38%

1,04%

1,20%

2,62%

1,53%

Desv.

16 mM

Gradiente de Concentração

0,2230

0,1815

0,1002

0,2417

0,1552

0,0897

0,4107

0,1733

0,4093

0,2254

0,2411

Média

0,78%

0,67%

1,42%

1,28%

0,93%

0,17%

0,28%

2,48%

0,00%

1,29%

1,03%

Desv.

20 mM

0,2779

0,2136

0,1039

0,2724

0,2005

0,1124

0,5100

0,2032

0,4767

0,2711

0,2824

Média

2,80%

0,96%

4,47%

0,91%

1,36%

2,03%

1,96%

0,68%

1,09%

1,64%

1,74%

Desv.

24mM
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Apêndice C – Valores de Corrente Limite Média para todas as condições

experimentais
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Apêndice D – Curvas de Corrente Limite vs. Concentração

0 .6
E m f lu x o - 7 ,6 c m - D ir e c io n a d a
E m f lu x o - 5 ,6 c m - D ir e c io n a d a

0 .5
E m f lu x o - 3 ,6 c m - C e n tr a liz a d a
B a te la d a - 5 ,6 c m - M e c â n ic a 5 0 0

C o rre n te (A )

0 .4

E m f lu x o - 5 ,6 c m - C e n tr a liz a d a
B a te la d a - 7 ,6 c m - M e c â n ic a 5 0 0

0 .3
B a te la d a - 7 ,6 c m - M a g n é tic a 1 0 0 0
E m f lu x o - 7 ,6 c m - C e n tr a liz a d a

0 .2

B a te la d a - 5 ,6 c m - M a g n é tic a 1 0 0 0

0 .1

B a te la d a - 7 ,6 c m - M a g n é tic a 5 0 0
B a te la d a - 5 ,6 c m - M a g n é tic a 5 0 0

0 .0
0

4

8

12

16

20

24

C o n c e n tr a ç ã o (m M )

Legendas agrupadas de acordo com a sobreposição ascendente de curvas.


Sistemas batelada: símbolo bicolor cor-branco



Sistemas em fluxo: símobolo sólido



Agitação centralizada e magnética: linha tracejada



Agitação direcionada e mecânica: linha solida



Espaçamento 3,6: símbolo circular e verde



Espaçamento 5,6: símbolo quadrado e azul



Espaçamento 7,6: símbolo triangular e vermelho
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