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RESUMO 

A poluição das águas decorrentes do contato com os derivados de petróleo em postos 

de combustível tem se apresentado como um problema agravante. Cada vez mais estudos 

relacionam problemas ambientais com essas situações e procuram propor algumas soluções 

para o tratamento das águas e solos que são contaminados pelos compostos orgânicos: 

benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos - BTEX, TPH e HPA’S presentes nesses derivados de 

petróleo. As técnicas eletroquímicas vem tomando lugar de destaque nesse cenário, pela sua 

eficiência, baixo custo e por não gerar resíduos. O presente trabalho visa caracterizar o 

efluente proveniente de caixas separadoras de água e óleo de postos de combustíveis, bem 

como analisar a eficiência de remoção de compostos orgânicos com diferentes tipos de pares 

de eletrodos sendo eles: Ti/Pt e Ti/IrO2-Ta2O5a fim de comprovar, qual par de eletrodo 

desempenham melhor essa função. As análises de Carbono Orgânico Total (COT), Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), Cromatografia Gasosa (CG) e Teor de Óleos e Graxas (TOG), 

na amostra de água coletada na saída caixa separadora confirmou a presença de compostos 

orgânicos em altas concentrações no efluente, bem como comprovou a remoção dos mesmo 

após as 4 horas de tratamento com variações de corrente de 10,20,30 mA/cm2 efetuadas nesse 

trabalho, foi possível constatar em alguns casos remoção superiores a 99,36%. 

Palavras-Chaves: tratamento eletroquímico, efluente, caixa separadora de água e óleo, 

derivados de petróleo.  
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ABSTRACT  

Water pollution caused by contact with oil products gas stations has been presented as 

an aggravating problem. Increasingly studies link environmental issues with these situations 

and try to propose some solutions for the treatment of waters and soils that are contaminated 

by organic compounds: benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes: BTEX, TPH and PAH 'S 

present in these oil products, techniques electrochemical has taken pride of place in this 

scenario, for its efficiency, low cost, and does not generate waste. The present work aims to 

characterize the effluent from separation tanks of water and oil filling stations, as well as 

analyzing the removal efficiency of organic compounds with different pairs of electrodes 

which are: Ti / Pt and the Ti/IrO2-Ta2O5 order to prove , which pair of electrode best fulfill 

this function. Analyses of TOC (Total Organic Carbon ), COD (Chemical Oxygen Demand), 

GC ( Gas Chromatography ) and TOG ( content Oils and Greases ), shows the gross 

confirmed the presence of organic compounds in high concentrations in the effluent as well as 

proved the removal of even after 4 hours of treatment with current variations of 10,20,30 

mA/cm2 made in this work, it was possible to in some cases higher than 99,36% removal . 

 

Keywords: Electrochemical treatment, effluent separator box of water and oil, oil products 
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“O único lugar onde o sucesso 

vem antes do trabalho é no 

dicionário”. 

Albert Einstein 

http://pensador.uol.com.br/autor/albert_einstein/
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CAPÍTULO I:  

Introdução 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O planeta Terra poderia chamar se “planeta água”, já que cerca de ¾ de sua superfície 

terrestre é constituído por água. Deste total, 97,50% é água salgada, contida nos oceanos e 

mares. Com isso, é importante ressaltar que apenas 0,77% dessa água é aproveitável para as 

atividades humanas (a maior parte, águas subterrâneas). Cerca de 1,70% da água doce se 

encontra nas calotas polares e nas geleiras, e 0,017% distribuídas entre o solo, rios e lagos e 

na atmosfera (MANAHAN, 2001). A água é um recurso natural de valor inestimável, é 

indispensável à produção e um recurso estratégico para o desenvolvimento econômico, sendo 

vital para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos que mantêm em 

equilíbrio os ecossistemas. Depois de ser utilizada, é restituída ao seu ambiente natural, e a 

mesma não deve comprometer os possíveis usos que podem ser feitos, tanto públicos como 

privados. A contaminação é uma modificação da qualidade da água, provocada, geralmente, 

pelo homem, de tal forma a torná-la inapta ou danosa ao consumo humano. O homem realiza 

várias atividades no decorrer de sua vida, assim introduzindo de forma direta ou indireta, no 

meio ambiente, substâncias ou características físicas, provocando um efeito negativo no seu 

equilíbrio, sendo este processo chamado de poluição. Assim, com o avanço da indústria do 

petróleo, consequentemente o número dos postos de combustíveis cresceu desordenadamente, 

sem nenhum tipo de controle. Com isso, os impactos gerados por esses empreendimentos 

cresceu assustadoramente (OLIVEIRA et al., 2008) poluindo o solo e água subterrânea. O 

principal problema de contaminação em postos de combustíveis ocorre no armazenamento 

subterrâneo por tanques de parede simples que sofrem corrosão por consequência  da acidez e 

umidade do solo, ou ainda por efluentes gerados nesses postos de combustíveis, de lavagem 

de carros e mais recentemente através de efluentes provenientes de vazamentos de 

combustível, ou derivados de petróleo, como o óleo de motor e lubrificantes, que são 

encaminhados para calhas de caixas separadoras de água e óleo. A contaminação de águas por 

compostos orgânicos provenientes de postos de abastecimento de combustível tem sido objeto 

de crescente preocupação dos órgãos ambientais de todo o mundo, onde estão presentes 

alguns compostos que causam impactos ambientais, como: benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xilenos (BTEX), hidrocarbonetos totais de petróleos (TPH) e hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPA’s), tais compostos são extremamente tóxicos à saúde humana e podem 

inviabilizar a exploração de aquíferos por eles contaminados e consequentemente os poços 
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utilizados para abastecimento (MACHADO e FERREIRA, 2007). Em decorrente desta 

problemática, estudos veem sendo realizados para viabilizar técnicas para diminuir a 

contaminação de águas por compostos orgânicos provenientes de postos de combustível.  

Muitas alternativas têm sido propostas para a remediação de águas contaminadas com 

este tipo de resíduos. As desvantagens particulares de cada uma delas têm promovido o 

surgimento de novas propostas, algumas bastante promissoras. Dentro deste grupo de 

tecnologias alternativas destacam-se os processos oxidativos avançados, os quais, em função 

da elevada eficiência de degradação frente a inúmeros substratos ditos recalcitrantes, 

representam uma sólida alternativa. Dentre estas tecnologias, a Eletroquímica têm se 

mostrado bastante promissora, pois ocorre através da ação do próprio elétron ou produzindo 

espécies oxidantes, in situ ou ex situ, promovendo a remoção ou transformação das 

substâncias tóxicas e nocivas, em substâncias menos tóxicas ao meio ambiente (MARTINEZ-

HUITLE e FERRO, 2006). 
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1.1 Objetivos Gerais  

 

Usar tecnologia eletroquímica para tratar o efluente pluvial proveniente de postos 

revendedores de combustível, que são encaminhados através de calhas para caixas 

separadoras de água e óleo. Para isto, será usado a eletrooxidação em reator eletroquímico, 

com eletrodos dimensionalmente estáveis  “Dimensionally Stable Anode - DSA®”, 

promovendo assim a eliminação dos compostos orgânicos dissolvidos no efluente. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 Confirmar a presença de contaminação de orgânicos no efluente após a 

separação das fases água e óleo; 

 Avaliar eficiência dos eletrodos, Ti/IrO2-Ta2O5 e Ti/Pt, durante o trata-

mento eletroquímico; 

 Avaliar eficiência dos eletrólitos K2SO4 (Sulfato de potássio) e NaCl 

(Cloreto de sódio); 

 Avaliar a influência das variações das densidades de correntes 10, 20, 

30, mA/cm2 em função do eletrodo utilizado; 

 Observar a influência dos fatores através de um planejamento fatorial 

23, utilizando diagrama de pareto, dispersão e superfície de resposta. 

 Efetuar a comparação em função da eficiência do eletrodo usado; 

 Determinar as condições de menor consumo de energia para desenvol-

ver tratamento eletroquímico a níveis operacionais. 

 Observar a influência dos fatores através de um planejamento fatorial de 

23, utilizando diagrama de Pareto, Dispersão e Superfície de resposta. 
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CAPÍTULO II:  

Aspectos Teóricos 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Postos de combustíveis 

 

 Segundo DIAS (2012,) define-se postos de combustíveis, os estabelecimentos que 

realizam a atividade varejista de combustíveis líquidos derivados de petróleo, combustível 

álcool, bem como outros combustíveis automotivos, dispondo de equipamentos e sistemas 

para armazenamento de combustíveis automotivos e equipamentos medidores. Esse mesmo 

autor, ainda afirma que os estabelecimentos de postos de combustíveis costumam ofertar 

serviços complementares, como lavagem de carros, troca de óleo, venda de Gás Liquefeito de 

Petróleo – conhecido como gás de cozinha; etc.  

 De acordo com dados estatísticos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), em 2011, a quantidade de postos revendedores de combustíveis 

automotivos, é de 38.235, e no estado do Rio Grande do Norte 545. Na cidade de Natal/RN, 

de acordo com DIAS (2012), a existência de postos revendedores chega a ser de 110 em 

funcionamento. 

As atividades realizadas em postos revendedores de combustíveis apresentam riscos 

químicos, provenientes do manuseio direto ou indireto dos produtos ou pelo armazenamento, 

são relativos a incêndios, explosões e vazamentos do Sistema de Armazenamento Subterrâneo 

de Combustível (SASC) (RAMALHO, 2010). Com isso, são necessários às utilizações de 

equipamentos e instalações, para que um posto de revenda de combustível esteja em 

conformidade com as normas técnicas de engenharia (GUERRA et al., 2012) capazes de 

proteger o estabelecimento contra vazamentos, derramamentos, transbordamentos, poluição 

atmosférica. (GUERRA et al., 2012), afirma que o primeiro importante componente mecânico 

de proteção contra vazamento é uma válvula de retenção específica, também conhecida como 

check-valve. Esse dispositivo mecânico deve ser instalado na linha (tubo) de sucção da bomba 

de combustível de forma a manter continuamente uma pressão negativa interna na linha 

supracitada. Dessa forma, mesmo na eventualidade da ocorrência de furos na tubulação entre 

tanque e bomba, o combustível sempre retornará ao tanque evitando que vazamentos atinjam 

o solo, e, em seguida, o lençol freático. Ressalta-se que a inexistência de check-valves ou a 

presença das antigas válvulas extratoras (também conhecidas como válvulas de pé) são 
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desconformidades que permitem os vazamentos atingirem o solo, caso ocorram furos nas 

tubulações de sucção de combustível. O segundo componente para proteção contra 

vazamentos corresponde a uma seção de linha subterrânea de combustível construídas em 

Polietileno da Alta Densidade (PEAD) equipada com liner (material de reforço na cor verde). 

Esse tipo de tubulação não-metálica é considerado impermeável, apresenta boa flexibilidade, 

boa resistência e, diferentemente da tubulação tradicional fabricada em aço, ela não sofre o 

processo de corrosão que geralmente ocasiona furos e vazamentos. Na sequência, o próximo 

equipamento que deve ser instalado para proteção contra vazamentos corresponde à câmara 

de contenção das unidades de abastecimento (também conhecido como sump de bomba) a 

qual é responsável por reter qualquer vazamento proveniente da bomba, ou seja, faz-se 

necessário instalar câmara de contenção nas unidades de filtragem de Diesel.  

Um equipamento considerado de fundamental importância no Sistema de 

Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC) é o tanque de armazenamento de 

combustível. (GUERRA et al., 2012), para evitar vazamentos e atender a norma da ABNT 

NBR 13786/2005 para postos da classe 3 (postos de cidades que usam água do lençol para 

abastecimento), o tanque precisa ser de parede dupla com interstício ou jaquetado (também 

conhecido como tanque ecológico), fabricado conforme norma da ABNT NBR 13.785/2003. 

Didaticamente, o tanque jaquetado de parede dupla pode ser entendido como sendo uma 

composição de 02 tanques agrupados em um único bloco: um primeiro tanque metálico de 

menor diâmetro feito em aço carbono ASTM A-36 é inserido em um segundo tanque de maior 

diâmetro não-metálico feito em resina termofixa reforçada com fibra de vidro laminada. 

Nessa composição ecológica, o tanque externo não-metálico de fibra (maior diâmetro) 

funciona como jaqueta protetora do tanque interno metálico (menor diâmetro). O combustível 

é armazenado apenas no tanque interno de metal e, caso haja algum vazamento, o líquido 

escoa e cai no tanque externo de fibra (jaqueta). Essa jaqueta de fibra também funciona 

protegendo o tanque metálico interno do ataque corrosivo do solo.  

O espaço anular (vazio) entre os dois tanques dessa composição é chamado de 

“interstício” e precisa ser monitorado por sensores eletrônicos ligados a um equipamento que 

produz alarme sonoro nos casos de presença de líquido na jaqueta, indicando vazamento. Esse 

equipamento que monitora vazamentos nos interstícios dos tanques, sumps de bombas, sumps 

de filtro Diesel e câmara de calçada, também é um item exigido pelas normas para adequação 

ambiental. No processo de adequação ambiental, a NBR 13786/2005 exige algumas 

instalações e equipamentos para funcionarem como mecanismos de proteção contra 
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derramamentos de combustíveis. Entre os itens da lista de adequação, citam-se as obras civis 

de construção da pista de abastecimento e área de descargas feitas em concreto impermeável 

circundadas por canaletas e interligadas ao sistema de drenagem oleosa. Ainda de acordo com 

a  NBR 13786, também são exigidas canaletas de contenção circundando as áreas de troca de 

óleo, de lavagem, de compressão Gás Natural Veicular (GNV), de geradores elétricos e de 

compressores de ar comprimido das borracharias.  

Os derramamentos também devem ser evitados pela instalação de câmaras de 

contenção impermeável na boca-de-visita dos tanques (sumps da câmara de calçada). As 

mangueiras das bombas de abastecimento podem ser inesperadamente rompidas ocasionando 

derramamentos de combustível na pista. O equipamento que impede os eventuais 

derramamentos ocasionados por rompimento das mangueiras de abastecimento é o 

breakaway. Todo o conjunto de equipamentos utilizado para realizar proteção contra 

derramamento direciona os líquidos contaminantes para o sistema de drenagem de oleosos.  

O equipamento responsável pela purificação do fluido oleoso (água + hidrocarbonetos) 

é a caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), que deve ser fabricada em PEAD e conter placas 

coalescentes para acelerar o processo de decantação. Após a separação, a água limpa obtida 

poderá ser lançada em sumidouro. O fluido oleoso separado contendo hidrocarbonetos deve 

ser transportado por empresa licenciada para esse fim. Um posto ambientalmente adequado 

necessita instalar quatro equipamentos básicos para proteção contra transbordamentos de 

combustível. O bocal selado no tubo de enchimento do tanque (i.e., obstrução metálica central 

no formato de um Y) impede o uso de mangueiras simples (sem engate rápido) pelo operador 

do caminhão-tanque as quais podem provocar transbordamentos devido a folgas entre o tubo 

de enchimento do tanque e a mangueira inapropriada. O segundo é a câmara de contenção de 

descarga ou spill, que funciona como recipiente para reter pequenos transbordamentos.  

Além da descarga selada, a NBR 13786 exige mais dois componentes mecânicos que 

operam como válvulas de retenção impedindo transbordamentos, a saber: válvula 

antitransbordamento no tubo de enchimento do tanque e válvula de esfera flutuante 

(floatball), que deve ser instalada na tubulação de saída para os respiros na boca de visita dos 

tanques. Caso haja risco iminente de transbordamento, a haste tipo boia bloqueia o tubo de 

enchimento e a esfera fecha a saída para o respiro, evitando transbordamento, ou seja, é eficaz 

tanto para evitar transbordamentos como também, a poluição atmosférica. Isso acontece 

devido à ausência de folgas entre o joelho de engate rápido e o tubo de enchimento, que acaba 
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impedindo a emissão de vapores de combustível para a atmosfera durante a operação de 

recebimento de combustível através do caminhão tanque (GUERRA et al., 2012). 

Entretanto, para garantir maior eficácia de proteção contra poluição atmosférica, a 

NBR 13786 exige a instalação de válvulas de recuperação de vapores na extremidade dos 

tubos dos respiros. Todo o combustível evaporado naturalmente do tanque acaba sendo 

condensado pelo fechamento da válvula e retorna ao mesmo evitando, assim, a poluição e 

perdas por evaporação. Essas válvulas só são automaticamente reabertas por diferença de 

pressão durante o pequeno período correspondente à operação de recebimento de combustível 

no posto. Faz-se necessário instalar primeiramente tubulações à prova de explosão em todos 

os locais definidos como sendo “áreas classificadas”, em particular, nas zonas onde há 

ocorrência de mistura inflamável/explosiva (GUERRA et al., 2012), Destaca-se que essa 

exigência afeta regiões com um raio de 5 metros na proximidade de qualquer bomba/tanque 

de combustível e também na estação de GNV. Nenhuma tomada, mesmo que antiexplosiva, 

deve ficar em uma altura inferior a 0,5 metros do piso das ilhas das bombas.Pelas mesmas 

razões, as normas brasileiras em vigor também exigem que sejam instaladas unidades de 

selagem nas unidades de filtragem de Diesel e que seja feito o aterramento adequado dos 

equipamentos e bombas de combustível. As tubulações aéreas dos respiros dos tanques devem 

receber proteção especial através de mureta de alvenaria para impedir abalroamentos de 

veículos. Outra exigência refere-se à instalação de um ponto para descarga da energia 

eletrostática proveniente dos caminhões-tanques e distante pelo menos 3m da tubulação de 

descarga dos tanques. Finalmente, deve-se instalar um Sistema de Proteção para Descargas 

Atmosféricas (SPDA) com para-raios minimizando os riscos de explosão em situações 

particulares de temporais nos dias chuvosos. Obviamente, outros itens, como a validade dos 

extintores, são observados durante a vistoria realizada pelo corpo de bombeiros para a 

emissão do habite-se do empreendimento (GUERRA et al., 2012). Nas Figuras 2.1 e 2.2 

podemos verificar algumas não conformidades que ocorriam nos postos de revenda de 

combustíveis, tais como área de abastecimento com piso inadequado, de paralelepípedo e sem 

canaletas, como mostra a Figura 2.1. Já na Figura 2.2. temos as canaletas amassadas e 

danificadas escoando os líquidos coletados  nas canaletas no paralelepípedo. 
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Figura 2.1: Posto de abastecimento com piso em paralelepípedo e sem canaletas. 

 

Fonte: GUERRA et al., 2012. 

 

Figura 2.2: Desconformidade nas canaletas amassadas e danificadas. 

 

Fonte: GUERRA et al., 2012. 

 

2.2. Efluentes gerados em postos de combustíveis 

Não há dúvida de que a degradação ambiental decorrente de atividades econômicas 

realizadas sem a necessária consideração com a qualidade dos recursos ambientais pode afetar 

gravemente a saúde e as condições de vida da população e pode gerar um custo social que 

perpassa gerações. Em Natal, as investigações ocorridas no ano de 2009 descortinaram a 

atividade de revenda de combustíveis realizada sem a preocupação com o meio ambiente, em 

especial com a qualidade do aquífero, que é intensivamente explorado na cidade. As águas 

subterrâneas constituem a principal fonte de suprimento hídrico da cidade de Natal, 

contribuindo com mais de 70% para o abastecimento de água da população (GUERRA et al., 

2012) Esse percentual tende a aumentar em razão do crescimento urbano acentuado e da 
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limitação da ampliação da oferta hídrica dos mananciais superficiais atualmente explorados. 

Ainda sobre o sistema hídrico subterrâneo de Natal, é importante destacar que, diferentemente 

da maioria das cidades do país, que apresentam aquífero subdividido em livre (ou lençol 

freático) e confinado (este, geralmente, inserido entre duas camadas impermeáveis), os 

variados estudos hidrogeológicos realizados na cidade de Natal indicaram que as formações 

dunares e os sedimentos do Grupo Barreiras, denominado sistema Dunas/Barreiras, formam 

um sistema hidráulico único, que se comporta como um sistema do tipo livre (SILVA e 

RAMALHO, 2012). O aquífero de Natal, portanto, é muito complexo e indiferenciado, 

apresenta semiconfinamentos apenas em algumas áreas e as dunas exercem a função de uma 

transferência das águas de infiltração em direção aos estratos arenosos das barreiras. Entre as 

atividades econômicas potencialmente poluidoras que comprometem a qualidade do solo e 

das águas subterrâneas em Natal, estão os 110 Postos Revendedores de Combustíveis, os 

serviços oferecidos pelos postos de revenda de combustível são bastante diversificados e 

envolvem não só o abastecimento, mas também troca de óleo e lavagem de veículo, loja de 

conveniência, lanchonete e restaurante os quais podem causar impactos negativos sobre o 

meio ambiente, como se pode observar nos registros fotográficos das Figuras 2.3-2.5 (SILVA 

e RAMALHO, 2012). 

 

Figura 2.3:  Lixo na troca de óleo oriundo da loja de conveniência. 

 

Fonte: SILVA e RAMALHO, 2012. 
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Figura 2.4: A água transbordando nas canaletas, devido à caixa separadora de água e óleo ter atingido o seu 

limite (a) e Canaletas não conservadas causam a infiltração do óleo no solo (b). 

 

(a)        (b) 

Fonte: SILVA e RAMALHO, 2012. 

 

Figura 2.5: Vazamento no sistema de armazenamento subterrâneo da troca de óleo. 

 

Fonte: SILVA e RAMALHO, 2012. 

 

Os efluentes provenientes de postos revendedores de combustíveis (Figura 2.6) 

apresentam, quando lançados ao meio ambiente, um impacto ambiental, pois tais efluentes são 

compostos por hidrocarbonetos aromáticos, dentre os quais se destacam Benzeno, 

Etilbenzeno, Tolueno e Xilenos. Estes contaminantes são considerados substâncias perigosas 

por serem depressantes do sistema nervoso central e por causarem leucemia em exposições 

crônicas. Dentre os BTEX, o benzeno é considerado o mais tóxico com padrão de 

potabilidade de 5 μg/L, segundo a portaria 2914 do Ministério da Saúde, 2011. Além de neste 

efluente conter também os HPA’s  compostos orgânicos que trazem risco a saúde do homem. 
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Figura 2.6:  Padrão de lava-à-jato com canaletas. 

 

Fonte: SILVA e RAMALHO, 2012. 

  

2.3. Caixa separadora de água e óleo (SAO). 

Todas as áreas de abastecimento ou de descarga de combustível de um posto deverão 

ser delimitadas por caneletas capazes de transportar os eventuais derramamentos para a caixa 

separadora. A caixa não deverá coletar águas pluviais: esta água deverá ser direcionada 

diretamente para rede apropriada, uma vez que a caixa SAO não foi dimensionada para este 

fim. As Caixas Separadoras de Água e Óleo são confeccionadas em polietileno através do 

processo de rotomoldagem, são estanques, impermeáveis e resistentes aos resíduos oleosos 

presentes na água afluente. A concepção básica de um separador de água/óleo é um tanque 

simples que reduz a velocidade do efluente oleoso, de forma a permitir que a gravidade separe 

o óleo da água. Como o óleo tem uma densidade menor que a da água, ele flutua 

naturalmente, se tiver tempo, para então se separar fisicamente. A lei de Stokes evidencia a 

taxa de separação. Os principais fatores que afetam a taxa de separação são: o tamanho da 

gota de óleo, a densidade do óleo e a temperatura do óleo. Os outros fatores também 

importantes são: vazão, turbulência e o tamanho das partículas óleo/contaminantes (Silva e 

Ramalho, 2012). Quando o combustível é derramado na pista de abastecimento, ou na área de 

descarga de combustíveis, ou na existência de efluentes de lavagem de veículos contaminados 

com óleo lubrificante, estes são direcionados para a caixa SAO, cuja finalidade é separar a 

água e o óleo, antes do descarte desses efluentes, evitando a contaminação do solo e água. O 

efluente de saída da caixa SAO deve estar dentro dos limites da Resolução CONAMA 

357/2005. 

Neste caso, quando existe uma contaminação da água por combustível derramado, 

óleo lubrificante, etc., os compostos de interesse que exigem maior preocupação ambiental e 

que, normalmente, são os principais a serem identificados e quantificados, são: benzeno, 
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tolueno, etilbenzeno e xilenos. Esses compostos, conhecidos também como BTEX, são 

definidos como hidrocarbonetos monoaromáticos, cujas estruturas moleculares possuem 

como característica principal a presença do anel benzênico. São usados, principalmente, em 

solventes e em combustíveis e são os constituintes mais solúveis na fração da gasolina.  

 

2.4. Funcionamentos de uma caixa separadora de água e óleo. 

Todas as áreas de abastecimento ou de descarga de combustível de um posto deverão ser 

delimitadas por uma canaleta capaz de transportar os eventuais derramamentos para a caixa 

separadora. A caixa não deverá coletar águas pluviais: esta água deverá ser direcionada 

diretamente para rede apropriada, uma vez que a caixa SAO não foi dimensionada para este 

fim. As Caixas Separadoras de Água e Óleo são confeccionadas em polietileno (anticorrosivo) 

através do processo de rotomoldagem, são estanques, impermeáveis e resistentes aos resíduos 

oleosos presentes na água afluente na figura 2.7 é possível visualizar um modelo utilizado no 

mercado. A concepção básica de um separador de água/óleo é um tanque simples que reduz a 

velocidade do efluente oleoso, de forma a permitir que a gravidade separe o óleo da água. 

Como o óleo tem uma densidade menor que a da água, ele flutua naturalmente, se tiver tempo, 

para então se separar fisicamente. A lei de Stokes evidencia a taxa de separação. Os principais 

fatores que afetam a taxa de separação são: o tamanho da gota de óleo, a densidade do óleo e 

a temperatura do óleo. Os outros fatores também importantes são: vazão, turbulência e o 

tamanho das partículas óleo/contaminantes. De acordo com a Lei de Stokes uma gota com 

100mm de diâmetro demora 12 vezes menos que uma gota de 20mm para subir a uma 

determinada altura em um corpo líquido. Portanto a estratégia básica é aumentar o tamanho da 

gota oleosa. Para aumentar o tamanho das partículas oleosas, utiliza-se um meio coalescente. 

Gotas de óleo aderem à superfície liofílica e podem agrupar-se formando uma gota de maior 

diâmetro saindo do meio aquoso mais facilmente. Se inclinarmos o meio coalescente, 

aumentamos o tempo de subida e, portanto, permitimos que mais gotas se juntem formando 

uma gota muito maior. Em contrapartida, sólidos e sujeira são retiradas mais facilmente, pois 

se separam da água nas placas e deslizam para o fundo do SAO. Com utilização de placas 

coalescentes inclinadas a velocidade de ascensão de uma gota é reduzida, até que atinja a 

superfície superior das placas e deslize para cima, à medida que coalesce com outras 

partículas. São necessários 11 segundos para uma partícula de 0,1 mm decantar em um 
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separador convencional com 1 metro de profundidade. Adicionando-se placas inclinadas de 

60º reduz-se o tempo de decantação de 72 vezes. Então, a adição de placas inclinadas de 1/4 

reduzirão o tempo de acomodação de 114 segundos. num separador padrão, para 1.58 Seg. no 

separador de placas inclinadas. O mesmo cálculo pode ser feito para a deposição da partículas 

de óleo e seu tempo de afloramento utilizando as placas inclinadas. Veremos agora um 

esquema de como funciona as caixas separados que estão disponíveis no mercado:  

 

Figura 2.7: Modelo de caixa separadora disponível no mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zeppini® 

É importe ressaltar que este sistema visa separar as águas servidas dos óleos livres. 

Porções de óleo quimicamente emulsionadas na água não serão separadas por este sistema. Os 

efluentes a serem tratados não devem conter altas concentrações de detergentes e solventes. A 

água preferencialmente deve chegar ao através de gravidade. Bombear o efluente para a 

entrada do pode diminuir a eficiência do sistema, pois o bombeamento causará uma maior 

mistura entre água e óleo. 

 

2.5. Contaminantes Orgânicos 

Em efluentes contaminados por petróleo e seus derivados, além dos BTEX, geralmente, 

outras classes de compostos orgânicos também são alvos de atenção, como os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPA), os compostos orgânicos voláteis (VOC) totais e os 

hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP). Os compostos BTEX, HPA e HTP são escolhidos, 



12 

 

 

 

principalmente, pela toxicidade, mobilidade e persistência no meio ambiente; os VOC totais, 

por representarem o total de emissões gasosas, como perdas por volatilização provenientes do 

derramamento. Assim, qualquer contaminação oriunda dessas fontes merece atenção, não 

apenas pelo contato direto (como a inalação de vapores) desses compostos indevidamente 

dispostos no solo, mas também quanto à sua presença em águas. 

 

2.5.1. BTEX (Benzeno, Tolueno, Xileno e Etilbenzeno)  

O maior problema da contaminação por gasolina está relacionado com 

hidrocarbonetos aromáticos, dentre os que se destacam benzeno, tolueno e xilenos (BTX). Os 

compostos aromáticos (BTEX e outros alquilbenzenos) perfazem cerca de 10 a 59% da 

gasolina (massa/massa), enquanto que os hidrocarbonetos alifáticos compreendem 41 a 62%. 

Os hidrocarbonetos aromáticos são geralmente mais tóxicos que os compostos alifáticos com 

o mesmo número de carbonos e possuem maior mobilidade em água, em função da sua 

solubilidade em água ser da ordem de 3 a 5 vezes maior (Tabela 1) (TIBURTIUS et al., 

2004). Hidrocarbonetos aromáticos têm também maior mobilidade em sistemas solo-água, 

característica que pode ser representada significativamente pelo menor coeficiente de partição 

entre octanol-água (Tabela 1). Um menor coeficiente de partição implica em uma lenta 

absorção no solo e, consequentemente, um transporte preferencial via água. Além de 

migrarem mais rapidamente através das águas atingindo mananciais de abastecimento, os 

compostos aromáticos apresentam uma toxicidade crônica mais significativa do que os 

hidrocarbonetos alifáticos (TIBURTIUS et al., 2004). 

 

Tabela 1: Parâmetros físico-químicos de importância para mobilidade dos hidrocarbonetos. 

 

Composto Solubilidade em água (mg/L)a Log Ka
ow 

Benzeno 1760 2,12 

Tolueno 532 2,73 

Xilenos 163-185 2,95-3,26 

Nonano 0,122 4,67 

Decano 0,021 6,69 

Dodecano 0,005 7,24 

Kow: coeficiente de partição octanol-água 

Fonte: (TIBURTIUS et al., 2004) 
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Experiências têm demonstrado que diferentes formulações na gasolina podem afetar o 

destino e transporte dos BTEXs. O uso do etanol como ingrediente na formulação da gasolina 

tem aumentado mundialmente, com o intuito de minimizar a poluição atmosférica oriunda da 

combustão. No Brasil, por exemplo, a gasolina é aditivada com aproximadamente (20-25%) 

de etanol, fato que aumenta consideravelmente a probabilidade de contaminação de águas 

subterrâneas por BTEX. O etanol é completamente miscível em água o que faz com que, por 

efeito de cosolvente, aumente a solubilização migração de BTEX. O caráter tóxico do 

benzeno está relacionado diretamente com o seu potencial carcinogênico e mutagênico. 

Investigações ocupacionais em diferentes indústrias mostram que o benzeno desempenha um 

indubitável papel de risco aos humanos. Investigando a poluição de aromáticos no ar, 

destacam que os hidrocarbonetos aromáticos provocam danos à saúde, principalmente devido 

à toxicidade e/ou mutagenicidade ou carcinogenicidade do BTEX. Também advertem que a 

inalação de tolueno ou xilenos pode induzir distúrbios no modo de falar, na visão, audição, no 

controle dos músculos e outros, além de sugerirem a associação entre benzeno e xilenose o 

surgimento de tumores cerebrais. A “InternationAgency for Researchon Câncer” (Agência 

Internacional de Pesquisa de Câncer, da Organização Mundial da Saúde, com sede em Lyon, 

França) e o “National Institute for Ocupational Safetyand Health” (Agência Norte-Americana 

de Saúde e Segurança Ocupacional) incluem o benzeno em suas listas de produtos 

cancerígenos. Dentre os cânceres, as leucemias são as mais frequentes e, dentre elas, as mais 

comuns são as agudas. No Brasil, a ação cancerígena do benzeno foi também reconhecida 

oficialmente a partir de 1994, pela portaria da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho 

(SSST nº3), de 10 de março de 1994 (TIBURTIUS et al., 2004). Em função destes fatores a 

legislação tem se tornado cada vez mais restritiva. A Agência de Proteção Ambiental Norte 

Americana (EPA), por exemplo, estabelece os limites máximos para a concentração do 

benzeno em 5 µg/L em água potável. No Brasil, o Ministério da Saúde através da Portaria Nº 

2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011, anexo VII considera o valor máximo permitido 

para o benzeno de 5 µg/L  como padrão de potabilidade da água para substâncias químicas 

que representam risco à saúde.  

 

2.5.2. Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) são compostos químicos 

constituídos unicamente de átomos de carbono e hidrogênio, arranjados na forma de dois ou 

mais anéis aromáticos (POTIN et al., 2004). Estes autores descrevem a existência de mais de 
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100 HPAs reconhecidos pela International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)  

devido à possibilidade da fusão de um número variável de anéis e das várias posições em que 

estes anéis podem ligar entre si. No entanto, para a USEPA (2004), apenas 16 HPAs são 

considerados prioritários em função de sua importância industrial (conforme mostrado na 

figura 2.7), ambiental e toxicológica, são eles: acenaftaleno, acenaftileno, antraceno, 

benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, enzo(k)fluoranteno, 

benzo(g,h,i)perileno, criseno, dibenzo(a,h)antraceno, fenantreno, fluoranteno, fluoreno, 

indeno(1,2,3-c,d)pireno, naftaleno e pireno.  

 

Figura 2.7: Estrutura dos 16 HPAs considerados como prioritário pela USEPA. 

 

Fonte: MOURA, 2009. 

 

Os HPAs são contaminantes ambientais ubíquos de origem petrogênica, pirogênica ou 

biogênica (PHELPS, 1996). Esses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de origem 

petrogênica são gerados naturalmente e de forma contínua pela combustão incompleta de 

substâncias orgânicas como resíduos vegetais, madeira, matéria orgânica entre outras, mas a 

contaminação do solo se dá principalmente pela atividade antropogênica relacionada à 

produção industrial, seja na fabricação de produtos, na produção de carvão vegetal, na 

emissão de efluentes, na extração e gaseificação do carvão mineral e nos processos de 

extração, transporte, refino, transformação e utilização do petróleo e de seus derivados 

(BANFORTH e SINGLETON, 2005). Como os HPAs são constituídos somente por átomos 

de carbono e hidrogênio, apresentam baixíssima solubilidade em água e forte tendência 

adsorção das partículas orgânicas e minerais do solo e dos sedimentos, o que dificulta sua 
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biodegradação. Em contato com o homem, os HPAs são lipossolúveis na membrana celular e 

prontamente absorvidos pelo organismo via inalação,exposição oral e dermal, com posterior 

acúmulo no tecido adiposo (NETTO, 2000). Segundo (PHELPS, 1996) os HPAs de origem 

petrogênica são comprovadamente tóxicos, mutagênicos e/ou carcinogênicos, onde muitas 

vezes, os próprios compostos epóxidos gerados na degradação dos HPAs possuem 

propriedades carcinogênicas e mutagênicas, tendo sido relatados inúmeros casos de câncer. 

As propriedades físico-quimicas dos HPAs variam de acordo com sua massa molar e 

são também determinadas por seus sistemas de elétrons conjugados, que variam com o 

número e arranjo de anéis e, portanto, com suas  massas molares (MOURA, 2009).  

 

2.5.3. Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (TPH) 

Segundo Patnaik (1996), termo TPH (sigla do inglês: “Total PetroleumHydrocarbon”) 

é utilizado para descrever a mistura complexa de hidrocarbonetos que constituem o petróleo 

cru. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA, 2001) ainda descreve 

que o conceito de HTP se deve a dois princípios: o primeiro seria o uso do fracionamento 

como uma alternativa para medir os constituintes da mistura de petróleo, de modo que, tudo 

que for medido é somado, daí se têm o valor total; e o outro princípio é que os HTPs sejam 

todos os hidrocarbonetos de uma amostra detectados por uma técnica particular.  

De qualquer forma, os hidrocarbonetos totais de petróleo estão divididos em três 

grupos, de acordo com o tamanho de suas cadeias de carbono, decorrentes das frações 

destiladas do petróleo, são eles: TPH-GRO (“Gasoline Range Organics”), TPH-DRO (“Diesel 

Range Organics”) e TPH-ORO (“Oil Range Organics”). Os compostos com cadeias de 

carbono entre C5 a C10, como exemplo a gasolina, compreendem o TPH-GRO, enquanto que o 

TPH-DRO, representado pelo óleo diesel possui cadeias de carbono na faixa C11a C28. Já os 

compostos com cadeias de C20 a C36 como os óleos lubrificantes, são os constituintes do TPH-

ORO, os mais difíceis de serem degradados em função do tamanho e complexidade das 

cadeias (PHASE SEPARATION SCIENCIE INC., 2010).  

Os HTPs são considerados um dos mais importantes parâmetros para a avaliação de 

uma contaminação proveniente de vazamentos de petróleo, devido à existência de muitas 

substâncias químicas presentes nele e em seus derivados que impossibilitam a avaliação 

individual dos compostos (TPH CRITERIA WORKING GROUP SERIES, 1998).  

Entretanto,  as análises de HTPs apresentam algumas restrições quando se deseja quantificar a 

concentração real dos combustíveis em uma amostra, pois a maioria dos componentes dos 
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combustíveis não pode ser identificada e aparecem nos cromatogramas como uma elevação na 

linha da base, chamada de “mistura complexa não resolvida (MCNR)”, também conhecida 

como UCM (“Unresolved Complex Misture”) (BREGNARD et al., 1996). estudaram 

diferentes formas de tentar identificar as MCNRs geradas a partir da biodegradação de 

derivados do petróleo, mas assim como outros autores, não obtiveram êxito na identificação 

total dos compostos. Porém, eles observaram que a maior parte das MCNRs são compostas 

por hidrocarbonetos alifáticos, mais polares que hidrocarbonetos isoprenóides acíclicos 

saturados, ramificados, alcanos acíclicos e n-Alcanos, já que elúem acima dessas bandas. 

Estes autores acreditam que as MCNRs são compostas, principalmente, por co-eluição de 

isômeros múltiplos do decahidronaftaleno ou compostos similares ainda não identificados 

formados pela degradação dos hidrocarbonetos.  

Outros autores já haviam descrito que as MCNRs sãosubstâncias formadas a partir da 

degradação de hidrocarbonetos, além de alcanos ramificados e cíclicos (BREGNARD et al., 

1996) salienta o cuidado ambiental e toxicológico que se deve ter com os HTPs, já que 

apresentam propriedades carcinogênicas para homens e animais. O contato de tais substâncias 

com o meio físico pode afetar diretamente a população, oferecendo riscos à saúde, a 

segurança das pessoas e de suas propriedades, além dos ecossistemas. Nascimento (2003) 

enfatiza as informações de Sánches (1998) ao descrever que os HTPs, apesar de serem pouco 

solúveis em água, estão entre os principais poluentes do meio ambiente, juntamente com os 

metais pesados, compostos organoclorados e outros altamente voláteis.  

 

2.6. Tratamentos de Efluentes 

 

2.6.1. Processos biológicos 

A biorremediação é o processo mais utilizado na degradação de BTX. Este processo 

fundamenta-se na oxidação biológica por microorganismos, decompondo a matéria orgânica 

em substâncias mais simples como CO2 e H2O (ou CH4 e CO2), com custos relativamente 

baixos. A capacidade de certos microorganismos para degradar substâncias orgânicas tóxicas 

é um fato bem documentado (JUHASZ, NAIDU, 2000; KOLLER et al., 2000; UZURA et al.,  

2001; TIBURTIUS et al.,  2005). 
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 A grande motivação de todos os pesquisadores envolvidos em estudos de 

biodegradação é, sem dúvida, a busca de microorganismos versáteis capazes de degradarem, 

de maneira eficiente, uma grande variedade de poluentes a baixo custo operacional (KUNZ et 

al., 2002). 

O benzeno é um dos hidrocarbonetos aromáticos mais difíceis de degradação sob 

condições anóxidas. A deslocalização da nuvem de elétrons estabiliza as ligações carbono-

carbono, tornando o benzeno altamente resistente ao ataque. Embora um grande número de 

artigos relate a degradação anaeróbia de outros hidrocarbonetos aromáticos, dentre eles 

tolueno e xilenos, muitas investigações têm descrito o benzeno como recalcitrante (PHELPS 

et al., 1996; TIBURTIUS et al., 2005). Estudos sobre a biodegradação de poluentes voláteis – 

como benzeno, tolueno e xilenos – em reatores sequenciais anóxidos/microaeróbios têm 

mostrado que tolueno e p-xilenos são tratáveis sob condições anóxidas (nitrificação), 

enquanto benzeno, orto e paraxilenos somente são biodegradáveis sob condições 

microaeróbias (MA e LOVE, 2001). 

Vermace et al. (1996) investigaram a utilização de nitrato para a estimulação de um 

consórcio de microorganismos endógenos na degradação de BTX. O estudo constata que a 

adição deste nutriente efetivamente eleva a concentração de microorganismos, fato que 

facilita a biorremediação dos poluentes. Entretanto, VENKATRAMANET et al.  (1998)  

realizaram estudos sobre biorremediação in situ, promovendo o processo por adição de 

fosfato, nitrato e sais de amônia. Os resultados indicaram uma redução da ordem de 85% no 

teor de BTX, após um período de 50 semanas. 

 

2.6.2. Processos oxidativos avançados 

Em função da ineficiência, elevado custo e complexidade operacional dos tratamentos 

existentes no momento, as tecnologias alternativas têm recebido bastante atenção nos últimos 

anos. Dentro deste contexto, o tratamento de poluentes orgânicos recalcitrantes por Processos 

Oxidativos Avançados (POAs) tem se mostrado uma alternativa bastante promissora 

(FREIRE et al., 2000). Os POAs têm como principal característica a geração de radicais 

hidroxilas (HO·), que reagem rápida e indiscriminadamente com muitos compostos orgânicos, 

ou por adição à dupla ligação ou por abstração do hidrogênio em moléculas orgânicas 

alifáticas. O resultado é a formação de radicais orgânicos que reagem com oxigênio, dando 

início a uma série de reações de degradação que podem culminar em espécies inócuas, 
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tipicamente CO2 e H2O (AMIRI et al., 1997; COELHO et al., 2006; AHMADUNA et al., 

2009; DIYA’UDDEEN, et al., 2011). Vários processos de produção do radical hidroxila têm 

sido estudados, geralmente utilizando ozônio, peróxido de hidrogênio, reagente de Fenton e 

tecnologias eletroquímicas (MARTÍNEZ-HUITLE e FERRO, 2006; ROCHA et al., 2012). 

 

 Fotólise 

A potencialidade da radiação ultravioleta tem sido avaliada por pesquisadores para o 

tratamento de compostos orgânicos voláteis. Na fotólise direta, moléculas orgânicas podem 

absorver fótons de radiação ultravioleta, gerando espécies eletronicamente excitadas que 

podem transferir elétrons para aceptores presentes no meio, formando radicais livres. Estas 

espécies radicalares podem reagir com oxigênio molecular, gerando radicais peroxi que 

tendem a se decompor naturalmente, formando intermediários parcialmente oxidados. Em 

geral, a fotodegradação em fase gasosa é mais atrativa que em fase líquida, devido à baixa 

absorção UV pelo ar, à presença de oxigênio e à ausência de sequestradores de radicais, como 

os íons carbonato e bicarbonato (FEIYAN et al., 2002; TIBURTIUS et al., 2005). 

 

 Ozônio/UV  

Quando associado à radiação ultravioleta, o poder oxidante de ozônio aumenta 

significativamente, em função da geração do forte oxidante radical hidroxila. A utilização 

desta técnica na destruição de poluentes voláteis em fase aquosa está sujeita a um fator 

limitante, representado pela libertação das moléculas voláteis da solução por adição de O3, de 

forma similar à prática de “ar stripping” (TIBURTIUS et al., 2005). 

 

 

 Fotocatálise Heterogênea 

A degradação de compostos orgânicos através de fotocatálise heterogênea, assim 

como os princípios que fundamentam o processo, têm sido bastante documentados. A 

fotocatálise heterogênea envolve a ativação de um semicondutor (geralmente TiO2) por luz 

solar ou artificial. Um semicondutor é caracterizado por bandas de valência (BV) e bandas de 

condução (BC), sendo a região entre elas chamadas de “band gap”. A absorção de fótons com 

energia superior à energia do “band gap” resulta na promoção de um elétron da banda de 

valência para a banda de condução, com geração concomitante de uma lacuna (h+) na banda 

de valência. Estas lacunas mostram potenciais bastante positivos, na faixa de +2,0 a 3,5 eV. 

Este potencial é suficientemente positivo para gerar radicais hidroxilas, a partir das moléculas 
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de água adsorvidas na superfície do semicondutor, os quais podem subsequentemente oxidar o 

contaminante orgânico (JARDIM e NOGUEIRA, 1998). 

Dentro do contexto das espécies químicas relacionadas com o tipo de contaminação 

aqui tratado, a fotocatálise heterogênea tem sido utilizada com bastante sucesso na degradação 

de inúmeros substratos de interesse (HSIEN et al., 2001; BOUZAZA e LAPLANCHE, 2002; 

BLOUNT e FALCONER, 2002; CHEN et al., 2002; HISANAGA e TANAKA, 2002; 

SHIMIZU et al., 2002), utilizando-se principalmente TiO2 como catalisador. Estes estudos 

demonstram uma baixa seletividade oxidativa do radical hidroxila e, portanto, uma boa 

potencialidade para a degradação de BTXs. 

 

 Processo de Fenton 

Diversos trabalhos utilizando o processo Fenton para a degradação de espécies de 

interesse ambiental são relatados na literatura. Dentre outros, é possível destacar a 

mineralização eficiente de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos em solos contaminados 

(WATTS  et al., 2002).  

 

Lou e Lee (1995) estudando a oxidação de benzeno, tolueno e xilenos através do 

processo Fenton, observaram a rápida degradação destes substratos, de modo geral, em 

tempos inferiores a 10 min. Recentemente, melhoras importantes na eficiência do processo 

têm sido reportadas, recorrendo-se à utilização de sistemas assistidos por radiação 

ultravioleta. Este aumento na eficiência da reação é atribuída à geração de quantidades 

adicionais de radical hidroxila, por fotoredução de íons férricos formados durante a reação de 

Fenton. A fotoredução leva à regeneração dos íons ferrosos, o que fecha o ciclo catalítico, 

conforme mostra as Equações 1 e 2 (ARSLAN e BALCIOGLU, 1999; GOGATE, 2004).  

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + HO•                                                        (1) 

Fe3+ + H2O → Fe2+ + H+ + HO•                                                        (2) 

 

Keller et al. (1998) utilizando um dos processos de geração de radicais hidroxilas com 

O3 e O3/H2O2, demonstraram a capacidade deste procedimento de remover MTBE da água, 

indicando o uso do O3 como uma tecnologia de remediação viável para águas subterrâneas 

contaminadas. 
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Watts et al.(2000) avaliaram a oxidação de hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos da 

gasolina, utilizando um processo Fenton modificado. Os resultados indicaram que benzeno, 

tolueno e xilenos foram efetivamente oxidados em baixas concentrações, sugerindo este 

processo como um tratamento economicamente viável. 

Vasconcelos e Gomes (2009)  trataram efluentes de postos de combustíveis para o 

reúso com processos oxidativos avançados (POA) utilizando peróxido com catalisação UV. 

Utilizando-se um reator comercial com lâmpada de luz ultravioleta com volume útil de 

350mL. Foram estudadas diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio em diferentes 

pH’s, entretanto, os melhores resultados nesse tratamento foram obtidos quando o efluente 

estava submetido a um pH 2,0, com adição de 700 mg/L de peróxido de hidrogênio e 

passagem pela câmara de UV, alcançando-se a melhor redução da cor do efluente e do teor de 

óleos e graxas. Pelos resultados obtidos no presente estudo, observou-se que o POA H2O2/UV 

é um processo de tratamento que pode ser aplicado no tratamento do efluente das lavagens de 

carros em postos de combustíveis. 

2.7. Tratamentos eletroquímicos. 

Eletroquímica representa uma alternativa viável na resolução de problemas 

ambientais. Nos últimos anos, as técnicas eletroquímicas têm sido amplamente desenvolvidas 

na remediação de águas residuais. A vantagem principal desta tecnologia é a sua 

compatibilidade com o ambiente, devido ao fato de que envolve a utilização de um reagente 

limpo, o elétron. Outras vantagens estão relacionadas com sua versatilidade, alta eficiência 

energética, receptividade à automação e segurança (MARTINEZ-HUITLE e BRILLAS, 

2009). 

Para o tratamento eletroquímico existem alguns tipos de processos eletrolíticos, dentre 

eles, pode-se destacar os seguintes. 

2.7.1. Eletroflotação 

       A eletroflotação (EF) é uma técnica eletroquímica de tratamento de efluentes que 

utiliza eletrodos de sacrifício para a geração in situ de um agente coagulante. 

Simultaneamente, microbolhas de gases são geradas como resultado da eletrólise da água 

devido à aplicação de uma diferença de potencial entre os eletrodos; essas microbolhas 

potencializam a flotação dos coloides formados para posterior remoção dos mesmos. 

 



21 

 

 

 

2.7.2. Eletrocoagulação 

           A coagulação é um tratamento físico-químico tradicional de separação de fases para a 

descontaminação de águas residuais antes do descarte para o ambiente. Ela consiste na adição 

de agentes coagulantes tais como íons de Fe3+ ou íons de Al3+ 

 que precipitam na forma de cloretos. Quando a coagulação é consequência da passagem de 

corrente elétrica esse fenômeno é chamado de eletrocoagulação (BRILLAS et al., 2003; 

CHEN,2004; MATINEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009). Esta técnica utiliza uma corrente 

elétrica capaz de dissolver ânodos de Fe (ou aço) ou Al, esses ânodos são chamados ânodos 

de sacrifício. No geral, os principais processos que podem ocorrer durante o tratamento por 

eletrocoagulação, são: 

(I) Reações eletroquímicas para produzir íons metálicos de Fe ou Al no ânodo 

e gás H2 no cátodo; 

(II) A formação de coágulos no efluente; 

(III) Remoção de corantes com coagulantes por sedimentação ou por 

eletroflotação com o H2  produzido no cátodo; 

(IV) Outras reações eletroquímicas e químicas que envolvem redução de impurezas or-

gânicas e redução de metais no cátodo e coagulação de partículas coloidais. 

 

Na literatura são relatadas vantagens no uso da técnica de eletrocoagulação (BRILLAS 

et al., 2003; CHEN, 2004; MATINEZ–HUITLE e BRILLAS, 2009).: 

(I) A separação de matéria é mais rápida e mais eficaz do que na coagulação orgâni-

ca; 

(II) A formação de coágulos no efluente; 

(III) Remoção de corantes com coagulantes por sedimentação ou por 

eletroflotação com o H2 produzido no cátodo; 

(IV) A quantidade de lama produzida é menor quando comparado 

com a coagulação; 

(V) Os custos de operação são muito mais baixos do que na maioria das tecnologias 

convencionais; 

                  No entanto essa técnica também apresenta algumas desvantagens (BRILLAS et 

al., 2003; CRESPILHO et al., 2004; MATINEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009). 
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(I) A passivação do anodo devido à deposição de lamas podem inibir o processo 

eletroquímico; 

(II) Quando as concentrações de íons alumínio e ferro são elevadas, esses íons devem 

ser retirados da solução. 

 

2.7.3. Eletrooxidação 

Nos últimos anos, a oxidação eletroquímica (OE) de efluentes industriais recebeu uma 

grande dose de atenção, graças a características como versatilidade, eficiência energética, e 

compatibilidade ambiental, pois essa técnica não utiliza reagentes químicos vários autores tem 

direcionado seus trabalhos à esse tema. Neste contexto, métodos eletroquímicos podem ser 

uma alternativa promissora para os processos tradicionais de tratamento de efluentes 

contaminados com BTX. Até agora, muitos trabalhos relataram que o tratamento 

eletroquímico tem sido aplicado com sucesso para a completa oxidação de vários poluentes 

orgânicos, incluindo agentes tensoativos, óleos, gorduras e resíduos de gasolina. Vários 

materiais de eletrodo têm sido usados na remoção de poluentes orgânicos e a eficiência de 

remoção dos poluentes depende do material do eletrodo (MARTÍNEZ-HUITLE e FERRO, 

2006; MARTÍNEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009). Dependendo do material do eletrodo a 

oxidação pode ser direta ou indireta. 

 

2.7.4. Mecanismo de Oxidação Anódica 

O mecanismo de eliminação de moléculas orgânicas é favorecido através de oxidação 

anódica que pode ocorre por troca direta de elétrons entre o composto orgânico e a superfície 

do eletrodo ou, de forma indireta, pela intermediação de espécies oxidantes formadas no 

ânodo (espécies ativas do oxigênio). A oxidação indireta é o principal processo de 

transferência de átomos de oxigênio para o material a ser oxidado. Na oxidação indireta, o 

primeiro passo consiste na eletrolise da água, conforme a Equação 3, formando radicais 

hidroxila (OH) adsorvidos sobre a superfície do eletrodo. 

            

 MOx  +  H2O→ MOx (OH) + H+ + e-                                                       (3) 

 

Os radicais hidroxilas irão reagir e formar os superóxidos MOx+1 sobre os sítios ativos 

do óxido MOx, de acordo com a Equação 4: 
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            MOx(OH) → MOx+1 + H+ + e-                                                       (4) 

O superóxidos fissisorvidos oxidarão então as moléculas orgânicas de acordo com a 

Equação 5:  

MOx+1 + R →  MOx + RO                                                      (5) 

A espécie MOx+1 também será responsável pela formação de oxigênio, num processo 

competitivo de acordo com a Equação 6: 

            MOx+1 → MOx + ½ O2                                             (6) 

Um segundo caminho para a reação, em que o composto orgânico é mineralizado, 

deve também ser considerado, de acordo com a Equação 7: 

             MOx (OH)y + R →  y/2 CO2 + yH+ + ye- + MOx                                           (7) 

A reação de combustão, representada na Equação 7, é mais provável que ocorra em 

condições de altos sobre potenciais para a reação de desprendimento de oxigênio em 

superfícies de Pt, SnO2 ou Sb2O5. Entretanto, nestas condições, também será formado 

oxigênio (Equação 8), sendo uma reação que limita a eficiência do processo de oxidação 

eletroquímica e isto vai depender das condições experimentais e do material eletrocatalítico 

usado.  

             MOx(.OH) → MOx + ½ O2 + H+ + e-                                           (8) 

Assim, baseados nas reações favorecidas por cada um dos materiais eletrocatalíticos 

empregados durante um tratamento eletroquímico, os ânodos são divididos em duas 

categorias (MARTÍNEZ-HUITLE et al., 2009):  

Bons eletrocatalisadores da reação de desprendimento de oxigênio (RDO). São 

exemplos desta classe os óxidos de irídio, rutênio, tântalo, titânio, platina e seus óxidos 

mistos.   

 Pobres eletrocatalisadores da RDO. Nesta classe estão os ânodos de diamante do-

pado com boro, PbO2 e SnO2. 

 

A primeira categoria de ânodos é geralmente utilizada em aplicações em que a reação 

de desprendimento de oxigênio é de interesse primordial. A oxidação de orgânicos utilizando 

esta classe de ânodos não tem se mostrado adequada por apresentarem baixas eficiências e um 

alto consumo energético. O mecanismo predominante para esta classe de eletrocatalisadores é 

a eletroxidação direta. 
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Já os eletrocatalisadores da segunda categoria são relatados como os mais adequados 

para a oxidação de orgânicos por apresentarem as melhores eficiências. Para os óxidos desta 

classe de eletrocatalisadores prevalece o mecanismo da oxidação indireta. 

Dentre os óxidos da primeira categoria, tem destaque os ânodos de IrO2 e Pt. Diversos 

autores que dedicaram seus estudos somente à comparação entre os diferentes materiais de 

ânodo concluíram que estes apresentam o melhor desempenho na oxidação de compostos 

orgânicos em termos de eficiência, tempo de processo e consumo energético. Contudo, novos 

materiais eletrocatalíticos têm sido desenvolvidos nas últimas duas décadas. 

Devido às características eletrocatalíticas dos materiais, as espécies oxidantes geradas 

e as vantagens da tecnologia eletroquímica, cada vez mais os tratamentos envolvendo os 

processos eletroquímicos vem se mostrando eficientes principalmente nos efluentes 

industriais e sanitários. Assim, alguns exemplos podem ser citados: 

O processo de eletrólise foto-assistida pode ser usado na descoloração e degradação de 

efluentes (RONDINEI et al., 2009). Visto que a eletrólise a uma corrente de 26,5 mA cm-2, 

em um reator de fluxo em que a superfície do ânodo foi iluminado a 400 W, por uma lâmpada 

de Hg com alta pressão, observou-se que em todas as experiências houve de 70-75% na 

redução de cor, que também foi seguida por uma oxidação de carga orgânica líquida. Dessa 

forma, os resultados conseguidos com a aplicação dessa técnica indicam que essa metodologia 

é eficiente para tratar compostos poluentes de caráter recalcitrantes e efluentes com amplo 

espectro de poluentes químicos. 

Panizza et al. (2009) aplicaram os métodos eletroquímicos de águas residuais, 

oriundas de lava-jato, para a reutilização. A influência de vários parâmetros de 

funcionamento: tais como a corrente (de 1A a 3A ) , a taxa de fluxo de líquido ( de 100 para 

300 dm3h-1) e temperatura (25 ˚ C e 40 ˚ C ) sobre o desempenho de ambos os sistemas com 

cátodo de aço inoxidável. A concentração de surfactantes e DQO foram monitoradas durante 

o tratamento. O desempenho do eletrodo de diamante se mostrou melhor do que PbO2 em 

todos os casos, requerendo menos tempo de eletrolise para degradação de toda matéria 

orgânica, levando a uma alta eficiência de corrente e baixo consumo de energia , i.e., 375 

kWh m-3 para BDD e 770 kWh m-3 para PbO2. 

Em 2009, a aplicabilidade dos métodos eletroquímicos para efluentes originários da 

lavagem de carros foi novamente estudada combinando processos eletroquímicos  (PANIZZA 

et al., 2009). Dessa vez com as técnicas de eletrocoagulação e processo de oxidação anódica 

integradas. Os resultados experimentais revelou que no experimento tinha uma condição ideal 
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de pH igual a 6.4, 6 minutos de duração a uma corrente de 2 mA cm- 2. A remoção de DQO 

completa do efluente foi conseguida pelo processo combinado global onde os resíduos 

orgânicos provenientes da eletrocoagulação são degradados por oxidação eletroquímica 

aplicação de uma corrente de 10 mA cm- 2. O consumo de energia e o tempo de eletrólise para 

a mineralização completa do efluente foi de 12 kWh mm-3 e 100 min, respectivamente. 

Bhatti et al. (2011) conduziram diversas investigações para o tratamento de água 

residuária de lava-jato e, para isso, foi projetado um sistema de tratamento com capacidade de 

5 L. Devido a alta carga de óleos e graxas, o sistema foi aerado com o objetivo de remover 

uma parcela considerável desses poluentes através da remoção da espuma. Para a 

eletrocoagulação, foi utilizada sulfato de alumínio, o que resultou em redução de 93% de 

DQO e 97% de turbidez. Durante o segundo tratamento, utilizando peróxido de hidrogênio, 

resultou em uma redução de 71% e 83% da DQO e turbidez restante. Outras mudanças 

desejadas foram observadas em pH, total de sólidos dissolvidos, condutividade e oxigênio 

dissolvido. Por fim, concluiu-se que o sistema projetado se mostrou efetivo para o tratamento 

de efluente de lavajato, o qual já pode ser reutilizado na própria estação de lavagem. 

 Silva (2010) investigou a utilização de técnica eletroquímica como alternativa de 

remediação de água subterrânea contaminada por vazamentos de derivados de petróleo de 

postos de abastecimento de combustíveis através dos parâmetros: BTEX, HPAs e TPH. Em 

seguida, realizou-se o tratamento eletroquímico, com um reator em batelada contendo um par 

de eletrodos paralelos de Ti e Ti/Pt, usando um agitador magnético e alimentado com uma 

fonte de corrente contínua. Foram realizados quatros ensaios eletroquímicos cada um 

utilizando 1750 mL de água e 6 horas de tratamento. Os experimentos mostraram-se 

eficientes na remoção de derivados. 

2.8. Estado da Arte 

Cada vez mais os tratamentos envolvendo as técnicas eletroquímico vem se mostrando 

eficientes principalmente nos efluentes industriais e sanitários. Este capítulo apresenta alguns 

dos trabalhos que utilizam essa técnica alternativa, e serviram de base para a construção dessa 

dissertação. 

  

Bertazzoli (2001) observou que o processo de eletrólise foto-assistida pode ser 

usada na descoloração e degradação de efluentes. Visto que a eletrólise a uma corrente de 
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26,5 mA cm-2, em um reator de fluxo em que a superfície do ânodo foi iluminado a 400 W, 

por uma lâmpada de Hg com alta pressão, observou-se que em todas as experiências houve de 

70-75% na redução de cor, que também foi seguida por uma oxidação de carga orgânica 

líquida. Dessa forma, os resultados conseguidos com a aplicação dessa técnica indicam que 

essa metodologia é eficiente para tratar compostos poluentes de caráter recalcitrantes e 

efluentes com amplo espectro de poluentes químicos. 

 

Brito (2005) estudou a contaminação de águas subterrâneas por BTEX oriundas 

de postos de distribuição no Brasil. Foram utilizadas 3285 amostras coletadas em cerca de 600 

postos de distribuição envolvendo 16 Estados da Federação. As análises desses compostos 

orgânicos voláteis (COV) em água foram realizadas através da técnica de cromatografia 

gasosa headspace de alta resolução (modelo 7000, Tekmar, USA) acoplado a um detector 

seletivo de fotoionização e ionização por chama (modelo Trace GC2000, Thermo Finnigan, 

USA). Dentro do espaço amostral que está sob avaliação existem 1174 amostras que não 

tiveram seus estados de origem identificados, mas que foram consideradas em todas as 

avaliações de âmbito nacional, sendo rejeitadas na medida que os dados são direcionados para 

estados específicos. Foi possível averiguar que os valores percentuais de amostras com 

concentração de BTEX acima  dos máximos permitidos estão em cerca de 23-37% para 

benzeno, de 5-15% para tolueno e de 14-31% xilenos totais. 

 

Vasconcelos (2009) tratou efluentes de postos de combustíveis para o reúso com 

processos oxidativos avançados (POA) utilizando peróxido com catalisação UV. Utilizando-

se um reator comercial com lâmpada de luz ultravioleta com volume útil de 350mL. Foram 

estudadas diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio em diferentes pH’s, entretanto, 

os melhores resultados nesse tratamento foram obtidos quando o efluente estava submetido a 

um pH 2,0, com adição de 700 mg/L de peróxido de hidrogênio e passagem pela câmara de 

UV, alcançando-se a melhor redução da cor do efluente e do teor de óleos e graxas. Pelos 

resultados obtidos no presente estudo, observou-se que o POA H2O2/UV é um processo de 

tratamento que pode ser aplicado no tratamento do efluente das lavagens de carros em postos 

de combustíveis. 

 

 Panizza (2009) aplicou os métodos eletroquímicos de águas residuais, oriundas 

de lava-jato, para a reutilização. A influência de vários parâmetros de funcionamento: tais 
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como a corrente (de 1A a 3A ) , a taxa de fluxo de líquido ( de 100 para 300 dm3h-1) e 

temperatura (25 ˚ C e 40 ˚ C ) sobre o desempenho de ambos os sistemas com cátodo de aço 

inoxidável. A concentração de surfactantes e DQO foram monitoradas durante o tratamento. 

A performance do eletrodo de diamante se mostrou melhor do que PbO2 em todos os casos, 

requerendo menos tempo de eletrolise para degradação de toda matéria orgânica, levando a 

uma alta eficiência de corrente e baixo consumo de energia, i.e., 375 kWh m-3 para BDD e 

770 kWh m-3 para PbO2. 

 

Panizza (2009) continuou a aplicabilidade dos métodos eletroquímicos para 

efluentes originários da lavagem de carros efluentes. Dessa vez com as técnicas de 

eletrocoagulação e processo de oxidação anódica integradas. Os resultados experimentais 

revelou que no experimento tinha uma condição ideal de pH igual a 6.4, 6 minutos de duração 

a uma corrente de 2 mA cm- 2. A remoção de DQO completa do efluente foi conseguida pelo 

processo combinado global onde os resíduos orgânicos provenientes da eletrocoagulação são 

degradados por oxidação eletroquímica aplicação de uma corrente de 10 mA cm- 2. O 

consumo de energia e o tempo de eletrólise para a mineralização completa do efluente foi de 

12 kWh mm-3 e 100 min, respectivamente. 

 

Bhatti (2010) conduziu diversas investigações para o tratamento de água 

residuária de lava-jato e, para isso, foi projetado um sistema de tratamento com capacidade de 

5 L. Devido a alta carga de óleos e graxas, o sistema foi aerado com o objetivo de remover 

uma parcela considerável desses poluentes através da remoção da espuma. Para a 

eletrocoagulação, foi utilizada sulfato de alumínio, o que resultou em redução de 93% de 

DQO e 97% de turbidez. Durante o segundo tratamento, utilizando peróxido de hidrogênio, 

resultou em uma redução de 71% e 83% da DQO e turbidez restante. Outras mudanças 

desejadas foram observadas em pH, total de sólidos dissolvidos, condutividade e oxigênio 

dissolvido. Por fim, concluiu-se que o sistema projetado se mostrou efetivo para o tratamento 

de efluente de lavajato, o qual já pode ser reutilizado na própria estação de lavagem. 

 

 Silva (2011) averiguou a utilização de técnica eletroquímica como alternativa de 

remediação de água subterrânea contaminada por vazamentos de derivados de petróleo de 

postos de abastecimento de combustíveis através dos parâmetros: BTEX, HPAs e TPH. Em 

seguida, realizou-se o tratamento eletroquímico, com um reator em batelada contendo um par 
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de eletrodos paralelos de Ti e Ti/Pt, usando um agitador magnético e alimentado com uma 

fonte de corrente contínua. Foram realizados quatros ensaios eletroquímicos cada um 

utilizando 1750 mL de água e 6 horas de tratamento. Os experimentos mostraram-se 

eficientes na remoção de derivados. 

 

Rocha (2012) analisou um tratamento alternativo das aplicações de oxidação 

eletroquímica de água gerada pela indústria petrolífera brasileira. Utilizando células 

eletrolíticas com os ânodos platina suportada em Ti (Ti/Pt) e de diamante dopado com boro 

(DDB); com o pH e condutividade elétrica, respectivamente, em torno de 7,5 e 4.64 μS cm-1. 

A eletrólite galvanostatica no eletrodo de DDB promoveu a completa remoção de DQO, 

devido às altas concentrações de radicais hidroxilas e peroxidissulfatos gerados a partir da 

oxidação da água, e a velocidade de remoção de DQO aumentou com o aumento da densidade 

de corrente. 
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CAPÍTULO III:  

Materiais e Métodos 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais que foram utilizados no trabalho 

experimental e a metodologia empregada para avaliar a eficiência da oxidação eletroquímica 

para a remoção dos contaminantes orgânicos de um efluente real. 

3.1. Coletas de Materiais  

As amostras para análise foram coletadas em um posto de combustível na região 

metropolitana de Natal (Natal/RN), na saída da caixa separadora após separação das fases, 

óleo/água. Foram coletados 20 L, e usados para todos os experimentos em laboratório. 

3.2. Reagentes 

Para cada procedimento de tratamento eletroquímico foram utilizados 2 L de 

efluente real proveniente da caixa separadora de água e óleo de postos de combustíveis. Na 

primeira batelada de experimentos foi adicionado 3g do eletrólito K2SO4 (sulfato de potássio) 

para aumentar a condutividade, uma vez que característica do efluente é a baixa sanidade, 

dificultando assim a passagem de corrente. Já na segunda batelada de experimentos foi 

utilizado o 3 g do eletrólito NaCl (cloreto de sódio). A limpeza eletroquímica dos eletrodos, 

foram feitas através da utilização de uma solução de H2SO4 (ácido sulfúrico) a 0,5 mol L-1 e 

esta solução foi reutilizada até saturar. O processo de limpeza de eletrodos possui uma grande 

importância   a nível laboratórial, uma vez que vários alunos podem utilizar o mesmo 

eletrodo, em escala de produção nenhum resíduo é gerado com soluções de limpeza de 

eletrodo. 

3.3. Reator eletroquímico e tratamento eletroquímico 

O processo de oxidação eletroquímica foi realizado em regime de fluxo continuo 

em um reator eletroquímico contendo um reservatório com capacidade para 4 litros e uma 

bomba para injetar o fluxo no reator, constituído de um par de eletrodos em paralelos, 

alimentados por uma fonte continua (DC Power Supply – MPL 3305M). Para a primeira 

batelada de experimentos foi usado um ânodo dimensionalmente estável (sigla do inglês 

“DSA®” – Dimensionally Stable Anode), constituído de Ti/Pt, com área de 63,5 cm2. E um o 



31 

 

 

 

cátodo de Ti com área de 63,5 cm2. O sistema foi submetido à 3 diferentes densidades de 

corrente (10, 20 e 30 mA cm-2), o equivalente à aplicação de correntes de 0,635 A, 1,270 A e 

1,905 A. No decorrer do ensaio, a corrente foi ajustada para manter constante a densidade de 

corrente aplicada. Para a segunda bateria de experimentos, foi usado um eletrodo DSA® de 

Ti/IrO2-Ta2O5 com área de 63,5 cm2. Nestes experimentos, foram utilizadas as mesmas 

condições elétricas usadas com o eletrodo de Ti/Pt. Ambos os eletrodos foram concedidos 

pela Indústria DeNora Itália, em Milão. Na Figura 3.1 é ilustrado o reator eletroquímico na 

sua parte interna, no entanto na Figura 3.2 é mostrado o sistema eletroquímico usado para o 

desenvolvimento dos experimentos. 

 

Figura 3.1: Esquema de funcionamento do reator eletroquímico de fluxo contínuo. 

 

Fonte: COSTA, 2014. 

3.4. Técnicas Instrumentais 

Considerando que no processo de oxidação de compostos orgânicos por via eletroquímica 

ocorre mineralização da matéria orgânica, foram realizadas análises de DQO e COT visando 

avaliar a eficiência do processo na eliminação dos poluentes. Além das analise acima 
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mencionadas, analises de TOG, TPH e CG, foram desenvolvidos, visando quantificar a 

remoção dos contaminantes. 

Figura 3.2: Reator eletroquímico ligado à fonte continua (A) e reservatório e bombas ligados o reator (B). 

 

Fonte: COSTA, 2014. 

 

3.4.1. Carbono Orgânico Total 

O Analisador de Carbono Orgânico Total (COT) (Figura 3.3) utilizado neste trabalho 

foi o AnalytikJenaMulti N/C 3100. Este equipamento mede a quantidade de Carbono Total 

(CT) e Carbono Inorgânico (CI) da amostra. O COT é dado pela subtração de CT e CI. A 

concentração de CT e CI são obtidas por interpolação utilizando curvas analíticas (área do 

pico x concentração) feitas previamente por injeção de padrões. 

 

 
Figura 3.3: Analisador de Carbono Orgânico Total Multi NC 3100 AnalytikJena. 

 

Fonte: ROCHA, 2011. 
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3.4.2. DQO – Demanda Química de oxigênio 

A demanda química de oxigênio (DQO) foi determinada fazendo uso do kit da 

HANNA INSTRUMENTS com uma faixa de medida de 0-1500 ppm de O2. Sendo assim, as 

amostras para esta análise foram diluídas na proporção de 2 mL de amostra para 4 mL de água 

destilada. Em seguida as amostras preparadas foram mantidas a uma temperatura de 150°C 

durante 2 h usando um digestor HANNA HI 839800 (Figura 3.4.a), para, após resfriamento 

até temperatura ambiente, fazer as medidas de DQO em um fotômetro HANNA HI 83099 

(Figura 3.4.b). Para o branco, foi utilizada 2 mL de água destilada. 

 

Figura 3.4: Termodigestor (a) e Fotômetro para determinação de DQO (b). 

 

(a)                    (b) 

Fonte: COSTA, 2014. 

 

3.4.3. Extração Liquido-Liquido 

Para fazer as análises de TOG (teor de óleos e graxas) e THP (total de hidrocarbonetos 

do petróleo) é necessário analisar o extrato da fase orgânica,para isto foi feito uma extração 

liquido-liquido. Para tal, utiliza-se 50mL de amostra e 50 mL do solovente o n-hexano, em 

um funil de decantação de 250 mL. Foi feita agitação manual de um minuto e, em seguida, foi 

aberta, esse procedimento foi repetido duas vezes e o funil foi colocado em repouso até a 

visualização da completa separação de fases, o que durou aproximadamente 10 minutos. Da 

fase orgânica (isto é, o extrato), foi retirado 20 mL que foi submetido a uma filtração e sulfato 

de sódio anidro (para remoção de resquícios de água). 
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3.4.4. TOG – Teor de óleos e Graxas. 

 Para analisar o teor de óleos e graxas (Figura 3.5) foi necessário 2 ml de extrato para 

fazer uma medida, e em decorrência grande volume de extrato foi possível fazer a análise em 

triplicata. 

Figura 3.5: Analisador Infracal TOG/TPH Modelo HATR-T2 and CH da Wilks Enterprise. 

 

Fonte: BEZERRIL, 2010. 

 

3.4.5. CG - Cromatografia Gasosa  

Neste procedimento foram avaliadas as concentrações dos BTEX (benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e xilenos). 

O extrato de cada amostra foi analisado e quantificado, utilizando o injetor 

automático (Thermo, modelo AS 3000) no cromatógrafo gasoso (Thermo, modelo Focus GC 

– Figura 3.6) acoplado ao espectrômetro de massas (Thermo, modelo Polaris-Q), empregando 

uma coluna BPX5-MS (5 % fenil, 95 % dimetilpolisiloxano da marca Thermo, 30 metros de 

comprimento x 0,25 mm diâmetro interno x 0,25 um espessura do filme). 

 

Figura 3.6: Cromatógrafo Gasoso, Focus GC, acoplado ao Espectrômetro de Massa, ThermoElectron 

Corporation, Modelo Polaris Q. 

 

Fonte: PONTES, 2010. 
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3.5. Consumo de energia por m3 de efluente tratado 

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

através da Equação (9). A Avaliação do custo do tratamento eletroquímico foi estimada pela 

tarifa estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sendo o kWh de 32 

centavos para indústria (COSERN, 2013). Não foram considerados os impostos. 

 

𝐶𝐸 =
𝐸∙𝐼∙𝑡

1000∙𝑉𝑡
                                                                                  (9) 

 

Onde: 

CE = consumo energético (kWh/m3); 

E = potencial aplicado (volts); 

I = intensidade de corrente de eletrólise (Ampere); 

Vt = volume do efluente  tratado (m3); 

t = tempo total de eletrólise (horas). 

3.6. Eficiência da eliminação dos contaminantes 

A eficiência de remoção dos contaminantes é calculada pela Equação (10). 

 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜çã𝑜 =
(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝐶𝑖
∙ 100                                                 (10) 

 

Onde: 

Ci = concentração inicial do contaminante; 

Cf = concentração final do contaminante ao final do processo. 
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CAPÍTULO IV:  

Resultados e Discussão 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados para os experimentos realizados, objetivando 

avaliar a eficiência da oxidação eletroquímica para remoção de contaminantes orgânicos de 

um efluente real decorrente da comercialização de combustíveis, a partir dos resultados das 

análises de COT, DQO, TOG, TPH e CG. Foi possível caracterizar o efluente a ser tratado e 

quantificar a remoção dos contaminantes. 

4.1. Coletas de Material 

As amostras para análise foram coletadas em um posto de combustível do município 

de Natal (Natal/RN). A coleta foi realizada no momento da lavagem das canaletas. Esse 

evento possibilitou verificar que o dimensionamento da caixa é insuficiente para demanda do 

local, sendo possível visualizar a formação de uma pequena fase óleo sendo carreada pelo 

efluente final, o que gera a certeza que a quantidade de contaminantes derivados de petróleo 

na amostra utilizada para esse estudo é superior àquela de um efluente devidamente separado 

em uma caixa que não tenha excesso de água. 

4.2. Resultados do tratamento eletroquímico 

Neste trabalho utilizaram-se os eletrodos de Ti/Pt e Ti/IrO2-Ta2O5, a fim de verificar a 

remoção dos poluentes orgânicos um efluente proveniente de caixa separadora de água e óleo 

de postos de combustíveis.   

Os experimentos de oxidação eletroquímica foram desenvolvidos usando um sistema 

com um reator de eletrodos paralelos (ver Figura 3.2) aplicando densidades de corrente de 10, 

20 e 30 mAcm-2 a 25ºC (Tabela 3). No volume de 2 L de efluente foi adicionado 3 g de eletró-

lito (K2SO4eNaCl) com o intuito de melhorar a condução de corrente, uma vez queeste efluen-

te possui baixa salinidade e, por sua vez, faz se necessário a adição de eletrólito suporte. 

A escolha do eletrólito foi feita com base na capacidade que ambos os eletrólitos pos-

suem em formar substâncias fortemente oxidantes (persulfatos e cloro ativos), e também no 

propósito de comparar se a eficiência de remoção da matéria orgânica no efluente é uma fun-

ção do tipo do eletrólito utilizado. Quanto a determinação da massa de 3g de eletrólito, deu-se 

por limitações nos equipamentos de analises que podem ser danificados com a alta concentra-

ção de salinidade, sendo limitado a concentrações salinas de 1,5 g/L.  
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Tabela 2: Tabela de oxidações eletroquímicas em função do eletrodo e sal adicionado no efluente, assim como 

densidade de corrente aplicada e resultados das análises supracitadas.(concentrações). 

 Tratam. Dens. de 

Corrente 

(mA/cm²) 

Eletrólito 

(3g) 

DQO 

(mg/L) 

TOG 

(mg/L) 

TPH 

(mg/L) 

pH 

BRUTA -                  - - 2703,00 70,00 844,63  

Ti/IrO2-

Ta2O5 

T 01 10 K2SO4 2409,00 28,00 303,78 6,80 

T 02 20 K2SO4 1917,00 7,65 323,87 6,30 

T 03 30 K2SO4 1494,00 6,60 303,87 5,40 

T 04 10 NaCl 2508,00 33,00 298,38 5,20 

T 05 20 NaCl 2001,00 9,60 315,39 5,10 

T 06 30 NaCl 1296,00 3,60 360,05 5,10 

Ti/Pt 

T 07 10 K2SO4 1497,00 50,00 57,08 6,20 

T 08 20 K2SO4 1287,00 40,00 303,03 6,70 

T 09 30 K2SO4 1042,00 40,00 59,24 6,80 

T 10 10 NaCl 2274,00 20,00 309,88 6,00 

T 11 20 NaCl 2028,00 10,00 65,25 6,60 

T 12 30 NaCl 1695,00 10,00 51,80 6,40 

Fonte: COSTA, 2014. 

 

Para todos os experimentos de oxidações eletroquímicas foram analisados os parâme-

tros de DQO, TOG, TPH e pH nos tempos inicial e final, respectivamente, na Tabela 3. 

A Figura 4.1 mostra os resultados de porcentagem de eliminação de DQO, em função 

da densidade de corrente aplicada, durante a oxidação eletroquímica do efluente real 

adicionando K2SO4 e NaCl, empregando oTi/IrO2-Ta2O5, como materiais eletrocatalíticos. 

 

Figura 4.1: Gráficos para remoção de DQO (em %) 

 

Fonte: COSTA, 2014. 
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A partir dos resultados obtidos, podemos inferir que no caso do eletrodo de Ti/IrO2-

Ta2O5, há um aumento na eficiência de eliminação da DQO, quando um aumento da 

densidade de corrente é aplicado. Este aumento permite que os valores de eficiência 

aumentem gradativamente, de 10 a 48% de eliminação da DQO. Entretanto, quando o 

eletrodo de Ti/Pt é usado, melhores eficiências de eliminação da DQO, 45% e 53%, são 

observadas quando 10 e 20 mAcm-2 são aplicadas, respectivamente. Todavia, quando a 

densidade de corrente de 30 mAcm-2 é utilizada, um decaimento na eficiência é observado. 

Este comportamento de ambos os eletrodos, de não atingir altas eficiências de eliminação da 

DQO sob estas condições experimentais, pode ser explicado porque os eletrodos de óxidos de 

IrO2 e Pt (=PtOx) são bons eletrocatalisadores da reação de desprendimento de oxigênio, 

então, a oxidação de orgânicos utilizando esta classe de ânodos não tem se mostrado adequada 

por apresentarem baixas eficiências. O mecanismo predominante nesta classe de eletrocatali-

sadores é a eletroxidação direta. De tal forma que eletrodos de IrO2 quando estabilizados na 

sua estrutura catalítica por óxidos de tântalo, favorecem uma oxidação direta bastante 

eficiente; aumentando a eliminação da DQO (Figura 3.4). No entanto, o eletrodo de Pt, quan-

do aplicadas densidades de corrente, a reação de produção de oxigênio é preferencialmente 

favorecida; diminuindo sua eficiência na remoção da matéria orgânica. Estas afirmações estão 

em acordo com os resultados obtidos, nos quais o K2SO4 é empregando. 

A oxidação anódica de produtos orgânicos em presença de NaCl foi estudada por 

outros pesquisadores. Nestes trabalhos é relatado que a oxidação mediada ou indireta é 

bastante eficiente, devido à geração eletroquímica de espécies fortemente oxidantes, já que 

diferentes mecanismos estão envolvidos em várias etapas, conforme as Equações de 11-16: 

 

1ª Etapa: MOx + H2O   →MOx(OH•) + H+ + e-                                                                 (11) 

 

2ª Etapa: MOx(OH•) + Cl- →MOx(HOCl)ads                                                                      (12) 

 

3ª Etapa: MOx(HOCl) ads → MOx+1(Cl) + H+ + e-                                                              (13) 

 

4ª Etapa: MOx+1(Cl) + R   → MOx+1 + RCl                                                                        (14) 

 

5ª Etapa: MOx+1 + R   →MOx + RO                                                                                   (15) 

 

6ª Etapa: MOx(HOCl)ads + RO + RCl → CO2 + H2O + Cl-                                               (16) 
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Na última etapa, ocorre a mineralização completa da matéria orgânica através da ação 

das espécies eletroativas oxidantes, tais como cloro ativo (Cl/ClO/HClO/ClO-) e oxigênio 

(OH). Desta forma, nosso estudo interessou-se pela avaliação da oxidação eletroquímica 

mediada, adicionando ao efluente 3 g de NaCl, e usando os mesmos materiais 

eletrocatalíticos, a fim de comparar as eficiências com os resultados previamente obtidos 

empregando K2SO4. 

Os resultados de porcentagem de eliminação de DQO, em função da densidade de 

corrente aplicada, durante a oxidação eletroquímica do efluente adicionando K2SO4 e NaCl, 

empregando Ti/Pt, como materiais eletrocatalíticos, são mostrados na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Gráfico para remoção de DQO (em %) 

 

Fonte: COSTA, 2014 

 

Claramente pode ser deduzido, a partir destes resultados, que adição de NaCl no 

efluente real, aumenta a eficiência de eliminação da DQO, quando um aumento na densidade 

de corrente aplicada é efetuado. Este comportamento é devido à formação de espécies ativas 

de cloro que degradam rapidamente a matéria orgânica. Entretanto, a porcentagem de 

abatimento da DQO usando NaCl, não atingiu eficiências superiores há aquelas obtidas 

usando K2SO4; e isto pode ser devido ao favorecimento da formação do Cl2 gás na superfície 

do eletrodo (principalmente para o eletrodo de Ti/Pt), evitando uma formação eficiente de 

cloro ativo (Cl/ClO/HClO/ClO-).  

Quando comparados os resultados de ambos os sais empregados (Figura 4.3), NaCl ou 

K2SO4, podemos inferir que às baixas densidades de corrente (10 e 20 mA cm-2), o melhor 

material a ser usado é o eletrodo de Ti/Pt  já que altas eficiências na eliminação da DQO são 
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obtidas usando K2SO4. Entretanto, o mesmo eletrodo, mostra um aumento na porcentagem de 

remoção de DQO, em função do aumento da densidade de corrente aplicada. 

 

Figura 4.3: Gráfico para remoção de DQO (em %) de comparação entre os tratamentos. 

 

Fonte: COSTA, 2014 

 

Talvez, este material teria um melhor desempenho na produção de cloro ativo, quando 

mais de 30 mA cm-2 fosse aplicado. Por outro lado, o Ti/IrO2-Ta2O5, tem um melhor 

desempenho a altas densidades de corrente (30 mAcm-2) devido a eficiente produção de cloro 

ativo, num meio aquoso contendo NaCl. Já que, como relatado na literatura, o IrO2 é um bom 

eletrocatalisador de Cl/ClO/HClO/ClO-, dependendo do pH. Isto é verificado, porque 

quando é usado K2SO4, resultados análogos de eliminação de DQO são obtidos. 

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos TOG no final de cada tratamento 

eletroquímico do efluente real, empregando Ti/Pt e Ti/IrO2-Ta2O5, como materiais 

eletrocatalíticos, em função da densidade de corrente aplicada. A partir desta tabela, e 

considerando os valores iniciais de TOG (70 mg L-1) TPH (844,63 mg/L)podemos observar 

que uma considerável eliminação de TOG e TPH foi atingida. Entretanto, este comparativo 

pode ser analisado colocando esses valores em termos de porcentagem de eliminação de TOG 

(Figuras 4.4) e TPH (Figura 4.5). 

Baseados nos resultados reportados nas Figuras 4.5 pode-se confirmar que as melhores 

eficiências foram obtidas quando o eletrodo de Ti/Pt foi utilizado. Este resultado poder estar 

relacionado a formação de gás, favorecendo o processo de eletroflotação, assim, os óleos e 

graxas são arrastadas até a parte superior do efluente, pela ação das bolhas formadas pelo gás 

de Cl2 ou O2, usando NaCl ou K2SO4 como sal adicionado no efluente (Figura 4.6). 
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Figura 4.4: Gráfico para remoção de TOG em (%). 

 

 
(a)        (b) 

Fonte: COSTA, 2014. 

 

Figura 4.5: Gráfico para remoção de TPH (em %) 

 
(a)        (b) 

Fonte: COSTA, 2014. 

 

Figura 4.6: Hidrodinâmica de um sistema eletrolítico. 

 
Fonte: COSTA, 2014. 
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De fato, com este eletrodo as eficiências de eliminação da DQO foram menores 

adicionando no efluente NaCl, já que favoreceu a formação de Cl2. Entretanto, quando usado 

K2SO4, eficiências abaixo dos 50% foram obtidas em todas as densidades de corrente 

aplicadas, porque o processo de oxidação estava sempre em competição com a reação de 

desprendimento de oxigênio. 

Por outro lado, quando foi usado o eletrodo de Ti/IrO2-Ta2O5, a formação de espécies 

fortemente oxidantes foram produzidas e no caso do efluente na ausência de NaCl, este 

material eletrocatalítico favoreceu a oxidação direta, que ia aumentando a sua eficiência em 

função do aumento da densidade de corrente aplicada. Estas afirmações confirmam que o 

principal processo usando o Ti/IrO2-Ta2O5 como anodo, foi a oxidação dos poluentes, e não a 

eletroflotação. Assim, as eficiências de remoção de TOG eram completamente dependentes 

do processo de oxidação, diminuindo sua eficiência. 

Este mesmo comportamento foi observado com a remoção de TPHs, como ilustrado 

na Figura 4.6. É evidente que o melhor desempenho é mostrado pelo eletrodo de Ti/Pt, devido 

ao favorecimento de um segundo processo eletroquímico, a eletroflotação. Entretanto, o 

material eletrocatalítico de Ti/IrO2-Ta2O5, desfavorece a produção de gás nos eletrodos e 

favorece a produção de espécies oxidantes de cloro ativo (Cl/ClO/HClO/ClO-) e oxigênio 

(OH) que participam na eliminação da matéria orgânica. 

Conforme a Tabela 4, é possível verificar que em termos gerais houve uma boa 

remoção de BTEX, porém quando analisamos os compostos separadamente podemos verificar 

que para o benzeno, etilbenzeno, tolueno e xileno o eletrodo de Ti/Pt apresento melhor 

desempenho chegando a remover 99,36% do composto e em alguns tratamentos a remoção foi 

tão eficiente que a concentração dos compostos não foram detectadas nas análises. Já o 

eletrodo de Ti/IrO2-Ta2O5 mostrou em alguns tratamentos eficiência na remoção porém nos 

tratamentos T3 e T5 houve produção de benzeno, etilbenzeno, tolueno e xileno. De acordo 

com outros autores MARTINEZ-HUITLE e FERRO, 2006, a produção de xileno e tolueno é 

uma etapa intermediaria da oxidação do benzeno, esta acontece na superfície do eletrodo onde 

ocorre a formação de radicais que atacam anel aromático do benzeno formando xilenos e 

tolueno. Quanto a formação à formação de etilbenzeno, pode ter ocorrido uma adição de 

subprodutos da degradação dos compostos aromáticos ao anel benzeno. O fato da matriz ser 

complexa confere uma irregularidade de remoção para BTEX, devido a influência dos outros 

compostos aromáticos, sendo, portanto pouco preditivo as respostas de remoção, como pode 

ser observado nas Figuras 4.5-4.9 a abaixo. 
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Tabela 3: Tabela de oxidações eletroquímicas em função do eletrodo e sal adicionado no efluente, assim como 

densidade de corrente aplicada e resultados das análises supracitadas (concentrações). 

 

Tratam. 

Dens. de 

Corrente 

(mA/cm²) 

Eletrólito 

(3g) 

Benzeno 

µg/L 

Etil 

Benzeno 

µg/L 

Tolueno 

µg/L 

Xileno 

µg/L 

BTEX 

µg/L 

BRUTA -                  - - 311,22 136,78 1228,50 318,93 1995,43 

Ti/IrO2-

Ta2O5 

T 01 10 K2SO4 113,90 26,74 629,74 101,11 871,49 

T 02 20 K2SO4 6,39 0,00 0,00 0,00 6,39 

T 03 30 K2SO4 240,00 84,26 1439,89 420,83 2184,98 

T 04 10 NaCl 177,94 50,24 1200,52 295,26 1723,96 

T 05 20 NaCl 424,71 235,96 1857,51 770,34 3288,52 

T 06 30 NaCl 11,18 5,96 49,31 42,91 109,36 

Ti/Pt 

T 07 10 K2SO4 6,22 12,15 105,81 10,61 134,79 

T 08 20 K2SO4 3,86 0,00 13,76 0,00 17,62 

T 09 30 K2SO4 26,62 25,36 334,83 29,74 416,55 

T 10 10 NaCl 2,43 0,00 5,03 0,00 7,46 

T 11 20 NaCl 1,98 0,00 4,00 0,00 5,98 

T 12 30 NaCl 8,16 14,91 24,79 0,00 47,86 

Fonte: COSTA, 2014. 

 

Quanto a formação à formação de etilbenzeno, pode ter ocorrido uma adição de 

subprodutos da degradação dos compostos aromáticos ao anel benzeno. O fato da matriz ser 

complexa confere uma irregularidade para remoção dos BTEX, devido a influência dos outros 

compostos aromáticos, sendo, portanto pouco preditivo as respostas de remoção, como pode 

ser observado nas Figuras 4.7-4.11. 

 

Figura 4.7: Gráfico para concentração final de Benzeno µg/L 

 

(a)        (b) 
Fonte: COSTA, 2014. 
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Figura 4.8: Gráfico para concentração final de Etil-benzeno µg/L 

 
(a)        (b) 

Fonte: COSTA, 2014. 

 

Figura 4.9: Gráfico para concentração final de Tolueno µg/L 

 
(a)        (b) 

Fonte: COSTA, 2014. 

 

Figura 4.10: Gráfico para concentração final de Xileno µg/L 

 
(a)        (b) 

 
Fonte: COSTA, 2014. 
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Figura 4.11: Gráfico para concentração final de BTEX µg/L 

 

(a)        (b) 
Fonte: COSTA, 2014. 

 

4.3. Diagramas de Pareto, dispersão e superfície de resposta– DQO, TOG E TPH. 

Para avaliar a sensibilidade dos parâmetros que influenciam a remoção de DQO, os 

dados da Tabela 4 foram plotados no STATISTICA® 7.0, obtendo-se o diagrama de Pareto e 

superfície de resposta decorrentes da avaliação de 3 variáveis (conforme exposto na Tabela 

5). Para um planejamento estatístico de 23, isto é, três (3) variáveis observadas em dois (2) 

níveis diferentes, é possível analisar a influência negativa e positiva dos parâmetros 

operacionais, bem como a combinação de seus efeitos. 

 

Tabela 4: Definição de níveis para planejamento experimental. 

 -1 0 +1 

(1) Eletrodo (Edo) Ti/IrO2.Ta2O5 - Ti/Pt 

(2) Densidade de Corrente (J) 10 20 30 

(3) Eletrólito (Eli) K2SO4 - NaCl 

Fonte:COSTA, 2014. 

 

A análise do diagrama de dispersão comprova que o modelo é preditivo e o gráfico de 

Pareto confirma as avaliações já feitas anteriormente, nas quais foi determinado que a 

densidade de corrente foi o parâmetro que mais influenciou no processo de remoção de DQO. 

Já a interação entre os efeitos dos parâmetros Eletrodo-Densidade Corrente também mostrou 

significância estatística, o que demonstra que o aumento de corrente ocasionou uma 
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diminuição na remoção da DQO usando Ti/Pt. A interação entre os efeitos dos parâmetros 

Eletrodo-Eletrólito e o efeito da mudança de eletrólito se mostraram estatisticamente 

significantes de forma negativa, ou seja, as mudanças realizadas em cada parâmetro também 

influenciou negativamente a remoção de DQO. 

 

Figura 4.12: Diagrama de dispersão e gráfico de Pareto para remoção de DQO. 

 

Fonte:COSTA, 2013. 

 

Além do diagrama de dispersão e o gráfico de Pareto, as superfícies de respostas 

geradas condizente com as combinações de efeitos que foram significativas, ou seja, somente 

aquelas envolvendo a mudança de eletrodo (conforme mostrado na Figura 4.13). 

 

 

Figura 4.13: Superfície de resposta para remoção de DQO: 

 

(a)        (b) 
 Fonte: COSTA, 2014. 
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Na Figura 4.13.a, é mostrado a resposta de remoção de DQO para a combinação dos 

efeitos da mudança de eletrólito e de eletrodo, claramente evidenciam melhores resultados 

para o eletrodo de Ti/Pt, utilizando o eletrólito sulfato de potássio. Além disso, assim como no 

gráfico da Figura 4.13, não foi observado nenhuma mudança significativa na eliminação da 

DQO quando houve uma mudança no eletrólito quando é utilizado o eletrodo de Ti/IrO2-

Ta2O5.  Essa última observação já é confirmada pelo efeito observado na Figura 4.13.b.  

A análise do diagrama de dispersão comprova que o modelo é preditivo e o gráfico 

Pareto Figura 4.12 confirma as avaliações já feitas anteriormente, nas quais foi determinado 

que a interação eletrodo e eletrólito foi o parâmetro que mais influenciou no processo de 

remoção de TOG. Já a interação entre os efeitos dos parâmetros corrente e eletrólito também 

mostrou significância estatística, o que demonstra que a troca de eletrodo e eletrólito 

ocasionou um aumento na remoção da TOG usando Ti/IrO2.Ta2O5 na presença de K2SO4.  

 

Figura 4.14: Diagrama de dispersão e gráfico de Pareto para remoção de TOG. 

 
(a)        (b) 

Fonte: COSTA, 2014. 

 

As superfícies de respostas geradas demonstram que usando Ti/IrO2.Ta2O5 na 

presença de K2SO4 obtemos a melhor resposta para remoção de TOG conforme comprova os 

gráficos de superfície de respostas Figuras 4.15.a e 4.15.b. 
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Figura 4.15: Superfície de resposta para remoção de TOG. 

 
(a)        (b) 

Fonte: COSTA, 2014. 

 

A análise do diagrama de dispersão comprova que o modelo não é preditivo e o 

gráfico de Pareto mostrado na Figura 4.16 confirma as avaliações já feitas anteriormente, nas 

quais foi determinado que nem as interações eletrodo, eletrólito e corrente nem os efeitos 

isolados influenciaram no processo de remoção de TPH.  

As superfícies de respostas geradas condizente com as combinações de efeitos que 

foram significativas, ou seja, somente aquelas envolvendo a mudança de eletrodo conforme 

mostrado na Figura 4.16, demonstram que os melhores resultados de remoção de TPH é no 

eletrodo de Ti/Pt independente o eletrólito utilizado. 

 

Figura 4.16: Diagrama de dispersão e gráfico de Pareto para remoção de TPH. 

 
(a)        (b) 

Fonte: COSTA, 2014. 

 

 



50 

 

 

 

Figura 4.17: Superfície de resposta para remoção de TPH. 

 
(a)        (b) 

Fonte: COSTA, 2014. 

 

Além dos efeitos, já avaliados e confirmados pelo analise estatístico, cabe enfatizar 

que a análise estatística nos proporciona um panorama geral dos efeitos produzidos entre as 

combinações das variáveis estudadas; mas evita nos proporcionar informações como a 

atividade eletrocatalítica dos materiais usados neste estudo, Ti/IrO2-Ta2O5 e Ti/Pt, e os 

processos eletroquímicos adicionais que cada um deles poderia favorecer adicionalmente.  

4.4. Resultado da análise de consumo energético 

Analisando os custos operacionais é possível verificar que os tratamentos T1 a T6 que 

utilizam o eletrodo de Ti/IrO2-Ta2O5 apresentam os maiores custos, embora o tratamento T1 

tenha o menor custo R$/m3 3, 94. Já o eletrodo de Ti/Pt, usado nos tratamentos T7 ao T12 

demostra ser mais viável uma vez que consome menos energia, consequência da atividade 

eletrocatalítica. Cabe ressaltar que o consumo de energia aumenta em função do aumento de 

densidade de corrente aplicada, sendo menor esse aumento quando o NaCl é usado no 

efluente. Este comportamento é devido a produção de espécies ativas de cloro que favorecem 

a oxidação dos compostos orgânicos rapidamente, diminuindo o consumo de energia.  
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Tabela 5:  Resultado das análises para consumo energético das amostras de T1 a T12 

  

 

Tratam. 

Dens. de 

Corrente 

(mA/cm²) 

Eletrólito 

(3g) 

Consumo energético 

Ce=e.i.t/1000.vt 

(kwh/m³) 

Custo  kwh 

(R$/m³) 

Ti/IrO2-

Ta2O5 

T 01 10 K2SO4 9,7 x 0,635 x 4 / 1000 x 0,002 = 12,319 3,94 

T 02 20 K2SO4 26,6 x 1.27 x 4 / 1000 x 0,002 = 67,564 21,62 

T 03 30 K2SO4 30,4 x 1,90 x 4 / 1000 x 0,002 = 115,824 37,06 

T 04 10 NaCl 10,5 x 0,635 x 4 / 1000 x 0,002 = 13,335 4,27 

T 05 20 NaCl 17,8 x 1,27 x 4 / 1000 x 0,002 = 45,212 14,47 

T 06 30 NaCl 20,8 x 1,9 x 4 / 1000 x 0,002 = 79,04 25,29 

Ti/Pt 

T 07 10 K2SO4 9,7 x 0,81 x 4 / 1000 x 0,002 = 15,714 5,03 

T 08 20 K2SO4 6,2 x 1,27 x 4 / 1000 x 0,002 = 15,748 5,04 

T 09 30 K2SO4 10,1 x 1,9 x 4 / 1000 x 0,002 = 38,582 12,35 

T 10 10 NaCl 9,7 x 0,81 x 4 / 1000 x 0,002 = 15,714 5,03 

T 11 20 NaCl 6,2 x 1,27 x 4 / 1000 x 0,002 = 15,748 5,04 

T 12 30 NaCl 9 x 1,9 x 4 / 1000 x 0,002 = 34,2 10,94 

Nota: 1 KWh custa R$ 0,32 (COSERN, 2013) 

 
Fonte: COSTA, 2014. 

 

Finalmente, é importante destacar que o efluente é uma matriz de vários compostos orgânicos, 

assim este processo alternativo de tratamento não pode ser comparado diretamente com outros 

métodos. Entretanto, existe na literatura informação sobre o consumo energético e de custo de 

tratamento eletroquímico de efluentes da indústria têxtil e da indústria do petróleo, os quais 

consumem valores entre 54 – 104 kWh dm-3 e de 25 – 130 kWh dm-3 para o tratamento de 1,5 

L de efluente, respectivamente 

 
Figura 4.18: Gráfico para custo de tratamento (em R$/m³) de comparação entre os tratamentos 

 
Fonte:  COSTA, 2014.
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Conclusões 
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5. CONCLUSÕES 

 

A realização deste estudo foi bastante promissora, o qual possibilitou algumas 

conclusões importantes, tais como: 

Foi possível confirma algumas características do efluente estudados, como a presença 

de compostos orgânicos TPH, TOG e BTEX.  

Os resultados obtidos mostraram que a troca de eletrodos só tem efeito significativo 

para o tratamento associado ao eletrólito e a densidade de corrente. 

A densidade de corrente foi determinante para eficiência de remoção de compostos 

orgânicos nas correntes mais altas, mas também foi possível verificar que em correntes baixas 

há uma remoção significativa desses compostos 

Fazendo uma comparação entre os tratamentos propostos foi possível verificar que 

eletrodo de Ti/Pt, na presença do eletrólito K2SO4 se mostrou mais eficiente para a remoção 

de compostos orgânicos. 

O planejamento estatístico mostrou-se uma ferramenta valorosa para avaliar os efeitos 

significativos afim de determinar as condições ótimas para o tratamento proposto. Como 

também mostrou que a maior influência foi da densidade de corrente 

Objetivo principal do estudo foi atingido uma vez que foi possível comprova a 

existência de compostos orgânicos no efluente, bem como foi possível comprovar a remoção 

desses compostos em até 99,36%, conseguindo assim deixar o efluente dentro dos limites 

permitidos pela regulamentação de descarte de efluentes. 

A avaliação energética mostrou que as densidades de corrente de 10 mA/cm2 

apresentou um custo menor, porém não teve uma eficiência de remoção de TOG significativa 

nas amostras estudadas. 

Com a utilização do eletrólito de K2SO4 e o eletrodo de Ti/Pt, numa densidade de 

corrente de 20 mA/cm2 houve uma remoção de 90,36% atingindo assim os níveis permitidos 

pelo regulamento de descarte de efluentes. 
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PROPOSTAS FUTURAS 

Sugere-se para trabalhos futuros desenvolver em escala industrial um equipamento que 

trate os efluentes gerados em postos de combustíveis sendo capaz de remover os compostos 

orgânicos que se solubilizam na água e que são mais de difíceis de ser removidos. 
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Apêndice A:  % remoção de contaminantes  
                        

 Tratamento corrente 

(mA/cm²) 

Eletrolito 

(3g) 

DQO_F 

(mg/L) 

TOG 

(mg/L) 

TPH (mg/L) BENZENO 

µg/L 

ETIL 

BENZENO 

µg/L 

TOLUENO 

µg/L 

XILENO 

µg/L 

BTEX µg/L 

Ti/IrO2-

Ta2O5 

T 01 10 K2SO4 10,88 60,00 64,03 63,40 80,45 48,74 68,30 56,33 

T 02 20 K2SO4 29,08 89,07 61,66 97,95 100,00 100,00 100,00 99,68 

T 03 30 K2SO4 44,73 90,57 64,02 22,88 38,40 -17,21 -31,95 -9,50 

T 04 10 NaCl 7,21 52,86 64,67 42,83 63,27 2,28 7,42 13,60 

T 05 20 NaCl 25,97 86,29 62,66 -36,47 -72,51 -51,20 -141,54 -64,80 

T 06 30 NaCl 52,05 94,86 57,37 96,41 95,64 95,99 86,55 94,52 

Ti/Pt 

T 07 10 K2SO4 44,62 28,57 93,24 98,00 91,12 91,39 96,67 93,25 

T 08 20 K2SO4 52,39 42,86 64,12 98,76 100,00 98,88 100,00 99,12 

T 09 30 K2SO4 61,45 42,86 92,99 91,45 81,46 72,74 90,68 79,12 

T 10 10 NaCl 15,87 71,43 63,31 99,22 100,00 99,59 100,00 99,63 

T 11 20 NaCl 24,97 85,71 92,27 99,36 100,00 99,67 100,00 99,70 

T 12 30 NaCl 37,29 85,71 93,87 97,38 89,10 97,98 100,00 97,60 
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Apêndice B: Concentração de contaminantes 

 

 

 

 Tratamento corrente 

(mA/cm²) 

Eletrolito 

(3g) 

DQO_F 

(mg/L) 

TOG 

(mg/L) 

TPH 

(mg/L) 

pH BENZENO 

µg/L 

ETIL 

BENZENO 

µg/L 

TOLUENO 

µg/L 

XILENO 

µg/L 

BTEX 

µg/L 

BRUTA - - 2703,00 70,00 844,63 6,90 311,22 136,78 1228,50 318,93 1995,43 

Ti/IrO2-

Ta2O5 

T 01 10 K2SO4 2409,00 28,00 303,78 6,80 113,90 26,74 629,74 101,11 871,49 

T 02 20 K2SO4 1917,00 7,65 323,87 6,30 6,39 0,00 0,00 0,00 6,39 

T 03 30 K2SO4 1494,00 6,60 303,87 5,40 240,00 84,26 1439,89 420,83 2184,98 

T 04 10 NaCl 2508,00 33,00 298,38 5,20 177,94 50,24 1200,52 295,26 1723,96 

T 05 20 NaCl 2001,00 9,60 315,39 5,10 424,71 235,96 1857,51 770,34 3288,52 

T 06 30 NaCl 1296,00 3,60 360,05 5,10 11,18 5,96 49,31 42,91 109,36 

Ti/Pt 

T 07 10 K2SO4 1497,00 50,00 57,08 6,20 6,22 12,15 105,81 10,61 134,79 

T 08 20 K2SO4 1287,00 40,00 303,03 6,70 3,86 0,00 13,76 0,00 17,62 

T 09 30 K2SO4 1042,00 40,00 59,24 6,80 26,62 25,36 334,83 29,74 416,55 

T 10 10 NaCl 2274,00 20,00 309,88 6,00 2,43 0,00 5,03 0,00 7,46 

T 11 20 NaCl 2028,00 10,00 65,25 6,60 1,98 0,00 4,00 0,00 5,98 

T 12 30 NaCl 1695,00 10,00 51,80 6,40 8,16 14,91 24,79 0,00 47,86 
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Apêndice C: Consumo energético e custo de tratamento eletroquímico. 

 

AMOSTRA TEMPO (hora) 
CORRENTE 
(Ampère) 

POTENCIAL 
(volts) VOLUME (m³) 

CONSUMO 
(KWh/m³) 

CUSTO 
(R$/m³) 

IrSULF10A1 4 0,635 9,7 0,002 12,319 3,94 

IrSULF20A1 4 1,27 26,6 0,002 67,564 21,62 

IrSULF30A1 4 1,905 30,4 0,002 115,824 37,06 

IrClOR10A1 4 0,635 10,5 0,002 13,335 4,27 

IrClOR20A1 4 1,27 17,8 0,002 45,212 14,47 

IrClOR30A1 4 1,9 20,8 0,002 79,04 25,29 

PtSULF10A1 4 0,81 9,7 0,002 15,714 5,03 

PtSULF20A1 4 1,27 6,2 0,002 15,748 5,04 

PtSULF30A1 4 1,91 10,1 0,002 38,582 12,35 

PtClOR10A1 4 0,81 9,7 0,002 15,714 5,03 

PtClOR20A1 4 1,27 6,2 0,002 15,748 5,04 

PtClOR30A1 4 1,9 9 0,002 34,2 10,94 

IrSULF20A1 4 1,27 17 0,002 43,18 13,82 

IrSULF30A1 4 1,905 22,9 0,002 87,249 27,92 

IrClOR20A1 4 1,27 16,2 0,002 41,148 13,17 

 

 


