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RESUMO: O progresso industrial moderno vem incorporando compostos fenólicos entre as 

impurezas encontradas na água. Por se tratar de uma substância tóxica e cancerígena, é 

imprescindível que a mesma seja reduzida à concentrações toleráveis, determinadas pelo 

CONAMA. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo o tratamento e caracterização de 

catalisadores oriundos do biocarvão, subproduto da pirólise de biomassa (avelós e pó de 

madeira), assim como sua avaliação na degradação fotocatalítica do fenol. Os ensaios foram 

realizados em um reator leito de lama, com medições instantâneas da temperatura, pH e 

oxigênio dissolvido. Os experimentos foram realizados nas seguintes condições operacionais: 

temperatura igual a 50 ºC, vazão de oxigênio igual a 410 mL min-1, volume de solução reagente 

igual a 3,2 L, lâmpada UV de 400 W, pressão de 1 atm e tempo de reação de 2 horas. Os 

parâmetros avaliados foram o pH do meio reacional (3,0; 6,9 e 10,7), concentração inicial de 

fenol comercial (250, 500 e 1000 ppm), concentração de catalisador (0, 1, 2 e 3 g L-1) e natureza 

do catalisador (carvão do aveloz ativado e lavado com diclorometano, CAADCM, e carvão da 

madeira ativado e lavado com diclorometano, CMADCM). Os resultados de FRX, DRX e BET 

comprovaram a presença de ferro e potássio em quantidades satisfatórias para o catalisador 

CAADCM e em quantidades reduzidas no catalisador CMADCM, e o aumento da área 

superficial dos materiais após a ativação química e física. As curvas de degradação do fenol 

indicam que o pH tem uma influência significativa na conversão do fenol, apresentando 

melhores resultados para os valores de pH mais reduzidos. A concentração ótima de catalisador 

observada foi de 1 g L-1 e o aumento da concentração inicial de fenol exerce uma influência 

negativa na condução da reação. Também foi observado o efeito positivo da presença de ferro 

e potássio na estrutura do catalisador: obteve-se conversões melhores para os ensaios realizados 

com o catalisador CAADCM, quando comparado com o catalisador CMADCM nas mesmas 

condições. A maior conversão foi obtida para o ensaio realizado em pH ácido (3,0), com uma 

concentração inicial de fenol igual a 250 ppm na presença do catalisador CAADCM a 1 g L-1. 

As amostras líquidas retiradas a cada 15 minutos foram analisadas por cromatografia líquida 

identificando e quantificando a hidroquinona, p-benzoquinona, catecol e ácido maleico. 

Finalmente um mecanismo do processo reacional foi proposto, considerando que o fenol é 

transformado em fase homogênea e os demais reagem na superfície do catalisador. Aplicando-

se o modelo de Langmuir-Hinshelwood juntamente com um balanço de massa, obteve-se um 

sistema de equações diferenciais que foi resolvido utilizando o método de Runge-Kutta de 4ª 

ordem associado a uma rotina de otimização SWARM (enxame de partículas), visando 

minimizar a função objetivo de mínimos quadrados para estimação dos parâmetros cinéticos e 

de adsorção. Obteve-se constantes cinéticas da ordem de grandeza de 10-3 para a degradação do 

fenol, 10-4 à 10-2 para a formação de ácidos, 10-6 à 10-9 para a mineralização dos quinônicos 

(hidroquinona, p-benzoquinona e catecol), 10-3 à 102 para a mineralização dos ácidos. 

 

Palavras-chave: Fenol. Oxidação foto catalítica. Modelo cinético. Catalisador. Bio-carvão,  
 



 

 

 

  

Gislane Pinho de Oliveira 

 

 

 

 

DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA OXIDATIVA DO FENOL 

UTILIZANDO CARVÃO OBTIDO DA PIRÓLISE DE DIFERENTES 

BIOMASSAS 
 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química - PPGEQ, da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte - UFRN, como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Mestre em 

Engenharia Química.  

 

 

 

 

 

 

Aprovada em 25 de junho de 2015 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. João Fernandes de Sousa 

Orientador – UFRN 

 

 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Prof. Dr. Jackson Araújo de Oliveira 

Membro Interno - UFRN 

Prof. Dr. Antônio Osimar Sousa da Silva 

Membro Externo - UFAL 

 

  

jo 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The modern industrial progress has been contaminating water with phenolic 

compounds. These are toxic and carcinogenic substances and it is essential to reduce its 

concentration in water to a tolerable one, determined by CONAMA, in order to protect the 

living organisms. In this context, this work focuses on the treatment and characterization of 

catalysts derived from the bio-coal, by-product of biomass pyrolysis (avelós and wood dust) as 

well as its evaluation in the phenol photocatalytic degradation reaction. Assays were carried out 

in a slurry bed reactor, which enables instantaneous measurements of temperature, pH and 

dissolved oxygen. The experiments were performed in the following operating conditions: 

temperature of 50 °C, oxygen flow equals to 410 mL min-1, volume of reagent solution equals 

to 3.2 L, 400 W UV lamp, at 1 atm pressure, with a 2 hours run. The parameters evaluated were 

the pH (3.0, 6.9 and 10.7), initial concentration of commercial phenol (250, 500 and 1000 ppm), 

catalyst concentration (0, 1, 2, and 3 g L-1), nature of the catalyst (activated avelós carbon 

washed with dichloromethane, CAADCM, and CMADCM, activated dust wood carbon washed 

with dichloromethane). The results of XRF, XRD and BET confirmed the presence of iron and 

potassium in satisfactory amounts to the CAADCM catalyst and on a reduced amount to 

CMADCM catalyst, and also the surface area increase of the materials after a chemical and 

physical activation. The phenol degradation curves indicate that pH has a significant effect on 

the phenol conversion, showing better results for lowers pH. The optimum concentration of 

catalyst is observed equals to 1 g L-1, and the increase of the initial phenol concentration exerts 

a negative influence in the reaction execution. It was also observed positive effect of the 

presence of iron and potassium in the catalyst structure: betters conversions were observed for 

tests conducted with the catalyst CAADCM compared to CMADCM catalyst under the same 

conditions. The higher conversion was achieved for the test carried out at acid pH (3.0) with an 

initial concentration of phenol at 250 ppm catalyst in the presence of CAADCM at 1 g L-1. The 

liquid samples taken every 15 minutes were analyzed by liquid chromatography identifying and 

quantifying hydroquinone, p-benzoquinone, catechol and maleic acid. Finally, a reaction 

mechanism is proposed, cogitating the phenol is transformed into the homogeneous phase and 

the others react on the catalyst surface. Applying the model of Langmuir-Hinshelwood along 

with a mass balance it was obtained a system of differential equations that were solved using 

the Runge-Kutta 4th order method associated with a optimization routine called SWARM 

(particle swarm) aiming to minimize the least square objective function for obtaining the  

kinetic and adsorption parameters. Related to the kinetic rate constant, it was obtained a 

magnitude of 10-3 for the phenol degradation, 10-4 to 10-2 for forming the acids, 10-6 to 10-9 for 

the mineralization of quinones (hydroquinone, p-benzoquinone and catechol), 10-3 to 10-2 for 

the mineralization of acids. 

 

 

Key words: Phenol. Photocatalytic oxidation. Kinetic model. Catalyst, bio-coal. 
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𝑉𝐿 Volume de solução reagente dentro do reator 𝐿 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao contrário do que muitos imaginam, a água é uma substância muito complexa. Por 

ser um excelente solvente, até hoje ninguém pôde vê-la em estado de absoluta pureza. 

Quimicamente sabe-se que, mesmo sem impurezas, a água é a mistura de 33 substâncias 

diferentes (Richter e Netto, 2007). 

Embora seja indispensável ao organismo humano, a água pode conter determinadas 

substâncias, elementos químicos e microrganismos que devem ser eliminados ou reduzidos a 

concentrações que não sejam prejudiciais à saúde do ser humano (Di Bernardo et al., 2002). 

O ciclo natural da água é um sistema natural de purificação, que a recicla e purifica 

constantemente; um processo pelo qual a água que está na atmosfera na forma de vapor 

condensa e volta à terra na forma de precipitação. Antes da explosão do contingente humano 

na natureza, e do advento da revolução industrial, os mecanismos naturais de purificação da 

água eram suficientes para fornecer água de qualidade para todas as regiões do planeta. 

Entretanto, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% das doenças 

relatadas em países em desenvolvimento tem como veículo de transmissão a água de má 

qualidade, sendo o seu tratamento uma importante ferramenta contra essas enfermidades 

(Macedo, 2007). Por esse motivo, no final do século XIX e início do século XX, a qualidade da 

água destinada ao consumo humano se tornou uma questão de saúde pública (D’Águila et al., 

2000). 

Devido à crescente preocupação com o meio ambiente, os órgãos e as leis ambientais 

têm se tornado cada vez mais rígidos quando se trata de poluição de águas. No Brasil, as 

empresas instaladas no Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul, por exemplo, estavam sujeitas 

ao cumprimento da lei estadual 4247/04, implementada em 2004, que determina que devem 

pagar para poder retirar a água do rio e para retorná-la a rede de esgoto, permanecendo em vigor 

por mais 3 anos. O valor pago para retornar a água a rede de esgotos dependia do quão poluída 

ela se encontrava, em outras palavras, quanto mais poluída estivesse a água maior seria o preço. 

Isto incentiva a otimização dos processos que utilizam a água como recurso visando a 

diminuição do seu consumo e aumentando o índice de reutilização da água.  

Um outro sistema de cobrança pelo uso de água foi implementado na região da bacia do 

rio Piracicaba e aprovado através da Resolução PCJ n° 25, de 21 de outubro de 2005. No Ceará, 
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um decreto estadual de n° 24.264, de 12 de novembro de 1996, complementado pela 

Deliberação n° 3/97 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH) determina as 

tarifas a serem arrecadadas sobre o volume de água captada/fornecida ao usuário. 

O progresso industrial moderno vem incorporando compostos fenólicos entre as 

impurezas encontradas em solução na água (Richter e Netto, 2007). O fenol é utilizado como 

desinfetante, na produção de polímeros (baquelite), de ácido pícrico e seus derivados 

(explosivos e medicamentos contra queimaduras), de indicadores (fenolftaleína), de corantes, 

resinas e ácido salicílico, além de ter sido o primeiro antisséptico usado em cirurgia. Indústrias 

de processamento da borracha, de colas e adesivos, de resinas impregnantes, de componentes 

elétricos (plásticos), de petróleo, de tintas e as siderúrgicas, entre outras, são responsáveis pela 

poluição das águas com o fenol. (Calace et al., 2002).  

Fenóis são considerados um dos principais poluentes orgânicos descartados no meio 

ambiente, causando odor e gosto desagradáveis na água (Calace et al., 2002). Por ser tóxico ao 

homem, aos organismos aquáticos e aos microrganismos que tomam parte nos sistemas de 

tratamento de esgotos sanitários e de efluentes industriais, várias técnicas têm sido 

desenvolvidas no tratamento de efluentes líquidos visando à degradação completa de compostos 

orgânicos.  

O fenol é prontamente absorvido pelas vias cutâneas, digestiva e respiratória. Em sua 

maior parte o fenol é oxidado ou conjugado com o ácido sulfúrico, glucurônico e outros ácidos, 

sendo eliminado na urina como fenol "conjugado". Uma pequena porção do fenol é eliminada 

como fenol "livre", e os efeitos tóxicos da substância estão diretamente relacionados à 

concentração sanguínea. Quanto à inalação, os vapores do fenol são irritantes para as vias 

respiratórias e corrosivas para os tecidos. A exposição à concentrações elevadas provoca 

broncopneumonia, bronquite, edema pulmonar e parada respiratória. No sistema nervoso 

central surge inicialmente excitação, rapidamente seguida por convulsões e inconsciência 

devido à depressão (Santiago, 2010). 

Métodos como adsorção em carvão ativado, air stripping, oxidação química e 

tratamento biológico convencional são aplicados para remoção de fenóis (Metcalf e Eddy, 

1979). Técnicas tradicionais, como adsorção em carvão ativado e oxidação química, 

frequentemente apresentam desvantagens, como o alto custo ou formação de subprodutos 

perigosos (Patterson, 1985). Os catalisadores utilizados nos processos de oxidação úmida têm 

apresentado uma perda de atividade em decorrência da deposição de compostos poliméricos na 
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superfície dos sítios ativos havendo, portanto, necessidade de desenvolver novos catalisadores 

bem como outros que possam atuar junto com promotores e que minimizem o processo de 

desativação (Masende et al., 2003).  

A adsorção com carvão ativado é uma técnica que permite tratar efluentes com 

concentrações baixas de compostos fenólicos, além de ser eficiente e econômica. Entretanto, 

este processo apresenta a desvantagem de exigir uma etapa de regeneração. Além disso, o 

resíduo gerado não é tratado, apenas transferido da fase líquida (efluente) para o vapor (durante 

o processo de regeneração do carvão). 

O tratamento biológico é uma tecnologia de baixo custo e bem estabelecida, entretanto, 

foi comprovado que se torna ineficiente quando se deseja degradar altas concentrações do fenol. 

Se a concentração do fenol for superior à 1450 mg L-1 o biorreator se desestabiliza, resultando 

na eliminação de poluentes fenólicos parcialmente tratados ou praticamente não tratados 

(Nuhoglu e Yalchin, 2005). Adicionalmente, os efluentes líquidos podem conter componentes 

que sejam não biodegradáveis ou tóxicos para os microrganismos devido à natureza dos 

poluentes ou sua presença em altas concentrações, acima de 500 mg L-1 de DBO (Benali e Guy, 

2007). 

Outro método que pode ser usado é a extração líquido-líquido. Trata-se de uma 

tecnologia eficiente e economicamente viável para remover e recuperar o fenol presente em 

águas que apresentem, para este contaminante, uma concentração superior a 1%. Para 

concentrações mais baixas do poluente, que é o caso dos efluentes industriais, o custo 

operacional de uma unidade de extração é muito elevado, podendo inviabilizar sua utilização. 

Processos como floculação, precipitação ou osmose reversa exigem um tratamento posterior 

para a remoção do contaminante.  

Métodos alternativos a estes convencionais vêm sendo estabelecidos visando contornar 

as desvantagens que cada um possui. Os processos de oxidação avançada (POA) são bastante 

promissores por promover a degradação total dos contaminantes orgânicos ou por levar à 

formação de contaminantes menos poluentes, como ácidos de baixo peso e compostos 

orgânicos oxigenados. São também aplicáveis no tratamento de efluentes com baixas 

concentrações de compostos orgânicos. 

Dentre os POAs, as reações fotocatalíticas vêm se destacando no âmbito de tratamento 

de efluentes por serem mais eficientes que as reações não catalíticas e por trabalharem em 

condições de baixas temperatura e pressão. É uma técnica que apresenta a vantagem de ser 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026387620800155X#bib10
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aplicáveis a sistemas cujas concentrações do poluente não é muito elevada (< 5,0 g L-1), 

sistemas que tornam algumas técnicas inviáveis ou elevam o custo do processo de tratamento. 

Nos últimos anos, pesquisadores demonstraram interesse na utilização de materiais 

argilosos como catalisadores, pois são baratos, abundante na maioria dos continentes, 

apresentam propriedades de adsorção pronunciadas e potencial para troca de íons. 

O objetivo do presente trabalho é avaliar o desempenho de catalisadores heterogêneos, 

em particular, carvões originados do processo de pirólise de biomassas, na oxidação úmida 

fotocatalítica do fenol, visando sua degradação seletiva e mineralização em dióxido de carbono 

e água. Os objetivos específicos se resumem no cumprimento e realização dos seguintes itens: 

tratar, modificar, caracterizar e avaliar o desempenho do carvão subproduto dos processos da 

pirólise do avelós e do pó da madeira na degradação do fenol por via fotocatalítica; estudar a 

influência e otimização dos parâmetros que possam interferir no processo: concentração do 

fenol comercial, massa de material catalítico, pH do meio reacional e natureza do catalisador;  

elaborar um mecanismo e um modelo cinético heterogêneo que permita descrever as etapas do 

processo reacional bem como a estimativa das constantes da reação, de adsorção e dessorção 

das etapas das reações envolvidas. 

Esta dissertação é composta de 5 capítulos. O capítulo 1 faz uma introdução geral do 

trabalho, enquanto que no capítulo 3 é apresentada a revisão bibliográfica com ênfase nos temas 

relacionados aos processos oxidativos avançados, à influência de parâmetros operacionais nas 

reações fotocatalíticas, catálise heterogênea e informações na literatura sobre trabalhos 

realizados voltados para o tratamento do fenol por via fotocatalítica. O capítulo 4 dedica-se à 

metodologia experimental do tratamento dado aos bio-carvões e às suas caracterizações. Além 

disso, são dadas informações sobre o procedimento experimental envolvido na realização das 

reações de degradação fotocatalítica do fenol. No capítulo 5, têm-se a apresentação dos 

resultados experimentais, incluindo o modelo cinético proposto, assim como suas respectivas 

discussões e por fim, no capítulo 6, são comentadas as conclusões e perspectivas para trabalhos 

futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 - FENOL E SUAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

O fenol, também conhecido como hidroxibenzeno, ácido carbólico, ácido fênico ou 

álcool fenílico, se encontra em estado sólido, é higroscópico, apresenta cor branca ou 

fracamente rosa e forma cristalina em seu estado puro. De massa molar de aproximadamente 

94,11 g mol-1, apresenta ponto de fusão e ebulição iguais a 41 e 182 ºC, respectivamente, à 

pressão atmosférica. 

Trata-se de um composto orgânico pertencente à função orgânica caracterizada por uma 

hidroxila ligada a um anel aromático, como representado na Figura 1. É mais ácido que os 

álcoois por possuir uma estrutura de ressonância que estabiliza a base conjugada. Graças ao 

seu caráter ácido, a substituição do grupo OH é bem mais fácil que nos álcoois. 

 

Figura 1 - Representação gráfica da molécula do fenol 

 

 

Substância corrosiva e irritante para as membranas mucosas, potencialmente fatal se 

ingerido, inalado ou absorvido pela pele, com uma dose letal estimada de 70 mg kg-1 para 

adultos. Pode provocar câncer a longo prazo, por isso faz-se necessário tomar cuidados durante 

o seu manuseio, como a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A 

exposição prolongada ao composto pode produzir efeitos hepáticos, emagrecimento 

progressivo, diarreia, vertigem, salivação, coloração escura da urina e irritação gástrica. 

O fenol é rapidamente absorvido após exposição por via inalatória, dérmica e oral, 

penetrando na circulação sanguínea. Se ingerida uma dose letal, sintomas como fraqueza 

muscular, paralisia e convulsões serão observados. A ingestão oral de doses inferiores a letal 

provocará danos ao fígado e ao rim, pulso fraco, depressão cardíaca e redução da pressão 

sanguínea. 
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A quantidade absorvida de fenol por via dérmica depende da concentração do mesmo 

na solução, do tempo de exposição e da área cutânea exposta. Mesmo em soluções de baixa 

concentração ou pequenas quantidades de fenol em contato com grandes áreas de superfície 

corpórea podem causar efeitos tóxicos mais graves, como depressão do Sistema Nervoso 

Central (SNC), insuficiência cardíaca e respiratória e, em casos mais extremos, levar à morte. 

(The Merk Index, 1996; Pierrehumbert et al., 2002; Luttrell, 2003) 

O fenol é um produto químico industrial altamente importante, que serve como matéria 

prima para um grande número de produtos comerciais, variando da aspirina até uma diversidade 

de polímeros. Seu amplo uso se dá na produção de resinas fenólicas onde é usado como 

intermediário e como solvente no refino de petróleo. Também, é usado na produção de 

caprolactam, matéria prima para produção de nylon e bisfenol A, sendo este, utilizado na 

produção de epóxi e outras resinas. O fenol também é utilizado como eliminador de algas 

formadoras de lodo, como desinfetante e em preparações medicinais para tratamento 

coadjuvante nas dores de garganta. Pequenas quantidades de soluções concentradas são usadas 

para aplicação na pele para remoção de verrugas e para tratamento de manchas ou outras 

desordens do tecido epitelial. Também é utilizado em peelings químicos, onde induz uma 

queimadura química na pele, que no decorrer do tempo resulta em rejuvenescimento (Luttrell, 

2003; Velasco et al., 2004).  

São dificilmente degradados ou reciclados e, por apresentarem grande toxidade, os 

compostos fenólicos ocasionam graves problemas para biota local e para a saúde humana, no 

caso das águas residuais dificulta o processo de tratamento biológico. Estão presentes, nas mais 

diferentes concentrações, em diversos tipos de águas residuais, provocando a contaminação dos 

solos e, consequentemente, lençóis freáticos adjacentes a esses empreendimentos, onde a 

utilização de matérias-primas que têm na sua composição é uma constante. Quando encontradas 

em elevadas concentrações de fenóis, as águas contaminadas podem representar perigo para os 

seus consumidores (Tavares et al., 2006).  

Devido à crescente preocupação com o meio ambiente, os órgãos e as leis ambientais 

têm se tornado cada vez mais rígidos quando se trata de poluição de águas. Com a finalidade 

de estabelecer as concentrações máximas dos poluentes nos efluentes, algumas resoluções 

foram implementadas visando controlar e acompanhar o descarte das águas no meio ambiente. 

A Resolução no 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 17 de 

Março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes.  
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A Resolução no 393 de 08 de Agosto de 2007 dispõe sobre o descarte contínuo de água 

de processo ou de produção em plataformas marítimas de petróleo e gás natural, estabelece 

padrão de descarte de óleos e graxas, define parâmetros de monitoramento, e dá outras 

providências. Esta resolução determina que as empresas operadoras de plataformas realizem 

monitoramento semestral de água produzida a ser descartada das plataformas, para fins de 

identificação da presença e concentração de várias substâncias, dentre elas o fenol. Neste caso, 

as águas são classificadas como Águas Salinas de Classe I, salvo quando houver 

enquadramento específico, e a concentração limite do fenol na água é de 0,06 mg L-1. 

A Resolução no 430, de 13 de Maio de 2011 dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n° 357, de 17 de março de 2005, 

do CONAMA. Determina que a concentração dos fenóis totais (aquelas substâncias que 

reagem com a 4-aminoantipirina) no lançamento de efluentes não pode exceder 0,5 mg L-1. 

A Tabela 1 apresenta as concentrações de fenóis totais de acordo com o tipo de água. 

Observa-se que para águas doces e salobras de classe 1, que são destinadas ao consumo 

humano, a tolerância é de 0,003 mg L-1. Já para águas não destinadas ao consumo humano, 

essa tolerância é maior, sendo de 0,06 a 0,5 mg L-1. 

Na Portaria no 2914, de 12 de dezembro de 2011, que altera a de n° 518 de 2004 do 

Ministério da Saúde, são estipuladas para águas de abastecimento concentrações máximas 

apenas para compostos derivados do fenol, tais como pentaclorofenol (0,009 mg L-1 ) e 2,4,6 

– triclorofenol (0,2 mg L-1). 

 

2.1.1 - Propriedades 

Fenóis apresentam propriedades físico-químicas como ponto de fusão, ponto de 

ebulição e solubilidade fortemente influenciadas pela presença do grupamento hidroxila, capaz 

de formar ligações de hidrogênio. Assim, como esperado, fenóis possuem ponto de fusão e de 

ebulição, bem como solubilidade em água, maiores que os dos hidrocarbonetos aromáticos 

correspondentes. A seguir destacamos algumas de suas propriedades físicas e químicas. 
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Tabela 1 – Teores máximos de fenóis totais permitidos em água. 

 

Descrição Finalidade Fenóis totaisa 

Doce 

Classe 1 

Abastecimento para o consumo humano, após tratamento 

simplificado; proteção de comunidades aquáticas; recreação 

de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho; irrigação de hortaliças que são consumidas cruas 

e frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam 

ingeridas cruas sem remoção de película. 

0,003 mg L-1 

Doce 

Classe 2 

Abastecimento para o consumo humano, após tratamento 

convencional; proteção de comunidades aquáticas; recreação 

de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho; irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o 

público possa vir a ter contato direto; aquicultura e à 

atividade de pesca 

0,003 mg L-1 

Doce 

Classe 3 

Abastecimento para o consumo humano, após tratamento 

convencional ou avançado; irrigação de culturas arbóreas, 

cerealíferas e forrageiras; pesca amadora; recreação de 

contato secundário; dessedentação de animais. 

0,01 mg L-1 

 

Doce 

Classe 4 
Navegação; harmonia paisagística 1,0 mg L- 

Salina 

Classe 1 

Recreação de contato primário; proteção de comunidades 

aquáticas; aquicultura e pesca. 
0,06 mg L-1 

Salina 

Classe 2 
Pesca amadora; recreação de contato secundário 0,06 mg L-1 

Salobra 

Classe 1 

Recreação de contato primário; proteção de comunidades 

aquáticas; aquicultura e pesca; abastecimento para o 

consumo humano, após tratamento convencional ou 

avançado; irrigação de hortaliças que são consumidas cruas 

e frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam 

ingeridas cruas sem remoção de película; irrigação de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o 

público possa vir a ter contato direto. 

0,003 mg L-1 

Salobra 

Classe 2 
Pesca amadora; recreação de contato secundário 0,003 mg L-1 

Efluente 
Quaisquer fontes poluidoras que lançam resíduos em corpos 

de água. 
0,5 mg L-1 

Fonte: CONAMA; http://www.mma.gov.br/conama 

a substâncias que reagem com 4-aminoantipirna 
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a) Físicas – Os fenóis mais simples são líquidos ou sólidos de baixo ponto de fusão 

e ponto de ebulição elevado, devido à ligação das moléculas, umas às outras, por ligações de 

hidrogênio. São, em geral, pouco solúveis ou insolúveis em água, de cheiro forte e 

característico. São tóxicos e têm ação cáustica sobre a pele. A menos que exista na molécula 

algum grupo susceptível de produzir cor, os fenóis são incolores, se oxidam facilmente, como 

as aminas. A Tabela 2 resume as propriedades físicas do fenol. 

 

 
Tabela 2 - Propriedades Físicas do Fenol  

 

Nome IUPAC Hidroxibenzeno 

Fórmula Molecular C6H5OH 

Massa Molar (g mol-1) 94,11  

Ponto de fusão (ºC) 41  

Ponto de ebulição (ºC) 182 

Densidade (g cm-3) 1,07 

Solubilidade em água (g L-1 a 20 ºC) 84  

Acidez (pKa) 9,99 

Fonte: Base de Dados de Substâncias GESTIS do IFA; http://gestis-en.itrust.de/) 

 

 

b) Químicas – possuem acentuada acidez, reagem com cloro e bromo, com ácido 

nítrico e sulfúrico e são oxidantes. Reagem violentamente com ácidos minerais, aldeídos, bases 

e agentes oxidantes fortes. Em temperaturas elevadas, atacam o chumbo, zinco, magnésio, 

alumínio, certos plásticos, borrachas e revestimentos. 

Nos efluentes industriais, normalmente se encontram mais de um tipo de poluente 

fenólico, sendo, frequentemente, os mais tóxicos, aqueles que apresentam estrutura mais 

complexas que a do fenol. 
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2.2 - PRINCIPAIS PROCESSOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

LÍQUIDOS  

A necessidade de restabelecimento das áreas contaminadas, evitando futuras 

contaminações, tem levado ao desenvolvimento de métodos para a remoção do fenol do 

ambiente aquático (Brito e Rangel, 2008). Tendo em vista que a legislação ambiental e os 

padrões de qualidade de saúde tendem a se tornar cada vez mais restritivos, surgem demandas 

para a definição de estratégias para o desenvolvimento de tecnologias limpas, melhoria dos 

processos existentes e desenvolvimento de sistemas industriais fechados de purificação e 

reciclagem de água (Tatibouet, 2000; Centi et al., 2002). 

Os processos de tratamento de efluentes líquidos podem ser classificados em três 

categorias: físicos, químicos e biológicos. A fim de melhorar a eficiência da remoção de 

contaminantes, têm-se desenvolvido pesquisas utilizando sistemas combinados de tratamento 

de efluentes. 

Existem inúmeros processos de tratamento de efluentes líquidos visando à remoção ou 

degradação do fenol. Neste trabalho, entretanto, focar-se-á apenas nos Processos Oxidativos 

Avançados, objeto de estudo desta dissertação. 

 

 

2.2.1 - Processos Oxidativos Avançados (POAs) 

Entre os novos processos de descontaminação ambiental que estão sendo 

desenvolvidos, os chamados Processos Oxidativos Avançados (POA) vêm atraindo grande 

interesse por serem mais sustentáveis a longo prazo. Constituem uma classe especial de 

técnicas de oxidação apontadas como promissoras e que geralmente envolvem baixas 

temperaturas e pressões (Andreozzi e Marotta, 1999). Diversos sistemas reacionais são 

empregados, mas todos eles são baseados na formação de radicais hidroxila (∙OH), agente 

altamente oxidante. Estas espécies ativas reagem com as moléculas orgânicas rápida e 

indiscriminadamente, seja por adição à dupla ligação ou por abstração do átomo de hidrogênio 

em moléculas orgânicas alifáticas (Tiburtious e Peralta-Zamora, 2004). Devido à sua alta 

reatividade (Eº = 2,8 V), radicais hidroxila podem reagir com uma grande variedade de classes 

de compostos promovendo sua total mineralização para compostos inócuos como CO2 e água.  
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Atualmente, a utilização de reagentes eletrogerados tais como o ozônio e o peróxido de 

hidrogênio tem aumentado bastante em função da necessidade de tecnologias limpas no 

tratamento de efluentes (Alverez-Gallegos e Pletcher, 1999). Os POA’s são aplicáveis à 

sistema cuja concentração do poluente não é muito elevada (< 5 g L-1), aos quais outros 

processos de abatimento são inviáveis técnica ou economicamente (Andreozzi e Marotta, 

1999). São processos limpos e não seletivos, pois degradam diversos compostos, 

independentemente da presença de outros, podendo ser aplicados tanto na fase líquida, gasosa 

ou adsorvidos em matrizes sólidas, para a degradação de compostos orgânicos (Teixeira e 

Jardim, 2004). 

Os POAs dividem-se em sistemas homogêneos e heterogêneos onde os radicais 

hidroxila são gerados com ou sem irradiação ultravioleta. Entre estes, pode-se citar os 

processos que envolvem a utilização de ozônio (O3), peróxido de hidrogênio (H2O2), 

decomposição catalítica de peróxido de hidrogênio em meio ácido (reação de Fenton ou foto-

Fenton), semicondutores como dióxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO) (fotocatálise 

heterogênea), e irradiação ultra violeta UV (Nogueira et al., 1998; Mansilla et al., 1997). 

Os processos oxidativos avançados dividem-se em sistemas homogêneos e sistemas 

heterogêneos, envolvendo ou não radiação ultravioleta, conforme mostra a Tabela 3. 

 

 
Tabela 3 - Sistemas típicos de Processos Oxidativos Avançados 

 

SISTEMAS  

HOMOGÊNEOS 
 

Com irradiação 

O3/UV 

H2O2/UV 

Feixe de elétrons 

US 

H2O2/US 

UV/US 

Sem irradiação 

O3/ H2O2 

O3/ OH- 

H2O2/Fe2+ (Fenton) 

SISTEMAS 

 HETEROGÊNEOS 

Com Irradiação 

TiO2/ O2/UV 

TiO2/H2O2/UV 

Sem irradiação 

Eletro-fenton 

Fonte: Huang et all, 1993 
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Os POAs apresentam uma séria de vantagens, podendo-se citar: 

 Mineralizam o poluente e não somente transferem-no de fase; 

 Transformam produtos refratários em compostos biodegradáveis; 

 Tem forte poder oxidante, com cinética de reação elevada; 

 Geralmente não há necessidade de um pós tratamento ou disposição final; 

 Tendo sido usado oxidante suficiente, mineralizam o contaminante e não 

formam subprodutos; 

 Geralmente melhoram as qualidades organolépticas da água tratada; 

 Em muitos casos consomem menos energia, acarretando menor custo; 

 Possibilitam tratamento in situ. 

 

 

2.2.2 - Processos homogêneos 

Quando não existe a presença de catalisadores na forma sólida a degradação do 

poluente orgânico pode ser efetuada por dois mecanismos distintos: fotólise direta com 

ultravioleta (UV) ou geração de radical hidroxila. 

No mecanismo via fotólise direta com UV, a luz é a única fonte capaz de produzir a 

destruição do poluente. A fotólise direta, em comparação com processos envolvendo geração 

de radicais hidroxila, tem, geralmente, uma eficiência mais baixa. Assim, a maioria dos estudos 

é feita para quantificar a contribuição da fotólise da matéria orgânica em processos de oxidação 

em que ela atua de forma conjunta, por exemplo: O3/UV, H2O2/UV, O3/ H2O2/UV. Além da 

aplicabilidade na degradação de poluentes, a irradiação pode ser utilizada para desinfecção da 

água (Teixeira e Jardim, 2004). 

No mecanismo de geração de radicais hidroxila - que apresentam alto poder oxidante e 

tempo de vida curto, além de serem responsáveis pela oxidação dos compostos orgânicos -, o 

radical é gerado devido à presença de oxidantes fortes como o H2O2 e O3, que podem ser 

combinados ou não com irradiação. Os radicais hidroxilas também podem ser gerados pela 

oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons, ultrassom e plasma. 
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2.2.2.1.Ozônio 

 

Existem dois tipos de reações envolvendo o ozônio: direta, onde a molécula de ozônio 

reage diretamente com outras moléculas orgânicas ou inorgânicas, via adição eletrofílica, e 

indireta, através de reações radicalares (envolvendo principalmente o radical ∙OH) (Kunz et 

al., 2002). Além disso, existem diversas formas do ozônio gerar radicais hidroxila, dependendo 

de que coadjuvantes estejam presentes no sistema reacional (UV, H2O2 ou OH-) (Huang et al., 

1993; Legrini et al., 1993). 

Em termos de demanda química de oxigênio, 2,3 mg de oxigênio são necessários para 

converter totalmente 1 mg de fenol em dióxido de carbono e água. O consumo médio de ozônio 

por fenol oxidado varia de 1,37 a 2,09 mg mg-1, sendo mais baixo a concentrações iniciais mais 

elevadas de fenol (Chen et al., 1976). Além disso, o ozônio apresenta elevada reatividade com 

relação ao fenol em solução aquosa, em uma ampla faixa de temperatura (Anderson, 1976). 

 

2.2.2.2.  O3/UV 

 

O efeito provocado pela ação conjunta do ozônio com irradiação UV torna-se 

interessante devido à coexistência de três processos de degradação: a fotólise direta, a 

ozonação direta e a oxidação por radicais hidroxilas, que geram reações rápidas e não seletivas. 

(Beltrán et al., 1994; Beltrán et al., 1995) 

Essa conversão começa com a fotólise de ozônio produzindo peróxido de hidrogênio. 

Em seguida, o íon hidroperóxido (HO2
-) pode reagir com o ozônio para produzir O3

- e radicais 

hidroxila. Estas espécies iniciam uma reação em cadeia e, como resultado, compostos 

normalmente refratários à simples ozonização são rapidamente convertidos em dióxido de 

carbono e água. De forma simplificada, este sistema pode ser representado pela Reação 1 

(Teixeira e Jardim, 2004). 

3 𝑂3  +  𝐻2𝑂 
ℎ𝑣
→  2 ∙ 𝑂𝐻 +  4 𝑂2 (R. 1) 

 

 

 

Reação 1 
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2.2.2.3.O3/ H2O2 

 

Os processos que utilizam ozônio também podem ser combinados com peróxido de 

hidrogênio. As reações que ocorrem entre eles iniciam-se com uma transferência eletrônica do 

peróxido de hidrogênio, produzindo um íon hidroperóxido. Numa segunda etapa, o íon 

hidroperóxido reage com o ozônio para produzir O3
- e o radical hidroperóxido. Estes produtos 

podem formar radicais hidroxila e, desde que esses radicais estejam formados, a geração de 

outros radicais hidroxila segue o mesmo mecanismo autocatalítico. Uma forma simplificada 

de expressar a reação envolvida nesse sistema é demonstrada na Reação 2 (Teixeira e Jardim, 

2004): 

Reação 2 

2 𝑂3  +  𝐻2𝑂2  
ℎ𝑣
→  2 ∙ 𝑂𝐻 +  3 𝑂2 

(R. 2) 

 

 

2.2.2.4.  O3/OH- 

 

Em pH neutro a alto, a decomposição de ozônio pode ser representada 

simplificadamente pela Reação 3: 

Reação 3 

2 𝑂3  +  𝐻2𝑂 
𝑂𝐻−

→   ∙ 𝑂𝐻 + 𝑂2 + 𝐻𝑂2 
(R. 3) 

 

A utilização dos sistemas utilizando ozônio juntamente com o peróxido de hidrogênio, 

UV e OH- tem sido objeto de estudo de vários grupos de pesquisa. Entre algumas das 

aplicações testadas, nos vale destacar: remoção de ácido oxálico (Denis et al., 1992). 

 

2.2.2.5.  Peróxido de Hidrogênio 

 

Uma outra rota de formação dos radicais hidroxila é através do uso de peróxido de 

hidrogênio, um dos mais poderosos agentes oxidantes, com potencial de, aproximadamente, 

1,8 V (Teixeira e Jardim, 2004). 
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As condições de reação requeridas para o uso do peróxido são próximas às condições 

ambientais (0,1-0,5 Mpa, T< 80 ºC), permitindo o abatimento de uma série de poluentes 

orgânicos sem um elevado consumo energético. Entretanto, o processo de oxidação do 

peróxido de hidrogênio é pouco utilizado de forma isolada, uma vez que sua atuação pode ser 

potencializada pela combinação com sistemas catalíticos, chamados de processos de oxidação 

catalítica do tipo CWPO (Catalytic Wet Peroxide Oxidation) (Barrault e Bouchoule, 1998). 

Nos processos de CWPO, uma série de materiais contendo ferro, cobre e molibdênio 

suportados em óxidos, argilas, zeólitas e polímeros estão sendo propostos como catalisadores 

para a reação de compostos fenólicos (Britto e Rangel, 2008). 

O peróxido de hidrogênio, na maioria das vezes, é adicionado no sistema reacional em 

concentrações que podem variar entre 35, 50 ou 70 % p/p. 

 

2.2.2.6.  H2O2/UV 

 

O processo que combina o peróxido de hidrogênio com irradiação ultravioleta é muito 

mais eficiente do que o uso de cada um deles separadamente. Isso ocorre pela grande produção 

de radicais hidroxila, que são altamente oxidantes (Teixeira e Jardim, 2004). 

O mecanismo mais comumente aceito para a fotólise de H2O2 com UV é a quebra da 

molécula em radicais hidroxila com um rendimento de dois ∙OH para cada molécula de H2O2, 

como representado pela Reação 4. É importante lembrar que esses radicais podem se 

recombinar para formar a molécula de partida, H2O2 (Teixeira e Jardim, 2004). 

Reação 4 

𝐻2𝑂2  
ℎ𝑣
→  2 ∙ 𝑂𝐻  (R. 4) 

 

 

2.2.2.7.     H2O2/Fe2+ (Fenton) 

 

A reação Fenton é aquela cuja geração de radicais hidroxila é feita por decomposição 

de H2O2 catalisada por Fe2+ em meio ácido, na ausência de irradiação de luz, e pode ser 

representada pela Reação 5 a seguir: 
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Reação 5 

𝐹𝑒2+ + 𝐻2𝑂2  → 𝐹𝑒
3+ +∙ 𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− 

(R. 5) 

 

Para que o oxidante reativo predominante seja o ∙OH é preciso que o pH da solução 

seja baixo (Teixeira e Jardim, 2004). 

 

2.2.2.8.     H2O2/Fe/UV (Foto-Fenton) 

 

É um processo que combina a aplicação de radiação ultravioleta a uma reação de Fenton 

e pode produzir uma maior eficiência de degradação, pois a fotólise de peróxido de hidrogênio 

contribui para a aceleração na produção de ∙OH. 

Quando uma fonte de luz está presente, a velocidade do processo foto-fenton aumenta, 

quando comparada com o processo na ausência de luz (Fenton) (Chong et al., 2010). Assim 

como o processo Fenton, a produção dos radicais é altamente dependente do pH da solução. 

Em 1992, pesquisadores determinaram que o pH ótimo seria 2,8 (Pignatello, 1992). A Reação 

6 esquematiza a formação dos radicais hidroxilas pelo processo Foto-Fenton. 

Reação 6 

 

𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒
2+ +∙ 𝑂𝐻 + 𝐻+ 

(R. 6)             

 

 

 

 

 

2.2.3 - Processos heterogêneos 

A fotocatálise heterogênea teve sua origem na década de setenta quando pesquisas em 

células fotoeletroquímicas começaram a ser desenvolvidas com o objetivo de produção de 

combustíveis a partir de materiais baratos visando a transformação da energia solar em química 

(Nogueira, 1997). Já a possibilidade de aplicação da fotocatálise à descontaminação foi 

explorada pela primeira vez somente em 1983, onde foi demonstrada a total mineralização do 

clorofórmio e tricloroetileno para íons inorgânicos durante iluminação de suspensão de TiO2 

(Pruden et al., 1983a; Pruden et al., 1983b). 
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O princípio da fotocatálise heterogênea envolve a ativação de um semicondutor 

(geralmente o TiO2) por luz solar ou artificial. A absorção de fótons com energia superior à 

energia de “bandgap” 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 

apresentam potencial suficientemente positivo (entre 2,0 e 3,5 V) para gerar radicais ∙OH a 

partir de moléculas de água adsorvidas na superfície do semicondutor, os quais podem 

subsequentemente oxidar o contaminante orgânico (Nogueira e Jardim, 1998). 

Como mostrado na Tabela 4, o Radical (∙OH) possui um elevado potencial de redução, 

perdendo apenas para o flúor e superando o permanganato, o Cr (VI), o O3 e H2O2. 

 

 

 
Tabela 4 – Potencial-padrão de redução de várias substâncias  

 

‘ Potencial – padrão de redução (V) 

Flúor +3,03 

Radical Hidroxila +2,80 

Oxigênio atômico +2,42 

Ozônio, O3 +2,07 

Peróxido de Hidrogênio  +1,78 

Permanganato +1,68 

Dióxido de Cloro +1,57 

Cloro, Cl2 +1,36 

Iodo +0,54 

Fonte: Teixeira e Jardim, 2004 

 

 

A Tabela 5 mostra os compostos fenólicos e seus subprodutos que foram objetos de 

estudo para reações de degradação fotocatalítica heterogênea de diversos pesquisadores. 
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Tabela 5 - Degradação de compostos orgânicos por fotocatálise heterogênea 

 

Classe de compostos Orgânicos Exemplos Referências 

Fenóis e clorofenóis 

Fenol 

 

 

 

 

4-clorofenol 

 

 

 

2,4-diclorofenol 

 

 

Pentaclorofenol 

MATTHEWS,1990 

OKAMOTO et al., 1985 

AUGUGLIARO et al., 1995 

AL-EKABI et al., 1988 

 

MATTHEWS,1990 

AL-EKABI et al., 1988 

MILLS et al., 1993a 

 

AL-EKABI et al., 1988 

KU et al., 1992 

 

MILLS et al., 1993b 

SERPONE et al., 1995 

Ácidos Carboxílicos 

Ácido acético 

 

Ácido Fórmico 

 

 

Ácido Salicílico 

 

 

Ácido Benzóico 

MATTHEWS,1990 

 

MATTHEWS,1990 

AGUADO et al., 1993 

 

MATTHEWS,1990 

TUNESI et al., 1991 

 

MATTHEWS,1990 

Fonte: do autor 

 

 

Recentemente, têm-se estudado catalisadores usando a paligorsquita como suporte para 

diferentes óxidos, como o de ferro, de titânio e estanho. Zhang et al. (2011) estudou a 

fotodegradação do fenol utilizando a Paligorsquita-SnO2-TiO2 e constatou que a mesma 

apresenta maior atividade fotocatalítica que o TiO2 puro.  
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Velasco (2010) estudou a fotodegradação do fenol utilizando espumas de carvão 

suportadas com titânio como catalisador. Ele usou dois tipos de carvão como suporte, um 

comercial ativado e um sintetizado e ativado em laboratório. Observou que os catalisadores 

carvão-titânio apresentaram uma fotodegradação mais eficiente que a P 25 (dióxido de titânio 

comercial).  

 

2.3 - DEGRADAÇÃO DO FENOL 

2.3.1 - Intermediários do fenol 

Têm-se identificado os intermediários produzidos pela degradação do fenol utilizando 

a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Este método baseia-se nos tempos de 

retenção dos compostos permitindo sua análise qualitativa e quantitativa quando uma pré-

calibração é realizada. Entretanto, apresenta a desvantagem de requerer várias calibrações 

padrões, processo que demanda bastante tempo, além de haver a possibilidade de vários 

compostos intermediários desconhecidos apresentarem o mesmo tempo de retenção. 

Grabowska et al. (2012) apresentou uma lista de todos os intermediários já 

identificados na literatura. A Figura 2 apresenta as estruturas químicas dos subprodutos do 

fenol descritos pela literatura. 

 

2.3.2 - Mecanismos de degradação do fenol 

Guo et al. (2006), focou seus estudos na detecção dos intermediários obtidos no 

processo de degradação de uma solução fenol com uma concentração inicial 𝒄𝟎 igual a 

100 𝑚𝑔 𝐿−1, sob irradiação da luz UV na presença de TiO2. Ele identificou os intermediários 

em duas condições diferentes e observou que eram os mesmos. Propuseram então uma rota de 

reação, que está descrita na Figura 3. 
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Figura 2 - Estruturas Químicas dos subprodutos do fenol descritos na literatura 
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Fonte: do autor 
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Figura 3 - Rota de degradação do Fenol proposta por Guo et al. 

 

Fonte: do autor 

 

 

Os radicais ⋅OH atacam o anel aromático do fenol levando a formação de catecol, 

resorcinol e hidroquinona. Em seguida o anel aromático destes compostos se quebram levando 

a formação de ácido malônico e posteriormente de ácidos orgânicos de cadeia curta como ácido 

maleico, oxálico, acético, fórmico, e finalmente CO2 (Guo et al., 2006). 

Devlin & Harris (1984) propuseram um mecanismo onde os produtos de seis carbonos 

formados a partir da ruptura do anel aromático são os ácidos dicarboxílicos – ácido mucônico 

e ácido 2,5-dioxi-3-hexanodióico, como pode ser observado na Figura 4. Neste mecanismo 

fica evidente a presença de duas rotas de degradação do fenol. Uma segue com a formação de 

hidroquinona após o ataque do radical hidroxila, seguindo pela formação de p-benzoquinona, 

enquanto que a outra segue com a formação de catecol, após ataque do radical que em seguida 

leva à formação de o-benzoquinona. Estes compostos, por sua vez, se degradarão seguindo 

diversos caminhos formando vários tipos de ácidos para, finalmente, formar gás carbônico e 

água. Ácido fumárico não foi incluído no mecanismo uma vez que estará em equilíbrio com 

seu isômero, o ácido maleico. 
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Figura 4 – Mecanismo de reação proposto por Devlin e Harris 

 

 

Fonte: adaptado de Devlin & Harris (1984) 
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Devi & Rajashekhar (2011) propuseram um possível mecanismos de degradação do 

fenol, detectando seus intermediários, representado pela Figura 5. Segundo os autores, o 

radical hidroxila gerado ataca a molécula de fenol levando a formação do dihidróxi-benzeno 

(2). Em seguida, a reação se segue quebrando a molécula do dihidróxi-benzeno (2) formando 

o ácido penta-2-enodióico (3) e formaldeído (4). Foi observado também uma pequena 

quantidade de benzoquinona (5) e ácido maleico (6). A descarboxilação do ácido maléico e a 

quebra do anel na hidroquinona leva a formação de ácido oxálico (7). A descarboxilação do 

ácido oxálico leva, finalmente, a formação de água e dióxido de carbono. 

 

Figura 5 - Provável mecanismo de degradação do fenol proposto por Devi e Rajashekhar 

 

Fonte: Devi & Rajashekhar (2011) 
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A Figura 6 apresenta as principais reações de oxidação entre o ozônio e o fenol e os 

respectivos produtos intermediários, propostos por Brito & Rangel (2008). 

 

Figura 6 – Principais reações de oxidação do fenol 

 

Fonte: Brito & Rangel, 2008 

 

 

Na Tabela 6 estão representados alguns parâmetros operacionais de cinco grupos 

de pesquisadores, incluindo o percentual de degradação obtido. Observa-se que vários 

parâmetros influenciam na reação de degradação fotocatalítica do fenol, dentre eles: o tipo de 

catalisador, a concentração inicial do fenol, a carga de catalisador, o tempo de irradiação.  
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Tabela 6 – Intermediários do fenol e condições experimentais da reação de degradação do fenol  

Fonte: do autor 

 

 

2.4 - INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS NOS PROCESSOS DE      

FOTODEGRADAÇÃO DO FENOL 

A velocidade de oxidação e a eficiência fotocatalítica do sistema dependem de uma séria 

de parâmetros de operação que governam a cinética de foto-mineralização e foto-desinfecção. 

Alguns destes parâmetros são o pH, temperatura, oxigênio dissolvido, comprimento de onda e 

intensidade da luz, concentração inicial do poluente e carga do catalisador. 

 

2.4.1 - Concentração do contaminante orgânico 

A taxa de oxidação fotocatalítica varia em função da concentração inicial do 

contaminante orgânico. Em condições operações similares, a variação da concentração do 

contaminante na água resultará em diferentes tempos de irradiação necessários para atingir sua 

completa mineralização ou desinfecção (Saquib & Muneer, 2003). 

Uma alta concentração de contaminantes orgânicos, além de saturar a superfície do 

catalisador, irá impedir que a luz atinja a superfície do catalisador – no caso particular do 

Referência 
Salah et al., 

2004 

Guo et al., 

2006 

Lachheb et 

al., 2008 

Shukla et al, 

2010 

Devi & 

Rajashekhar, 

2011 

Tipo do 

catalisador 
TiO2 TiO2 TiO2 ZnO e persulfato N-TiO2 

Concentração 

inicial do 

fenol 

50 ppm 94 ppm 30 ppm 25 ppm 18,8 ppm 

Carga do 

catalisador 
2,0 g L-1 8,16 mg L-1 0,5 g L-1 

ZnO 0,4 g L-1 

Persulfato 2 g L-1 
0,4 g L-1 

Taxa de 

degradação 
92% 76% 

Degradação 

completa 
93% 100% 

Tempo de 

irradiação 
6 h 12 h 2 - 7h 150 min 20 min 
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poluente ser um grande absorvedor de UV –, reduzindo assim a cinética de fotomineralização 

(Mills et al., 1993c). 

  

2.4.2 - Oxigênio dissolvido (OD) 

O oxigênio dissolvido desempenha um papel muito importante nas reações 

fotocatalíticas. É empregado como receptor de elétrons e atua diminuindo o efeito da 

recombinação dos pares elétrons/lacunas. Evitar esta recombinação é uma das maiores 

preocupações nos processos de oxidação catalítica, pois ela reduz a concentração das lacunas 

e, consequentemente, dos radicais ∙OH (Chong et al., 2009). 

O OD está envolvido na formação das espécies de oxigênio altamente reativas e na 

estabilização de radicais intermediários. O oxigênio também é responsável por proporcionar 

uma força borbulhante suficiente para manter as partículas catalíticas em suspensão (Chong et 

al., 2010). 

Para maximizar a transferência do oxigênio da fase gasosa é preferível trabalhar com 

bolhas pequenas de oxigênio, que são resultantes de vazões mais baixas. Esse fato deve-se a 

redução da camada gasosa e líquida, diminuindo-se, desta forma, as resistências à transferência 

de massa. 

 

2.4.3 - Influência do pH 

Alguns compostos não apresentam carga em águas naturais ou produzidas com pH 

típicos, outros apresentam uma grande variação na sua carga e propriedades físico-químicas. 

Por exemplo, em pH abaixo ao seu pKa, um composto orgânico existe na forma de espécie 

neutra; já acima do seu pKa ele apresenta carga negativa. Esta variação de cargas influencia 

significativamente o comportamento da degradação fotocatalítica. Além de afetar as cargas dos 

compostos orgânicos também altera as cargas das partículas do catalisador, o tamanho dos 

agregados e as posições das bandas de condução e valência (Chong et al., 2010; Teixeira & 

Jardim, 2004). 
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2.4.4 - Efeito da carga do catalisador 

A taxa de reação fotocatalítica aumenta inicialmente com o aumento da carga do 

catalisador até apresentar um decrescimento para altos valores de carga devido a dispersão da 

luz e ao efeito de blindagem. Com o aumento da carga, aumenta-se as interações entre as 

partículas, aumentando dessa forma a tendência de se formar aglomerados. Estes aglomerados 

irão reduzir a superfície disponível para absorção da luz e por isso haverá um decaimento da 

taxa de degradação fotocatalítica. 

Mesmo que os sítios ativos em solução aumentem com o aumento da carga do 

catalisador, haverá um momento em que a penetração da luz será comprometida devido o 

excesso de partículas presentes na solução. A relação entre esses dois fenômenos resultará num 

ponto ótimo de carga de catalisador para a reação fotocatalítica. (Adesina, 2004) 

 

2.4.5 - Influência da temperatura 

A velocidade das reações fotoquímicas não sofre uma grande influência da temperatura, 

comportamento típico de reações iniciadas por absorção de fótons (Gálves et al., 2001). 

A maioria das pesquisas relacionadas a influência da temperatura estabeleceram que o 

aumento da temperatura de uma reação fotocatalítica (> 80ºC) promove a recombinação dos 

portadores de carga e desfavorece a adsorção dos componentes orgânicos nas superfícies do 

catalisador TiO2 (Gaya and Abdullah, 2008). 

 

2.5 - CATÁLISE HETEROGÊNEA 

Define-se como catálise heterogênea o processo catalítico que se dá na interface entre 

o catalisador, normalmente um sólido, e a(s) fase(s) contento os reagentes e produtos. É 

importante salientar que nas reações catalíticas heterogêneas o catalisador não é consumido. O 

catalisador tem como função reduzir a energia global de ativação de uma reação espontânea. 

Isso é possível porque o catalisador possibilita a formação de um intermediário reacional que 

leva a uma via diferente e mais rápida do que a reação não catalisada. A reação catalisada 

resulta, em termos práticos, em um aumento considerável na velocidade de reação. Este tipo 
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de catálise é um dos mais importantes e mais poderosos processos, largamente utilizado 

industrialmente, ofertados a quem deseja aumentar a velocidade de uma reação 

termodinamicamente possível que quando não catalisada apresentaria uma velocidade 

baixíssima ou praticamente nula (Scacchi et al., 1996). 

 

2.5.1 - Adsorção 

Uma reação catalítica heterogênea envolve, de forma bastante simplificada, três etapas: 

adsorção das moléculas reagentes por um sítio, transformação da molécula e dessorção das 

moléculas produzidas. A adsorção pode ser classificada como adsorção física - fisissorção -, 

quando uma molécula eletricamente neutra é adsorvida devido às forças atrativas de Van der 

Waals sem que haja ruptura ou modificação na sua estrutura ou nos seus orbitais eletrônicos; 

ou química - quimissorção -, quando há a formação de uma ligação química entre a espécie 

adsorvida e os átomos superficiais do sólido. A adsorção química pode ser de natureza não-

dissociativa e dissociativa. (Scacchi et al., 1996). 

A reação objeto de estudo deste trabalho envolve processos adsortivos químicos de 

natureza tanto dissociativa quanto não-dissociativa, que serão descritos a seguir. 

 

2.5.1.1. Quimissorção não-dissociativa 

 

Em um processo de quimissorção não-dissociativa é formada uma ligação química 

entre a espécie adsorvida e o átomo superficial do sólido, caracterizando uma verdadeira reação 

química. A existência desta reação impõe condições de localização da adsorção ao local onde 

a formação da ligação é mais favorável, a este local chamamos de sítio de adsorção. 

Representaremos os sítios pela letra s. No caso de uma quimissorção não dissociativa, 

a espécie simplesmente se liga a um sítio de adsorção, configurando-se, então, a adsorção que 

pode ser representada pela Reação 7 a seguir, onde uma espécie qualquer 𝑋 é adsorvida pelo 

sítio 𝑠, resultando na espécie adsorvida 𝑋𝑠: 

Reação 7 

𝑋 + 𝑠 ↔ 𝑋𝑠 (R. 7)              
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O fenômeno de adsorção é sempre acompanhado do processo inverso de dessorção, 

restituindo a molécula X inicial. 

O sólido apresenta um número discreto de sítios onde uma fração 𝜃 é ocupada por 

moléculas adsorvidas por quimissorção. Esta fração é chamada de fração de sítios recobertos 

(0 ≤ 𝜃 ≤ 1). 

 

2.5.1.2. Quimissorção dissociativa 

 

Diferentemente do caso anterior, em um processo de quimissorção dissociativo, pode 

ocorrer a fissão da espécie original e a adsorção dos seus fragmentos por sítios adjacentes. 

Neste caso, uma espécie bimolecular qualquer 𝑋2, por exemplo, é adsorvida por dois sítios 𝑠 

adjacentes, formando duas espécies adsorvidas 𝑋𝑠, como podemos observar na Reação 8 a 

seguir: 

Reação 8 

𝑋2 + 2𝑠 ↔ 2𝑋𝑠 (R. 8)              

 

O processo inverso da quimissorção dissociativa pode igualmente acontecer quando 

dois fragmentos se encontram sobre dois sítios adjacentes. 

 

2.5.2 - Cinética das reações fotocatalíticas 

De acordo com os princípios das reações fotocatalíticas, a etapa principal do processo 

ocorre na superfície do foto-catalisador sólido. Desse modo, o processo de adsorção do 

composto orgânico na superfície do foto-catalisador definitivamente influenciará a reação. 

Existem vários modelos que descrevem o comportamento cinético dos processos de 

adsorção, eles são bastante utilizados para descrever as reações de mineralização fotocatalítica. 

Os modelos cinéticos que descrevem as reações fotocatalíticas heterogêneas devem considerar 

tanto a adsorção-dessorção quanto a cinética de conversão química, sendo, neste contexto, o 

modelo de Langmuir-Hinshelwood (L-H) o mais utilizado (Teixeira e Jardim, 2004). 
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O modelo L-H leva em consideração um mecanismo de reações onde dois parâmetros 

coexistem, um pré-equilíbrio de adsorção e uma reação superficial lenta. Entretanto, na prática 

observa-se que outros parâmetros podem interferir no mecanismo da reação e que são 

importantes na modelagem do sistema (Teixeira e Jardim, 2004). 

Existem várias hipóteses para a cinética de saturação do modelo L-H, sendo qualquer 

uma delas válidas para o cálculo da taxa de foto-mineralização: (i) a reação se dá entre os 

componentes radicais e orgânicos que foram adsorvidos; (ii) reação entre os radicais na água 

e os compostos orgânicos adsorvidos; (iii) reação se dá entre o radical na superfície e o poluente 

orgânico na água; (iv) reação ocorre com ambos, radical e poluente orgânico, na água (Chong 

et al., 2010). 

Alguns pesquisadores descobriram que uma cinética de primeira ordem ou de ordem 

zero é suficiente para modelar o processo de foto-mineralização dos componentes orgânicos 

quando a concentração do poluente é baixa (Chong et al., 2010). 

 

2.5.2.1. Cinética química da quimissorção não-dissociativa 

 

As expressões das velocidades de adsorção sobre uma superfície limpa e de dessorção 

podem ser escritas de acordo com as Equações 1 e 2 

 Equação 1  

𝑟𝑎 = 𝐴𝑎  𝑒
(
−𝐸𝑎

𝑅𝑇⁄ ) 𝐶𝑋 = 𝑘𝑎  𝐶𝑋 (1) 

 

 

𝑟𝑑 = 𝐴𝑑  𝑒
(
−𝐸𝑑

𝑅𝑇⁄ ) 𝐶𝑋𝑠 = 𝜅𝑑  𝐶𝑋𝑠 = 𝑘𝑑  𝜃 (2) 

Equação 2 

onde o subscrito a se refere à adsorção e d à dessorção; 𝑟 representa a velocidade de adsorção 

ou dessorção em 𝑚𝑜𝑙 𝑠−1 𝑚−2; 𝐸 representa a energia de ativação da adsorção ou dessorção 

em  𝐽 𝑚𝑜𝑙−1; 𝐶𝑋  representa a concentração da espécie 𝑋 em 𝑚𝑜𝑙 𝐿−1; 𝐶𝑋𝑠 representa a 

concentração da espécie 𝑋 adsorvida em 𝑚𝑜𝑙 𝐿−1  𝑚−2; 𝑘 representa a constante de velocidade 

de adsorção ou dessorção em 𝑚𝑜𝑙 𝑠−1  𝑚−2; 𝜅𝑑 representa a constante de velocidade em  𝑠−1; 

𝜃 representa a fração recoberta dos sítios. 

Quando a superfície se encontra parcialmente recoberta, ou seja, quando os sítios de 

adsorção se encontram parcialmente ocupados, as Equações 1 e 2 não são mais aplicáveis. O 

modelo mais simples que representa este caso é o de Langmuir que considera que: ou a 
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molécula choca contra uma superfície ou um sítio livre e é adsorvida ou ela choca contra uma 

superfície ou um sítio ocupado e é devolvida. 

Neste caso, a velocidade de adsorção é igual a velocidade de adsorção em uma 

superfície limpa multiplicada pelo fator (1 − 𝜃), como observado na Equação 3: 

Equação 3 

𝑟𝑎 = 𝑘𝑎  𝐶𝑋(1 − 𝜃) (3) 

 

A hipótese de Langmuir é satisfatória para a quimissorção, mas não para a fisissorção 

devido ao fato de poder haver a captura de uma molécula sobre uma camada de moléculas já 

adsorvidas. 

 

2.5.2.2. Cinética química da quimissorção dissociativa 

 

Como mencionado no tópico 2.5.1.2, a quimissorção dissociativa requer a presença de 

dois sítios livres adjacentes para que a adsorção de fato ocorra. Para uma superfície limpa, a 

expressão para a velocidade de adsorção é igual ao da quimiossoção não dissociativa, como 

mostra a Equação 4 . 

Equação 4 

𝑟𝑎 = 𝐴𝑎  𝑒
(−
𝐸𝑎

𝑅𝑇⁄ ) 𝐶𝑋2 = 𝑘𝑎  𝐶𝑋2 
 

 

(4)              

O fenômeno começa a se tornar mais complexo quando consideramos que a superfície 

está parcialmente recoberta. Neste caso, de acordo com o modelo de Langmuir, a velocidade 

de adsorção será igual a fração de sítios livres (1 − 𝜃)2 multiplicada pela velocidade de 

adsorção em uma superfície limpa, de acordo com a Equação 5 

Equação 5 

𝑟𝑎 = 𝑘𝑎  𝐶𝑋2(1 − 𝜃)
2 

 

 

(5)              

Já a dessorção pode ser representada pela Equação 6. 

Equação 6 

𝑟𝑑 = 𝑘𝑑 𝜃
2 

 

(6)              
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2.5.3 - Modelo de Langmuir-Hinshelwold 

De acordo com o modelo L-H a taxa de reação é proporcional a fração da superfície 

coberta pelo substrato orgânico (𝜃𝑥), 𝑘𝑟 é a constante de velocidade da reação,  𝐶 é a 

concentração das espécies orgânicas e 𝐾 é a constante de adsorção de Langmuir, como 

apresentado pela Equação 7: 

Equação 7 

𝑟 = −
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘𝑟𝜃𝑥 =

𝑘𝑟𝐾𝐶

1 + 𝐾𝐶
 

 

(7) 

 

O modelo L-H é considerado um dos mais simples pois faz uma série de suposições: 

(i) o sistema é ideal; (ii) o adsorbato se distribui sobre a superfície do adsorvente em 

monocamadas, onde cada sítio da superfície se liga a apenas uma molécula de adsorbato; (iii) 

a energia de ligação é igual para todas as interações, independentemente da vizinhança. 

O parâmetro K representa a capacidade de adsorção do catalisador e pode ser obtido 

linearizando a Equação 8: 

Equação 8 

1

𝑟0
=
1

𝑘𝑟
+

1

𝑘𝑟𝐾𝐶0
  

(8) 

 

2.6 - BIOCARVÃO 

O biocarvão produzido da pirólise do avelóz (Avelar, 2013) é constituído, em sua 

maioria, de carbono (42,40 %), hidrogênio (4,13 %), nitrogênio (1,91 %) e oxigênio (51,56 %). 

A análise de fluorescência de raios X elaborada para o material carvão mostrou que o mesmo é 

constituído principalmente de óxido de potássio (34,23 %) e de ferro (28,62 %). Tendo em vista 

a presença de elementos como o potássio com alto percentual na estrutura do carvão, 

recomenda-se avaliar esse resíduo como catalisador ou suporte catalítico em reações de 

oxidação de efluentes fenólicos, uma vez que o potássio é um elemento importante que pode 

promover a desmineralização dos compostos fenólicos em CO2 e água. Esta avaliação, com 

potássio, foi feita com catalisadores a base de óxidos de manganês, cério e paligorsquita 

impregnados com potássio (Santiago, 2010).  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E METODOLOGIA 

EXPERIMENTAL 

 
 



Capítulo 3: Materiais e Metodologia Experimental           36 

Gislane Pinho de Oliveira                                                                                                        Junho/2015 

3 MATERIAIS E METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Este trabalho foi dividido em três etapas. 

A primeira etapa consistiu na preparação do catalisador: lavagem, ativação e 

caracterização do carvão obtido a partir da pirólise do avelós e do pó da madeira.  

A segunda etapa resumiu-se em avaliar os materiais, obtidos na primeira etapa, testando 

estes na reação de oxidação fotocatalítica do fenol comercial. Nesta etapa foi avaliada a 

influência de fatores como o pH do meio reacional, a concentração do fenol comercial, a 

concentração e natureza de catalisador. Alíquotas foram recolhidas do reator em diversos 

intervalos de tempos e analisadas por HPLC para identificação das espécies presentes na 

solução e determinação das respectivas concentrações. 

A terceira etapa envolveu a modelagem cinética do processo reacional e estimativa de 

parâmetros cinéticos e de adsorção. 

A metodologia de trabalho foi realizada de acordo com o fluxograma apresentado na 

Figura 7. 
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Figura 7 - Fluxograma das etapas do trabalho 

 

FONTE: do autor 

 

3.1 - MATERIAIS 

Os carvões utilizados neste trabalho foram produzidos no Laboratório de Biomassa e 
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(2013), e da madeira (Projeto Petrobrás, 2013)1. Os carvões do avelós e da madeira foram 

utilizados no presente trabalho com o objetivo de observar a influência  do percentual de óxidos 

de ferro e de potássio em suas estruturas na reação de fotodegradação do fenol comercial. 

Os produtos químicos utilizados no desenvolvimento deste trabalho estão listados na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Lista de reagentes utilizados  

 

Reagentes Fornecedor Pureza 

Hidróxido de Potássio Dinâmica 85% 

Fenol Sigma-Aldrich 99% 

p-benzoquinona Fluka 99,5% 

Catecol Sigma-Aldrich 99% 

Hidroquinona Sigma-Aldrich 99% 

Ácido Maleico Sigma-Aldrich 99% 

Ácido Acético Neon 99,8% 

Metanol HPLC Sigma-Aldrich 99,9% 

Ácido Clorídrico Merck 37% 

Diclorometano Synth 99,5% 

Etanol Automotivo - - 

Água destilada - - 

Oxigênio Air Liquide 99,99% 

Nitrogênio Linde 99,9% 

 

 

                                                 
1 Projeto de pesquisa patrocinado pela PETOBRÁS desenvolvido no Laboratório de Biomassa e Biocombustíveis-

UFRN, sob orientação do Professor Dr. João Fernandes de Sousa, entitulado Produção de Bio-óleo a partir do 

capim elefante aplicando a técnica da pirólise rápida catalítica. 2013. 
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3.2 - TRATAMENTO DOS BIO-CARVÕES 

Na primeira etapa os materiais foram inicialmente lavados e somente então seguiram 

para o processo de ativação, segundo a metodologia apresentada a seguir. 

 

3.2.1 - Lavagem do carvão  

Três solventes foram avaliados durante o processo de lavagem do carvão das diferentes 

biomassas: água destilada, etanol automotivo e diclorometano. O parâmetro de avaliação para 

determinar a melhor lavagem levou em consideração três fatores, a saber: o menor volume de 

solvente utilizado, aquele que proporciona a não lixiviação do metal da estrutura do carvão bem 

como o que remove uma maior quantidade de bio-óleo. Uma vez que o carvão se encontra 

contaminado com o bio-óleo, faz-se necessária a sua remoção a fim de caracterizá-lo bem como 

utilizá-lo no processo de degradação isento de quaisquer traços desse produto. 

Assim, um volume de 100 mL da solução de lavagem foi adicionada a 10 g do carvão 

com agitação manual até obtenção de uma suspensão visualmente homogênea. Em seguida a 

suspensão foi filtrada a vácuo, sendo este procedimento repetido três vezes. Finalmente, o 

carvão foi seco em estufa a uma temperatura de 100 °C durante 24 horas. 

 

3.2.2 - Ativação do carvão  

A ativação do carvão foi realizada em meio químico, impregnando mecanicamente 

hidróxido de potássio (KOH) ao carvão na proporção de 1:2 em massa (carvão:KOH), sob 

agitação magnética durante duas horas, de acordo com a metodologia utilizada por Mendonça 

et al. (2013). Após secagem em estufa, o material foi introduzido em um tubo de aço inoxidável 

horizontal de 20 cm de comprimento por 4 cm de diâmetro inserido no interior de um forno. A 

ativação foi realizada em presença de atmosfera de nitrogênio com fluxo de 1 L min-1, a uma 

taxa de aquecimento de 10 ºC min-1 até 500 ºC, temperatura na qual foi mantida por duas horas. 

Por fim, o carvão foi lavado com uma solução HCl 2 M a fim de remover o KOH e submetido 

a sucessivas lavagens com água até neutralização do pH do filtrado. A Figura 8 apresenta o 

processo de ativação.  
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Figura 8 – Metodologia de ativação química e física do carvão 
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3.3 - CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

3.3.1 - Fluorescência de Raios X (FRX) 

Os percentuais mássicos (%) dos elementos presentes no carvão foram determinados 

por Fluorescência de Raios X, em equipamento Shimadzu, modelo EDX-720, pertencente ao 

Laboratório de Caracterização de Materiais: Difração e Fluorescência de Raios X, do 

Departamento de Engenharia de Materiais – DEMAT/UFRN, operando nas seguintes 

condições: em atmosfera de ar sintético, com radiação proveniente de um tubo ródio e leitura 

através do canal sódio a urânio. 

 

3.3.2 - Difração de Raios X (DRX) 

Os difratogramas de raios X, obtidos para identificação de compostos cristalinos 

orgânicos ou inorgânicos,  foram obtidos no equipamento SHIMADZU, modelo XRD-7000, a 

partir da radiação Cu K-α (1,542 Å), pertencente ao Laboratório de Caracterização de Materiais: 

Difração e Fluorescência de Raios X, do Departamento de Engenharia de Materiais – 

DEMAT/UFRN. Uma varredura angular de 2θ foi realizada nas regiões de 5 a 80° com 

velocidade correspondente a 1,20°/min. 

 

3.3.3 - Área Superficial (BET e BJH) 

A área superficial específica foi determinada no equipamento NOVA 2000, da Quanta 

Chrome, pertencente ao Laboratório de Tecnologia Ambiental – LabTAm/UFRN,  pelo método 

BET (Brunauer, Emmett e Teller), enquanto que o volume e o tamanho do poro foram 

determinados pelo método BJH (Barret, Joyner e Halenda). Para eliminar a água adsorvida 

durante a sua manipulação e possíveis condensados existentes nos poros dos sólidos a amostra 

foi previamente submetida ao vácuo e aquecida a 200ºC durante 2h. 
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3.4 - CARACTERIZAÇÃO DA FASE LÍQUIDA REACIONAL 

3.4.1 - Cromatografia Líquida – HPLC  

As análises cromatográficas líquidas, para avaliação da concentração dos constituintes 

presentes no meio reacional, foram realizadas em um cromatógrafo Thermo Finnigan Surveyor 

Plus HPLC System composto por um Autosampler plus (Modelo: SRVYR - ASP S/N: 83482), 

um LC Pump plus (Modelo: SRVYR - LPMPP S/N: 83410 ) e um detector de arranjo de diodos 

PDA plus (Modelo SRVYR - PDA5P S/N 81695). A coluna utilizada foi ACE 5 C18 com 

dimensões 250 x 4,6 mm. 

 

As análises cromatográficas foram realizadas nas seguintes condições: 

Vazão da fase móvel: 1 mL min-1 

Volume de amostra injetado: 1 µL 

Comprimento de ondas: 220, 275 e 280 nm 

Tempo de análise: 7 min 

 

3.5 - METODOLOGIA EXPERIMENTAL PARA DEGRADAÇÃO 

FOTOCATALÍTICA DO FENOL 

3.5.1 - Otimização da vazão de oxigênio 

A escolha da melhor vazão de oxigênio para tratar a reação de fotodegradação do fenol, 

foi baseada na estimativa do cálculo do coeficiente global de transferência de massa. Um 

aumento no valor desse coeficiente minimiza as resistências nos filmes (gasoso e líquido) e 

maximiza a transferência do oxigênio na fase líquida. Para tanto, o reator foi alimentado com 

oxigênio 99,99% a quatro diferentes pressões de entrada (uma vez que a mudança na pressão 

faz variar a vazão): 2,06; 2,25; 2,45 e 2,74 bar. Com o objetivo de simular o meio reacional, o 

catalisador foi inserido no reator com uma concentração igual a 1g L-1, em seguida 3,2 L de 

água destilada foram adicionados. Antes de iniciar a alimentação de oxigênio foi realizada uma 

purga com N2 durante 15 min com o objetivo de remover qualquer traço de oxigênio que 
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pudesse se encontrar dissolvido na solução. Em seguida, iniciou-se o aquecimento da fase 

líquida através da lâmpada UV de potência 400 W até atingir temperatura de operação, 50°C. 

Finalmente o oxigênio foi alimentado. A concentração do oxigênio dissolvido foi medida em 

função do tempo, utilizando-se um equipamento da Lutron modelo DO-5519. A vazão de 

oxigênio foi medida utilizando-se um fluxímetro digital da Varian. 

 

3.5.2 - Dispositivo Experimental 

Os ensaios experimentais foram realizados em um reator com borbulhamento de oxigênio. 

O mesmo foi construído em PVC com capacidade de 3,2 L. O dispositivo experimental é 

constituído, como pode ser visto na Figura 9, por:  

 

 Lâmpada UV de 400W; 

 Reator (2); 

 Caixa de madeira (3); 

 Oxímetro (4); 

 Medidor de temperatura (4) e (7); 

 Distribuidor de gás (6); 

 Peagômetro (7); 

 Banho Termostático (8); 

 Rotâmetro (9); 

 Cilindro de oxigênio (10); 

 Cilindro de nitrogênio (11); 

 Eletrodos (12); 

 Invólucro (13) 
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Figura 9 - Esquema do dispositivo experimental 

 

FONTE: do autor 

 

 

O aparato experimental consistiu de um reator acoplado a um invólucro de vidro onde 

a lâmpada UV é inserida. O invólucro tem como finalidade proteger a lâmpada da fase líquida 

e servir como camisa de refrigeração, controlando a temperatura dentro do reator. A água de 

refrigeração é proveniente de um banho termostático e refrigerada a 10°C. No fundo do reator 

se encontra o oxímetro, com o bulbo apontado para cima, visando evitar o acúmulo de bolhas 

de nitrogênio ou oxigênio. O reator é coberto por uma caixa de madeira para impedir a 

penetração exterior ou a fuga de luz emitida pela lâmpada. Orifícios na tampa superior dessa 

caixa permitem a medição instantânea de pH, temperatura e a retirada de alíquotas do reator. 

Pela base do reator, o gás proveniente de cilindros comerciais, é alimentado através de um 

distribuidor produzindo bolhas pequenas para serem dispersas na fase líquida. A vazão de 

oxigênio é ajustada pela abertura da válvula. 

 

3.5.3 - Procedimento Experimental 

No reator foram alimentados inicialmente 3,2 L de uma solução de fenol comercial com 

concentração inicial de 1000, 500 ou 250 ppm (faixas de concentrações da mesma ordem de 
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grandeza daquela existente no efluente real) , a um meio ácido (pH = 3,0) utilizando uma 

solução de HCl 1M, básico (pH = 10,7) utilizando uma solução de NaOH 1 M, ou neutro (pH 

= 6,9) sem adição desses produtos. O catalisador foi introduzido a uma concentração mássica 

de 1, 2 ou 3 g L-1
, havendo também uma reação na ausência do mesmo.  Antes de ligar a lâmpada 

e atingir a temperatura de operação a 50 °C, é feito uma purga do oxigênio dissolvido 

borbulhando nitrogênio dentro do reator durante 15 minutos, até que a concentração do oxigênio 

residual dissolvido se aproxime de zero. Em seguida, durante a reação, efetua-se coletas 

sucessivas de 5 mL em intervalos de tempo fixo (a cada quinze minutos) para fins de análise 

por cromatografia em fase líquida (HPLC).  

Alguns parâmetros permaneceram constantes e outros foram variados durante o 

procedimento experimental, como observado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Parâmetros da reação fotocatalítica 

 

Parâmetro Valor 

Temperatura (°C) 50  

Vazão de oxigênio (mL s-1) 6,8 

Volume do reator (L) 3,2 

pH 3,0, 6,9 e 10,7 

CFenol (ppm) 250, 500 e 1000 

CCatalisador (g L-1) 0,0, 1,0, 2,0 e 3,0 

 

 

3.5.4 - Mecanismo e modelagem cinética 

O mecanismo cinético proposto foi baseado no modelo heterogêneo de Langmuir-

Hinshelwood o qual fundamenta-se nas etapas de adsorção e dessorção dos componentes e nas 

constantes cinéticas de cada etapa. O modelo propõe que a adsorção do oxigênio e dos 

subprodutos do fenol acontece nos sítios do catalisador. Uma vez elaborado o mecanismo 

cinético, os balanços de massa desenvolvidos para cada grupo/componente resultaram num 

sistema de equações diferenciais de 1ª ordem que foram resolvidos numericamente através do 

método Runge-kutta de 4ª ordem. Os parâmetros desconhecidos do modelo matemático foram 

estimados a partir dos dados experimentais, através da minimização da função objetivo de 

mínimos quadrados. Tal minimização foi realizada utilizando-se da rotina de otimização 
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estocástica SWARM (enxame de partículas). Todas as implementações foram feitas na 

linguagem de programação ForTran®. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente trabalho a degradação do fenol foi avaliada utilizando-se, como catalisador, 

carvão ativado obtido da pirólise do avelós e do pó da madeira. Os resultados experimentais 

representam a concentração do fenol residual e dos produtos identificados por cromatografia 

líquida, além das análises de caracterização dos materiais, como Difração de Raios X, 

Fluorescência de Raios X e determinação de área superficial e tamanho de poros por BET. 

Os materiais utilizados serão abreviados da seguinte maneira: 

 

CA – Carvão do avelós 

CAE – Carvão do avelós lavado com etanol 

CAÁgua – Carvão do avelós lavado com água 

CADCM – Carvão do avelós lavado com diclorometano 

CAADCM – Carvão do avelós ativado (lavado com diclorometano) 

CM – Carvão da madeira 

CMDCM – Carvão da madeira lavado com diclorometano 

CMADCM – Carvão da madeira ativado (lavado com diclorometano) 

 

4.1 - CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

4.1.1 - Fluorescência de Raios X (FRX) 

Os carvões foram lavados com água, etanol ou diclorometano, a fim de eliminar todos 

os traços de bio-óleo presente em sua estrutura, e caracterizados por FRX para avaliar as 

mudanças que sofreriam em sua composição. Assim, a escolha do melhor método de lavagem, 

como mencionado no capítulo anterior, levou em consideração dois aspectos: a não lixiviação 

do Fe e do K e a máxima remoção do bio-óleo. A  Tabela 9 mostra composição dos carvões 

brutos, lavados e ativados. 
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Tabela 9 – Composição química em percentagem mássica dos carvões brutos, lavados e ativados 

 

 Materiais (% mássica) 

 CA CAÁgua CAE CADCM CAADCM CMDCM CMADCM 

CaO 27,8 35,8 35,6 30,5 34,2 62,1 46,2 

Fe2O3 28,6 30,5 16,6 19,9 33,2 8,7 7,5 

SiO2 0,9 9,8 5,2 3,7 9,9 7,5 15,1 

P2O5 1,8 7,2 4,7 2,3 3,3 - - 

K2O 34,2 6,5 28,1 30,5 4,2 3,7 3,0 

SO3 2,4 6,2 6,9 3,5 0,9 - - 

TiO2 0,8 0,6 0,5 0,7 1,3 2,8 8,8 

Cr2O3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 - - 

ZnO 0,7 0,4 - - 0,7 - - 

CuO 0,2 0,1 - - - - - 

SrO 1,0 0,1 - - - - - 

Br 0,3 - - - - - - 

MgO - - - 5,4 7,1 3,2 3,7 

Al2O3 - - - 2,6 3,7 3,0 4,7 

Outros 0,7 2,4 2,1 0,6 1,0 8,9 11,0 

 

 

A escolha do carvão de avelós, dentre outros carvões disponíveis no Laboratório de 

Biomassa e Biocombustíveis/UFRN, como catalisador para a reação de fotodegradação do fenol 

se deu, principalmente à sua composição. De acordo com a Tabela 9, o Carvão do Avelós (CA) 

apresenta, aproximadamente, 28,6% de Fe2O3 e 34,2% de K2O, dois metais importantes em 

reações de degradação fotocatalítica do fenol. 

Segundo testes realizados por Tryba et al. (2006), a presença do ferro na superfície do 

catalisador promove um aumento na produção de radicais ∙OH. Estes radicais hidroxila são os 

responsáveis por reagir com os compostos orgânicos promovendo a formação de água e gás 

carbônico (Grabowska et al., 2012). Já o potássio é conhecido por agir como um promotor, pois 

possui a habilidade de elétron-doador, atuando na captura do oxigênio do meio reacional 

formando o K2O, o qual dá origem em seguida ao íon peróxido O2
2-, tornando o ambiente rico 

em elétrons, propiciando a ativação do oxigênio e contribuindo na produção de mais peróxido 

no catalisador, o que favorece a reação de oxidação e minimiza a formação de ácidos 

intermediários (Larachi et al., 2004). Desta forma, é importante que o catalisador apresente uma 

alta percentagem de potássio e ferro. 
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A percentagem de K2O (CA: 34,2%), é bastante reduzida quando o carvão é lavado com 

água (CAÁgua: 6,48%), e apresenta uma redução menos intensa quando lavado com etanol 

(CAE: 28,1%) ou diclorometano (CADCM: 30,54%). A concentração relativa de Fe2O3 

aumenta (de 28,6% para 30,5%) quando o carvão de avelós é lavado com água e diminui para 

16,6% e 19,9% quando lavado com etanol e com diclorometano, respectivamente. O aumento 

observado acontece devido à forte remoção de K2O, uma vez que a massa total diminuiu à 

medida que concentração relativa do óxido de ferro aumenta. Os resultados acima podem ser 

explicados em razão do K2O apresentar uma maior solubilidade em água do que os demais 

elementos. Em contraste, a composição Fe2O3 apresentou um leve aumento.  

Nesta análise, a lavagem que proporciona uma menor remoção de ambos os metais é a 

lavagem com diclorometano. Aproximadamente 36 % em massa do carvão do avelós lavado 

com água é formado por K2O e Fe2O3, enquanto o lavado com etanol apresenta 44 % e o lavado 

com diclorometano apresenta 50 %. Além disso, água e etanol são solventes polares, enquanto 

que o diclorometano pode ser considerado apolar, devido à sua baixa polaridade. Sendo assim, 

este terceiro é o mais eficiente na remoção do bio-óleo da estrutura do carvão, que também é 

apolar. 

Após a ativação química (realizada com KOH) e física (realizada a 500 °C) dos carvões 

de avelós lavados com diclorometano (CAADCM) observa-se que houve uma redução drástica 

da percentagem de K2O em sua estrutura enquanto que a percentagem de Fe2O3 aumentou, em 

termos relativos. A diminuição da percentagem de óxido de potássio pode ser explicada pelo 

fato da ativação química do carvão ter sido realizada com a base hidróxido de potássio. Após a 

etapa de impregnação do hidróxido de potássio, tanto o potássio impregnado quanto o potássio 

já existente na estrutura do carvão se reduzem ao íon potássio em temperaturas maiores que seu 

ponto de fusão (T=360°C), proporcionando o aumento de sua porosidade (Romanos et al., 

2012). 

O carvão da madeira lavado com diclorometano apresenta apenas 8,729% de Fe2O3 e 

3,714 de K2O. Após a ativação do carvão, observou-se uma pequena diminuição nessas 

composições: 7,468 % de Fe2O3 e 3,042 % de K2O. Observa-se que o carvão CMADCM 

apresenta 4,45 vezes menos Fe2O3 e 1,33 vezes menos K2O em sua estrutura que o carvão 

CAADCM. Neste trabalho, o carvão CMADCM será utilizado como um comparativo para 

avaliar a influência da presença desses óxidos metálicos na estrutura do catalisador. 
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4.1.2 - Difração de Raios X (DRX) 

Na Figura 10 encontram-se os difratogramas do carvão do avelós bruto e do carvão do 

avelós ativado após lavagem com diclorometano. 

 

 

Figura 10 – DRX do carvão do avelós (CA) e do carvão do avelós ativado (CAADCM) 

 

 

Os difratogramas dos carvões do avelós bruto e ativado após lavagem com 

diclorometano (Figura 10) apresentam picos referentes às fases cristalinas de compostos 

inorgânicos como óxidos de Si, Al, Fe e Ca, principalmente. Em ordem decrescente de 

intensidade, para o CAADCM, observam-se os picos que representam o CaO, Fe2O3, SiO2, 

MgO e Al2O3, resultado também observado pela análise de FRX. Observa-se que o 

difratograma do carvão do avelós bruto apresenta ruídos. Estes ruídos evidenciam que a 

amostra, apesar de apresentar fases cristalinas associadas aos óxidos identificados, é 

composta principalmente de compostos de carbono amorfos (carvão) com poros preenchidos 

com compostos orgânicos, além do fato do material ser composto de partículas finas que 

causam o espalhamento dos raios e que após a etapa de ativação estes ruídos se tornam menos 

intensos. 

Na Figura 11 encontram-se os difratogramas do carvão da madeira bruto e ativado. 

Os difratogramas do carvão da madeira bruto e do carvão de madeira após lavagem com 

diclorometano e ativação (Figura 11) apresentaram picos referentes às cinzas do carvão, 
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principal resíduo da degradação de material carbonáceo. Segundo a análise de FRX, os 

elementos os quais apareceram em maior quantidade (%), antes e depois da ativação, foram: 

CaO, Fe2O3, K2O. Observa-se que, após a ativação do carvão da madeira, os picos sofreram 

uma pequena redução da intensidade, fato que pode estar relacionado com a deposição de 

produtos formados durante a ativação química.  

 

  

Figura 11 - DRX do carvão da madeira (CM) e do carvão da madeira ativado (CMADCM) 

 

 

4.1.3 - Área Superficial (BET) 

Na Tabela 10 encontram-se os valores obtidas da área superficial específica, do volume 

e do diâmetro do poro para os catalisadores avaliados. 

 

 

Tabela 10 – Área superficial, volume de poro e diâmetro de poro dos catalisadores  

 

Material 
Área específica 

(m² g-1) 

Volume de poro 

(cm3 g-1) 

Diâmetro de poro 

(Å) 

CADCM 1,8 0,004 16,4 

CAADCM 97,4 0,007 45,5 

CMDCM 5,4 0,004 30,1 

CMADCM 482,7 0,043 39,7 
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Os resultados obtidos comprovam que o método de ativação dos materiais é satisfatório. 

Os bio-carvões apresentaram em média áreas superficiais muito baixas, de aproximadamente 1 

m² g-1 , segundo Fernanda et al. (2014), resultados também observados neste trabalho. Os 

resultados obtidos para os carvões lavados com diclorometano CADCM e CMDCM 

apresentaram valores de área superficial muito baixos, iguais a 1,8 e 5,4 m² g-1, respectivamente. 

Após a ativação com KOH, a área superficial do carvão do avelós lavado com diclorometano 

aumentou para 97,4 m² g-1, resultando num crescimento de aproximadamente 54 vezes. O 

carvão da madeira (CMDCM), que apresentava inicialmente 5,4 m² g-1 aumentou sua área 

específica para 482,7 m² g-1, resultando num crescimento de aproximadamente 97 vezes. 

Observa-se também que após a ativação, o CMADCM apresentou um aumento de 10 

vezes no volume de seus poros, enquanto que o CAADCM apresentou um aumento no volume 

dos poros de 1,75 vezes. 

De acordo com a IUPAC (1985), materiais são considerados mesoporosos quando 

apresentam poros de tamanhos entre 20-500 Å. Observando a Tabela 10 pode-se ver que os 

diâmetros de poro se encontram no intervalo de 30-45 Å, sendo assim considerados materiais 

mesoporosos.  

Tendo em vista que esses materiais têm como finalidade catalisar reações de oxidação 

do fenol, é extremamente importante que o tamanho do poro dos catalisadores seja 

suficientemente grande para que a molécula de fenol e de seus intermediários possam adentrar 

no poro e encontrar sítios ativos, onde ocorrerá a reação. Esta análise foi feita calculando-se o 

maior comprimento da molécula e comparando-o com o diâmetro do poro.  

Foi utilizado o software Diamond® para determinar o tamanho da molécula com base 

no seu maior comprimento, já que trata-se de moléculas assimétricas, que não são nem esférica 

nem cilíndricas. 

A Figura 12 mostra a molécula do fenol e o tamanho de seu maior comprimento. A 

distância medida entre os dois átomos de hidrogênio – o primeiro ligado à hidroxila e o outro 

ligado ao átomo de carbono que se encontra no lado oposto – foi calculada com base em 

moléculas com empacotamento monoclínico e grupo espacial P1121. Pode-se observar que os 

diâmetros de poro do catalisador são em torno de 5,5-8,5 vezes maior que o maior comprimento 

da molécula de fenol (5,49 Å) , permitindo que esta molécula também entre e circule facilmente 

dentro dos poros até atingir um sítio. 
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Figura 12 – Tamanho da molécula de Fenol 

 

 

 

 

A Figura 13 mostra a molécula da p-benzoquinona e o tamanho de seu maior 

comprimento. A distância medida entre os dois átomos de oxigênio foi calculada com base em 

moléculas com empacotamento monoclínico e grupo espacial P21/a. Pode-se observar que os 

diâmetros de poro do catalisador são em torno de 5,7-8,3 vezes maior que o maior comprimento 

da molécula de p-benzoquinona, permitindo que a molécula entre e circule facilmente dentro 

dos poros até atingir um sítio.  

 

 

Figura 13 – Tamanho da molécula p-benzoquinona 
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Para a molécula da hidroquinona, a distância foi calculada entre os dois átomos de 

hidrogênio (dH-H) ligados aos dois átomos de oxigênio, considerando o empacotamento 

monoclínico e grupo espacial P121/c1, obtendo-se um valor dH-H = 6,8012 Å. 

Para a molécula do catecol, a distância foi calculada entre dois átomos de hidrogênio, o 

primeiro ligado a um dos átomos de oxigênio e o outro ligado ao átomo de carbono, do lado 

oposto. Considerou-se um empacotamento monoclínico e grupo espacial P121/n1, obtendo-se 

dH-H = 5,4991 Å. 

Para o ácido maleico, a distância foi medida entre o hidrogênio da hidroxila e o oxigênio 

da carbonila, do lado oposto. Tomou-se como base uma molécula com empacotamento 

monoclínico e grupo espacial P121/c1. Esta molécula, entretanto, é flexível, podendo haver 

variação da distância dependendo da conformação. Neste caso, a molécula está dobrada 

formando uma ponte de hidrogênio entre o H de uma hidroxila e o oxigênio da carbonila da 

outra ponta da molécula. A maior distância entre átomos na molécula é, então, calculada para 

os outros átomos de H (hidroxila) e O (carbonila). 

Observa-se que, o diâmetro do menor poro é 4,41 vezes maior que a maior molécula 

(hidroquinona), permitindo, desta forma, que todas circulem livremente dentro dos poros do 

catalisador até encontrar um sítio, onde ocorre a reação de oxidação fotocatalítica do fenol. 

Enfatiza-se que não é estritamente necessário que o tamanho do poro seja maior que o 

maior comprimento da molécula para que a mesma consiga adentrar o poro. Entretanto, facilita 

a difusão das moléculas reagentes entrando nos poros sem proporcionar grandes empecilhos a 

difusão dos produtos. Além disso, os resultados obtidos pelos métodos BJH fornecem valores 

médios de diâmetro de poro, isto significa que pode haver poros maiores e menores que este 

valor médio. 
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4.2 - CARACTERIZAÇÃO DA FASE LÍQUIDA REACIONAL 

4.2.1 - Cromatografia Líquida – HPLC  

Os seguintes compostos foram analisados por HPLC: fenol, hidroquinona, p-

benzoquinona, catecol, e ácido maleico. 

Os resultados das análises realizadas por HPLC se encontram nos APÊNDICES. 

 

 

4.3 - AVALIAÇÃO DA VAZÃO ÓTIMA DE OXIGÊNIO 

Para encontrar a vazão de oxigênio ótima foram realizados ensaios de absorção de 

oxigênio no reator em pressões de alimentação diferentes. Com a ajuda do fluxímetro, 

determinou-se a vazão de oxigênio referente a cada pressão de entrada. A Tabela 11 resume os 

valores medidos e a média encontrada. 

 

 
Tabela 11 – Medição da vazão em função da pressão 

 

Pressão de O2 (bar) 2,06 2,25 2,45 2,74 

Vazão 1 (mL s-1) 4,4 5,5 6,6 8,8 

Vazão 2 (mL s-1) 4,2 5,8 6,8 8,9 

Vazão 3 (mL s-1) 4,1 5,8 6,9 8,7 

Vazão 4 (mL s-1) 4,6 5,5 7,1 8,7 

Média 4,3 5,7 6,8 8,8 

 

 

A Figura 14 mostra os resultados obtidos da concentração de oxigênio dissolvido, em 

mg L-1, ao longo do tempo, em segundos. 
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Figura 14 – Curvas de absorção de oxigênio 

 
 

 

Observa-se que, para a vazão de 4,3 mL s-1, leva-se mais tempo para atingir a 

concentração de saturação de oxigênio dissolvido (CSOD) no reator, a qual é alcançada em 

cerca de 550 segundos, e que a mesma é a menor das quatro situações estudadas, 

aproximadamente 17 mg L-1. Para a vazão de oxigênio de 5,7 mL s-1
,
 levou-se em torno de 450 

segundos para se atingir a CSOD, neste caso aproximadamente 19 mg L-1. Para a vazão de 6,8 

mL s-1, levou-se cerca de 400 segundos para atingir uma CSOD de aproximadamente 21 mg L-

1. Para a vazão de 8,8 mL s-1, observa-se que a saturação foi atingida mais rápida, em torno de 

350 segundos, mas a CSOD permanece a mesma, 21 mg L-1. 

Um breve estudo foi feito a fim de determinar o coeficiente global de transferência de 

massa. Sabe-se que o fluxo volumétrico de transferência de massa é igual à derivada temporal 

da concentração de oxigênio dissolvido que também é igual ao coeficiente global de 

transferência de massa (𝐾𝐿𝑎) relativo à fase líquida multiplicada pela diferença de 

concentração, representada pela Equação 9. 

Equação 9 

∅ =
𝑑𝐶𝑂2
𝑑𝑡

= 𝐾𝐿𝑎(𝐶𝑠 − 𝐶𝑂2) (9) 
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sendo: 

∅ - Fluxo volumétrico de transferência de massa (mol cm-3 s-1) 

𝐾𝐿 – Coeficiente global de transferência de massa em fase líquida (cm s-1) 

𝑎 - Área interfacial de contato da bolha de gás por unidade de volume da fase líquida (cm2        

cm-3) 

𝐶𝑠 – concentração de saturação do oxigênio dissolvido (mol cm-3) 

𝐶𝑂2 – concentração de oxigênio dissolvido na fase líquida (mol cm-3) 

 

A Equação 9 pode ser integrada, obtendo-se a Equação 10 

Equação 10 

𝑙𝑛 (
𝐶𝑠 − 𝐶

𝐶𝑠 − 𝐶0
) = 𝐾𝐿𝑎𝑡 (10) 

 

onde: 

𝐶0 – concentração inicial do oxigênio dissolvido (mol cm-3) 

 

Ao expressar 𝑦 = 𝑙𝑛 (
𝐶𝑠−𝐶

𝐶𝑠−𝐶0
) = 𝑓(𝑡) obtém-se uma equação linear que permite a 

obtenção do coeficiente angular 𝐾𝐿𝑎. 

As Figuras 15 (a)-(d) representam os gráficos do 𝑙𝑛 (
𝐶𝑠−𝐶

𝐶𝑠−𝐶0
) = 𝑓(𝑡) para as quatro 

vazões estudadas. Para cada caso, foram adicionadas linhas de tendência lineares com suas 

equações e seus respectivos valores de coeficiente de determinação de regressão R2. 

 

Figura 15 – Gráficos do 𝒍𝒏 (
𝑪𝒔−𝑪

𝑪𝒔−𝑪𝟎
) em função do tempo para a vazão de (a) 4,3 mL s-1; (b) 5,7 

mL s-1; (c) 6,8 mL s-1 e (d) 8,8 mL s-1 de O2. 
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(c) 

 

 
(d) 

 

 

Os valores do coeficiente de determinação de regressão R2 são satisfatórios em todos os 

casos acima pois apresenta valores muito próximos de 1, indicando que ajuste é satisfatório. 

Na Tabela 12 são apresentados os valores do coeficiente global de transferência de 

massa obtidos dos coeficientes angulares das retas 𝑙𝑛 (
𝐶𝑠−𝐶

𝐶𝑠−𝐶0
) = 𝑓(𝑡). Observa-se que o valor 

de 𝐾𝐿𝑎 aumenta à medida que a vazão aumenta, indicando uma maior quantidade de massa de 

oxigênio sendo transferida por unidade de volume da fase líquida e unidade de tempo. Isto pode 

ser observado na Figura 14, onde a curva que apresenta o maior valor de 𝐾𝐿𝑎 (vazão de 8,8 mL 

s-1) apresenta uma subida mais íngreme atingindo mais rapidamente a saturação. Já a curva que 

apresenta o menor valor de 𝐾𝐿𝑎 (vazão de 4,3 mL s-1) possui uma subida mais lenta e leva mais 

tempo para atingir a saturação. 

 

 

Tabela 12 – Dados obtidos do 𝑲𝑳𝒂 em função da vazão  

 

Vazão (mL s-1) 𝑲𝑳𝒂 (s-1) 

  4,3 0,0058 

5,7 0,0067 

6,8 0,0086 

8,8 0,0115 
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Finalmente, foi escolhido trabalhar com uma vazão de oxigênio igual a 6,8 mL s-1 pelos 

seguintes fatores:  

(a) apesar de apresentar um 𝐾𝐿𝑎 menor que aquele para uma vazão de 8,8 mL s-1, em 

ambos os casos foi atingido uma concentração de saturação igual. No caso da reação 

de degradação do fenol é importante que haja uma grande quantidade de oxigênio 

dissolvido em solução. É importante também que a transferência de oxigênio para a 

fase líquida seja mais rápida que o consumo de oxigênio durante a reação. Uma vez 

que a reação se dá a velocidades baixíssimas, nos encontramos no regime químico, 

não sendo limitada pela transferência de massa; 

(b) garantir que a solução de fenol não transborde dentro do reator devido à alta vazão 

de gás; 

(c) razões econômicas em relação ao desperdício do gás. 

 

 

4.4 - ESTUDO DA OXIDAÇÃO FOTOCATALÍTICA DO FENOL 

COMERCIAL 

Durante a realização dos ensaios catalíticos alguns parâmetros foram estabelecidos 

constantes, tais como a temperatura de reação, a vazão de oxigênio e o volume da fase líquida 

no reator. Outros foram variados e avaliados, tais como o pH, concentração de fenol, a natureza 

e concentração de catalisador, com o objetivo de encontrar as condições ótimas de operação da 

reação de degradação fotocatalítica do fenol. Na Tabela 8 estão representados tais parâmetros 

e seus respectivos valores. 

A temperatura do reator foi fixada a 50 °C, a vazão de oxigênio a 6,8 mL s-1, e o volume 

de fase líquida igual a 3,2 L. 

Inicialmente, foi avaliada a influência do pH do meio (3,0; 6,9 e 10,7). Em seguida 

avaliou-se a influência da concentração inicial de fenol em meio ácido (pH = 3,0) e básico (pH 

= 10,7). Avaliou-se, também, a influência da concentração de catalisador em pH ótimo para 

uma concentração inicial de fenol igual a 500 ppm. Finalmente, avaliou-se a influência da 

natureza do catalisador em pH ótimo para uma concentração inicial de fenol igual a 500 ppm.  
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A Tabela 13 resume os parâmetros de reação e as conversões obtidas para os 12 

experimentos realizados, calculadas após 140 minutos de reação, sendo duas horas de reação 

(degradação fotocatalítica: catalisador na presença de luz e O2) acrescidas dos 20 minutos 

iniciais que leva-se para atingir a temperatura de operação (processos de adsorção + degradação 

térmica: catalisador na presença de luz, apenas).  

 

 

 
Tabela 13 – Conversão do fenol na reação de degradação fotocatalítica 

 

Experimento Catalisador pH 
Ccatalisador  

(g L-1
) 

CFenol 

(ppm) 

Conversão 

(%) 

1 CAADCM 3,0 1 500 51,85 

2 CAADCM 6,9 1 500 42,34 

3 CAADCM 10,7 1 500 37,14 

4 CAADCM 10,7 1 1000 12,91 

5 CAADCM 10,7 1 250 55,23 

6 CAADCM 3,0 1 1000 17,55 

7 CAADCM 3,0 1 250 64,65 

8 CAADCM 3,0 3 500 31,07 

9 CAADCM 3,0 2 500 47,36 

10 - 3,0 - 500 37,69 

11 CAMDCM 3,0 1 500 39,39 

12 CAMDCM 10,7 1 500 16,18 

 

 

A influência da natureza do carvão ou do percentual dos óxidos de ferro e potássio bem 

como o pH do meio representam fatores importantes na reação de degradação fotocatalítica do 

fenol. Nos experimentos realizados com o carvão do avelós, cujo percentual de K2O e Fe2O3 

são mais elevados, onde conversões maiores do fenol foram obtidas em meio ácido.  

Nos tópicos a seguir, será feito uma análise detalhada sobre a influência da variação de 

parâmetros, como o pH, a concentração do contaminante, a concentração e natureza do 

catalisador, não apenas em relação à degradação de fenol, mas também quanto à formação de 

intermediários ácidos. 
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4.4.1 - Influência do pH na reação de degradação do fenol 

Para avaliar a influência do pH na reação de degradação do fenol foram mantidos 

invariáveis todos os parâmetros, exceto o pH. A Temperatura de operação foi fixada a 50 °C, o 

volume de fase líquida dentro do reator igual a 3,2 L, a vazão de oxigênio igual a 6,8 mL s-1, 

com concentração de catalisador igual 1 g L-1 e concentração de fenol igual a 500 ppm, 

condições dos Experimentos 1, 2 e 3. 

 

 

4.4.1.1.  Evolução da degradação de Fenol 

 

Em processos catalíticos heterogêneos em fase líquida, o pH é um dos parâmetros de 

operação mais importantes e deve ser avaliado pois afeta a carga das partículas catalíticas e 

também dos compostos dissolvidos (Chong et al., 2010).  

A Figura 16 mostra a evolução da degradação de fenol em função do tempo para três 

diferentes níveis de pH. Observa-se uma maior degradação de fenol na reação que ocorreu em 

meio ácido (pH = 3,0) e uma menor em meio básico (pH = 10,7). 

 

Figura 16 – Fração não convertida (C/Ci) do fenol em função do tempo e do pH, para Ci = 500 ppm, 

Ccat = 1g L-1, CAADCM  
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Segundo Müller (1980), a superfície de um carvão ativo pode comportar tanto sítios 

ácidos quanto básicos. Quando o pH é alto, a superfície é carregada negativamente, enquanto 

que a baixo pH é carregada positivamente. Existe, um ponto intermediário de pH onde o número 

de grupos ácidos e básicos são iguais resultando numa superfície neutra, sendo este ponto 

chamado de ponto de carga zero (PCZ). Em seus estudos, determinou que o ponto PCZ do 

carvão ativado é em torno do pH igual a 6,7. 

A carga dos compostos dissociados pode variar também em função do pH. Quando o 

pH é menor que o pKa do composto orgânico, este existe como uma espécie neutra. Quando o 

pH é maior que seu pKa, este existe como uma espécie carregada negativamente (Saber et al., 

2010). O potencial da constante de dissociação ácida (pKa) do fenol é igual a 9,89. 

Müller observou que quando o pH é alto e igual a 12,1 (pH > pKa, pH > PCZ) a baixa 

adsorção do fenol é devido uma repulsão eletrostática entre a superfície do carvão carregada 

negativamente e o ânion fenolato. Em pH = 8,0 (pH < pKa), ele observou que 99% do adsorbato 

existe na forma de moléculas de fenol, e 1% como ânion fenolato; ao mesmo tempo, o grau de 

dissociação dos grupos ácidos diminui e existe um melhor balanço entre sítios na superfície 

carregados positivamente e negativamente. Em pH baixo menor que 3,0 a maioria dos carvões 

estão carregados positivamente. 

Müller concluiu que para solutos que se dissociam apenas a pH > pH(PCZ) (caso do 

fenol), não há influência do pH quando o mesmo é baixo porque não existe uma concentração 

significante de espécies iônicas. A ocupação da superfície para um pH > pH(PCZ) só se torna 

notável quando um número significante de moléculas se dissocia, pois um grande número de 

ânions é repelido da superfície carregada negativamente. Logo, a diminuição da ocupação da 

superfície quando se aumenta o pH, para pH > pH(PCZ) resulta da repulsão e dessorção dos 

ânions formados (pH > pKa) devido ao aumento do número de sítios carregados negativamente. 

Observando os resultados da Figura 16, nota-se que a conversão diminui com o aumento 

do pH da solução. Uma vez que para a reação em meio básico (pH = 10,7) o pH é maior que o 

pKa do fenol, este se encontra dissociado na forma de ânion de fenolato. Podemos então afirmar 

que o catalisador se encontra carregado negativamente sendo o PCZ do catalisador menor que 

10,7, promovendo assim uma repulsão entre os ânions e o sítio carregado negativamente 

levando a uma baixa adsorção e, consequentemente, baixa conversão. Quando o pH é igual a 

6,9, o fenol se encontra na forma de molécula neutra, pois o pH < pKa. É possível que o 

catalisador apresente uma superfície neutra, baseando-se no valor determinado por Müller 
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(1980) (PCZ = 6,7) isto explica o fato de que a conversão do fenol obtida ainda não tenha sida 

a máxima, uma vez que tanto a superfície do catalisador quanto as espécies em solução se 

encontram sem cargas, dificultando uma atração entre elas. Em pH igual a 3,0 o fenol se 

encontra na forma neutra, entretanto a superfície do catalisador se encontra possivelmente 

carregada positivamente (pH < pH(PCZ)). Sem o efeito de repulsão, é esperado observar um 

aumento na conversão. Isso explica, porque a conversão é mais baixa para o pH igual a 10,7 e 

mais alta para o pH igual a 3,0. 

 

 

4.4.1.2.  Formação de compostos intermediários  

 

À medida que o fenol vai se degradando intermediários vão sendo formados. Nesta 

seção é feita uma análise de alguns intermediários que foram identificados e quantificados por 

HPLC. 

Pode-se observar, representados nas Figuras 17, 18 e 19 a formação de quatro 

intermediários, em diferentes pHs, sendo esses a hidroquinona, o catecol p-benzoquinona e o 

ácido maleico.  

 

 

Figura 17 – Concentração dos intermediários em função do tempo para pH 10,7, Ci  = 500 ppm, Ccat = 

1g L-1, CAADCM 
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Na Figura 17 observa-se que em meio básico não há formação do catecol, indicando que 

existe uma preferência pela rota da hidroquinona. Durante os 60 primeiros minutos, não há 

ocorrência de detecção de p-benzoquinona, porém para um tempo de reação maior, a sua 

concentração se equivale à da hidroquinona. A ausência de p-benzoquinona não significa 

necessariamente que a mesma não está sendo formada inicialmente, pode acontecer da mesma 

estar sendo degradada rapidamente. Em pH = 10,7 observa-se também que ocorre uma 

formação crescente de ácido maleico com concentrações bem superiores às do grupo dos 

Quinônicos (aqui definido no modelo proposo como sendo composto pela hidroquinona, 

catecol e p-benzoquinona), mostrando que nesse pH é favorecida a degradação desse grupo. 

Na Figura 18 observa-se que em meio neutro, a concentração dos ácidos é 2,5 vezes 

menor que àquela obtida em meio básico. Mais uma vez não é observada a formação do catecol, 

sugerido que a reação de degradação se dá apenas através da rota de formação da hidroquinona. 

Observa-se também concentrações de p-benzoquinona superiores às obtidas em pH básico. Isto 

pode ser devido a sua maior taxa de formação quando comparada a sua taxa de degradação . 

 

 

Figura 18 - Concentração dos intermediários em função do tempo para o pH 6,9, CF  = 500 ppm, Ci  = 

500 ppm, Ccat = 1g L-1, CAADCM 
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entretanto, nada se pode afirmar sobre a rota preferencial. A rota preferencial não será 

necessariamente aquela que apresenta altos índices de catecol, pois sua taxa de formação pode 

ser baixa em relação à hidroquinona e apresentar uma taxa degradação menor ainda.  

 

Figura 19 - Concentração dos intermediários em função do tempo para o pH 3,0, CF  = 500 ppm, Ci  = 

500 ppm, Ccat = 1g L-1, CAADCM 
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o carbono adjacente (carbono 2). Em meios básico e neutro há uma exclusividade do ataque do 

radical ao carbono 4 do anel aromático ocasionando conversões baixas. 

 

4.4.2 - Influência da concentração inicial do fenol comercial 

Para avaliar a influência da concentração inicial do fenol na reação de degradação do 

mesmo foram mantidos constantes a temperatura (50 °C), vazão de oxigênio (6,8 mL s-1), 

volume da fase líquida (3,2 L) e concentração do catalisador (1 g L-1). Este estudo foi realizado 

para dois valores de pH, 10,7 e 3,0. 

 

 

4.4.2.1.  Evolução da concentração do Fenol 

 

A Figura 20 mostra a evolução da reação degradação do fenol em função do tempo para 

três concentrações iniciais de fenol em pH básico e a Figura 21 apresenta esta mesma evolução 

em meio ácido.  

 

 

Figura 20 – Influência da concentração inicial do fenol na sua degradação em função do tempo de 

reação, pH = 10,7, Ccat = 1g L-1, CAADCM 
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Figura 21 – – Influência da concentração inicial do fenol na sua degradação em função do tempo de 

reação, pH = 3,0, Ccat = 1g L-1, CAADCM 
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de espécies reativas (neste caso radicais ∙ 𝑂𝐻) necessárias para a degradação do poluente 

também aumenta. Contudo, a formação da espécie reativa na superfície do catalisador 

permanece constante para uma dada intensidade de luz, quantidade de catalisador e duração de 

irradiação. Por isso, a quantidade disponível de radicais ∙ 𝑂𝐻 se torna inadequada para a 

degradação a concentrações altas. Consequentemente, a velocidade de degradação do poluente 

decai com o aumento da concentração (Bahnemann et al., 2007).  

Além disso, um aumento na concentração do substrato pode levar a uma maior formação 

de intermediários que podem se adsorver na superfície do catalisador. Uma baixa difusão dos 

intermediários gerados saindo da superfície do catalisador pode resultar em uma maior 

resistência à transferência do fenol em direção à superfície do catalisador e, consequentemente, 

numa redução de velocidade de degradação. Em contraste, quando se trabalha a baixa 

concentração de poluente, o número de sítios catalíticos não será um fator limitante, e a 

velocidade de degradação será, neste caso, proporcional à concentração do substrato, em 

conformidade com uma cinética de reação de pseudo-primeira ordem (Hermann, 1999 e Ollis 

et al.,1991). 

Sob condições operacionais similares, um aumento na concentração inicial do poluente 

resultará numa necessidade de maior tempo de irradiação para atingir a mineralização completa. 

 

 

4.4.2.2.  Evolução da concentração dos compostos intermediários 

 

Observa-se, conforme representado nas Figuras 22-25, a formação de quatro 

intermediários, para concentrações iniciais de fenol iguais a 250 e 1000 ppm em pH ácido e 

básico. Os gráficos que apresentam as concentrações dos intermediários para a concentração de 

fenol igual a 500 ppm em meios ácido e básico já foram apresentados na seção 4.3.1.2, Figura 

19 e 17, respectivamente. 
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Figura 22 - Concentração dos intermediários em função do tempo para o pH 10,7, CF = 250 ppm, Ccat 

= 1 g L-1, CAADCM 

 

  

 

 
Figura 23 - Concentração dos intermediários em função do tempo para o pH 10,7 e CF = 1000 ppm, 

Ccat = 1 g L-1, CAADCM 

 

 

 

Nas Figuras 22 e 23 observa-se novamente que em meio básico ocorre uma formação 
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Entretanto, não se observa uma variação significativa nas concentrações dos intermediários em 

função da concentração de fenol. Ressalta-se que após 100 min de reação (Figura 22), a 

concentração dos Quinônicos começa a crescer. Observa-se ainda na Figura 22, que o ácido 

maleio atingiu a concentração máxima após 95 minutos de reação e a partir de então manteve-

se constante, sugerindo que neste ponto a velocidade de formação do ácido se igualou a sua 
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velocidade de degradação. O mesmo efeito não é observado nas Figuras 17 e 23, provavelmente 

porque a reação necessitaria de mais tempo para atingir este equilíbrio quando dobra-se (de 250 

para 500 ppm) e quadruplica-se as concentrações de fenol (de 250 para 1000 ppm). 

 

 

Figura 24 - Concentração dos intermediários em função do tempo para o pH 3,0, CF = 250 ppm, Ccat = 

1 g L-1, CAADCM 

 

 

 

Figura 25 - Concentração dos intermediários em função do tempo para o pH 3,0 e CF = 1000 ppm, Ccat 

= 1 g L-1, CAADCM 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 20 40 60 80 100 120 140

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
p

p
m

)

Tempo (min)

Hidroquinona

Catecol

Ácido Maleico

0

10

20

30

40

50

60

70

0 20 40 60 80 100 120 140

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
p

p
m

)

Tempo (min)

Hidroquinona

Catecol

Ácido Maleico



Capítulo 4: Resultados e Discussão                        72 

Gislane Pinho de Oliveira                                                                                                       Junho/2015 

 

Nas Figuras 24 e 25 observa-se novamente que é em pH ácido que obtêm-se as menores 

concentrações de ácido formado durante a reação. Não há uma grande influência da 

concentração do fenol na formação dos intermediários para a concentração de fenol de 250 ou 

1000 ppm. Entretanto observa-se que concentrações maiores de ácido são atingidas para o 

ensaior realizado a CF = 500 ppm, como mostra a Figura 19. 

Mais uma vez observa-se que não houve formação de catecol em meio básico e que em 

meio ácido há formação do mesmo, mesmo variando os parâmetros reacionais. 

4.4.3 - Influência da concentração de catalisador 

Para avaliar a influência da concentração de catalisador (0 - 3 g L-1) na reação de 

degradação do fenol foram mantidos constantes a concentração do fenol (500 ppm), a vazão de 

oxigênio (6,8 mL s-1), a temperatura da reação (50 °C), o volume da fase líquida (3,2 L) e o pH 

do meio (3,0). 

 

 

4.4.3.1.  Evolução da degradação do Fenol 

 

A Figura 26 mostra a evolução da degradação do fenol em função do tempo para as 3 

concentrações de catalisador avaliadas  e um ensaio sem a presença do mesmo. 

 

 

Figura 26 – Influência da concentração do catalisador e do tempo de reação na concentração do fenol 

em pH 3,0, Ci = 500 ppm, CAADCM 
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Observa-se na Figura 26 que para as duas primeiras concentrações do catalisador (1,0 e 

2,0 g L-1) e o ensaio sem catalisador, até um tempo de reação de 80 minutos a concentração do 

fenol parece independer da concentração inicial do catalisador. A concentração de 1,0 g L-1 faz 

a diferença a partir desse tempo. De acordo com a Tabela 13, obtém-se uma conversão final de 

aproximadamente 38% sem catalisador, caracterizando a oxidação térmica do fenol. Observa-

se que, no tempo final de reação de 140 min, a conversão da oxidação do fenol por via 

fotocatalítica aumenta quando introduzimos catalisador nas concentrações de 1 e 2 g L-1, e 

diminui quando a mesma é 3 g L-1.Observa-se também que quanto maior a concentração de 

catalisador, menor a conversão. 

É esperado que haja uma dependência linear entre a concentração de catalisador e a 

velocidade de reação de degradação do fenol, levando a uma maior conversão. Entretanto, 

observa-se que quando aumenta-se a concentração de catalisador, a conversão diminui 

progressivamente. Isso pode ser explicado pelo fato de a dependência linear entre a 

concentração de catalisador e a conversão ser observada apenas até um valor limite, quando 

esta se torna independente da concentração de catalisador e começa a diminuir. 

Quando a concentração do catalisador supera o valor limite (levando a um estado de alta 

turbidez) ocorre o que chamam de efeito de blindagem, quando há uma redução na área da 

superfície exposta à iluminação da lâmpada levando a uma queda na eficiência fotocatalítica, 

mesmo que haja um aumento na quantidade de sítios ativos disponíveis na solução. O 

recomendado é que se utilize catalisador abaixo da concentração limite, garantindo a eficiência 

na absorção de fótons (Chong et al., 2010). 

Além disso, o aumento na concentração de catalisador leva à formação de aglomerados 

(interação entre partículas), o que resulta numa redução da área superficial disponível para a 

absorção de luz (Ahmed et al., 2010). 

De acordo com a Tabela 28 pode-se inferir que a concentração ótima de catalisador se 

encontra entre 0 e 2 g L-1, intervalo onde foi obtido o valor de conversão máxima (1g L-1). A 

concentração limite de catalisador se encontra entre 2 e 3 g L-1, uma vez que é nesse intervalo 

que a conversão se iguala para as reações com e sem catalisador. 
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4.4.3.2.  Evolução da concentração dos compostos Intermediários 

 

Podemos ver, representado nas Figuras 27 e 28, a formação de três intermediários 

(hidroquinona, catecol e ácido maleico), para concentração de catalisador igual a 3 e 2 g L-1. O 

gráfico para a concentração de catalisador igual a 1 g L-1 já foram apresentados na seção 4.3.1.2, 

Figura 19. 

 

 
Figura 27 - Concentração dos intermediários em função do tempo para Ccat = 3 g L-1, pH 3,0, Ci = 500 

ppm, CAADCM 

 

 
 

 

Figura 28 - Concentração dos intermediários em função do tempo para Ccat = 2 g L-1, pH 3,0, Ci = 500 

ppm, CAADCM 
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Nas Figuras 27 e 28 observa-se novamente que a produção de ácidos na reação se 

apresentou baixa em meio ácido. Observa-se também que não há influência da concentração de 

catalisador na formação de ácidos. Além disso, a concentração dos Quinônicos é maior para a 

concentração do catalisador igual a 1 g L-1 (Figuras 19). 

 

4.4.4 - Influência da natureza do catalisador 

Nesses ensaios, foram avaliados a natureza do catalisador (carvão da pirólise da madeira 

e do avelós) e o pH do meio reacional (3,0 e 10,7), cuja evolução da degradação se encontra na 

Figura 29. As demais variáveis foram mantidas constantes, ou seja, concentração do catalisador 

de 1 g L-1 e concentração do fenol de 500 ppm. 

Na Figura 29 observa-se uma menor concentração residual do fenol (maior conversão) 

para os ensaios realizados em meio ácido. 

 

Figura 29 - Fração não convertida do fenol em função do tempo, catalisador CMADCM para pH 

ácido e básico, Ccat = 1 g L-1, Ci = 500 ppm 

 

 

 

Em termos da conversão, avaliada ao final de 140 min, obteve-se um percentual de 

39,39% para a reação de degradação do fenol em meio ácido, utilizando o catalisador 

CMADCM. Nas mesmas condições de operação observa-se uma conversão de 

aproximadamente 52% quando utilizamos o carvão CAADCM, de acordo com a Figura 16. Ou 
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seja, o carvão do avelós promoveu uma maior conversão do fenol, nas mesmas condições 

operacionais. Esse mesmo comportamento é observado também para o meio básico, ainda de 

acordo com a Figura 16. 

Obteve-se uma conversão de aproximadamente 16% para a reação de degradação do 

fenol em meio básico, utilizando o catalisador CMADCM. Nas mesmas condições de operação 

observa-se uma conversão de aproximadamente 37,14% quando utilizamos o carvão 

CAADCM. Fica evidente a eficiência do catalisador CAADCM frente ao CMADCM, uma vez 

que o primeiro apresentou resultados de conversão superiores ao segundo, chegando a ser 2,4 

vezes mais eficiente em pH básico e 1,4 vezes mais eficiente em pH ácido. 

De acordo com Tryba et al. (2006), a presença do ferro na superfície do catalisador 

promove um aumento na produção de radicais hidroxila, que são os responsáveis por reagir 

com o anel aromático dos compostos orgânicos levando a mineralização dos mesmos. Segundo 

Larachi et al. (2004), o potássio possui a habilidade de elétron-doador, atuando na captura do 

oxigênio do meio reacional formando o K2O, o qual se transforma em seguida em peróxido O2
2-

, tornando o ambiente rico em elétron, propiciando a ativação do oxigênio e contribuindo na 

produção de mais peróxido no catalisador. Este mecanismo favorece a reação de oxidação, 

fazendo com que em um tempo mais curto haja menos formação de ácidos intermediários que 

venham a envenenar rapidamente a superfície do catalisador. 

O catalisador CAADCM apresenta melhor performance pois possui maior quantidade 

de ferro Fe+3 em sua estrutura, que tem por finalidade adsorver o hidrogênio do fenol e favorecer 

a formação do íon hidroxila. A função principal do ferro é produzir radicais ativos numa 

primeira etapa da reação. Dessa forma, a decomposição do fenol será a etapa limitante da 

reação. Como consequência, tem-se um aumento na decomposição e mineralização do fenol, 

conforme Rey-may et al. (2005). 

 

4.4.5 - Análise da variação do pH durante a reação 

Uma forma simples de observar a formação de produtos ácidos durante uma reação de 

fotodegradação catalítica do fenol é acompanhar a variação do pH do meio reacional. A Figura 

30 mostra esta variação para apenas 3 dos 12 experimentos realizados, a saber: Experimentos 

1, 2 e 3,  uma vez que o efeito observado é semelhante para reações que se dão em pH idênticos. 
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Para esses ensaios, foi utilizado o carvão da pirólise do avelós ativado com diclorometano, em 

três diferentes valores do pH inicial do meio (3,0, 6,9 e 10,7), mantendo-se constante a 

concentração do catalisador de 1 g L-1 e a CFenol = 500 ppm. 

 

 
Figura 30 – Avaliação do pH durante a reação para Ccat = 1 g L-1, Ci = 500 ppm, catalisador 

CAADCM para pHi = 3,0; 6,9 e 10,7 

 
 

A formação de ácidos fica evidente devido a redução do pH do meio reacional durante 

a reação para os ensaios realizados com pH inicial igual a 6,9 e 10,7. Para o ensaio cujo pH 

inicial é igual a 3,0 observa-se um discreto aumento do pH do meio à medida que a reação 

ocorre. Este aumento pode ser devido à migração do radical hidroxila do anel aromático para a 

fase líquida, neutralizando um pouco a acidez do meio (Santiago, 2010). 

 

 

4.5 - ESTUDO DA CINÉTICA DE REAÇÃO 

4.5.1 - Mecanismo da Reação de Oxidação fotocatalítica do Fenol 

A degradação do fenol por via fotocatalítica produz dióxido de carbono e água após 

passar por várias etapas intermediárias. Considerare-se a seguir que a decomposição do fenol 

se dará de forma simplificada. Desta forma, o fenol se decompõe inicialmente em uma série de 

substâncias que serão agrupadas em um grupo aqui chamado de Quinônicos (hidroquinona,  

catecol e p-benzoquinona). Em seguida, as substâncias pertencentes a este grupo irão se 
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decompor seguindo duas vias reacionais distintas. A primeira resultará na formação de 

compostos ácidos e a segunda na formação dos produtos finais esperados, água e dióxido de 

carbono. Os ácidos, por sua vez, também irão se decompor formando os produtos finais. O 

mecanismo macroscópico de reação descrito pode ser representado pelo esquema da Figura 31. 

A reação catalítica heterogênea não será considerada pura pois uma das reações ocorre 

em fase homogênea – neste caso líquida, que é a reação de transformação do fenol em 

quinônicos. As outras reações ocorrem exclusivamente na superfície do sólido catalítico. Para 

esse modelo será suposto que o volume da fase líquida não apresenta nenhuma influência sobre 

a velocidade de reação, apenas a quantidade de sítios é importante, que é proporcional a 

quantidade de catalisador. Uma vez que o processo de cinética física não entra em jogo na 

cinética da reação em estudo, a velocidade será proporcional à quantidade de catalisador 

(Scacchi et al., 1996). 

 

 

Figura 31 – Mecanismo de reação de oxidação do fenol 

 

 

 

 

 

 

No texto a seguir serão chamado de Quinônicos (R) a hidroquinona e catecol e 

representando os Ácidos (A) o ácido maleico. 

 

Fenol

Quinônicos

CO2, H2OÁcidos

𝑘1 

𝑘2 

𝑘4 

𝑘3 



Capítulo 4: Resultados e Discussão                        79 

Gislane Pinho de Oliveira                                                                                                       Junho/2015 

 

4.5.1.1. Velocidade de consumo do Fenol 

 

Para determinar a velocidade de consumo do fenol em meio homogêneo, considerou-se 

que se trata de uma reação de ordem 𝛽 em relação ao reagente e de ordem 𝛼 em relação ao 

oxigênio. Sendo expressa pela Equação 11. 

Equação 11 

𝑟1 = 𝑘1(𝐶𝑂2)
𝛼
(𝐶𝐹)

𝛽 

 
(11) 

onde, 

𝑘1 – Constante de velocidade da reação (𝐿𝛼𝑚𝑜𝑙−𝛼𝑠−1) 

𝐶𝑂2 –  Concentração do oxigênio (g-mol L-1) 

𝐶𝐹 – Concentração do Fenol (g- mol L-1) 

 

 

4.5.1.2. Modelo de Langmuir de adsorção competitiva 

 

O modelo heterogêneo adotado para a adsorção dos compostos Quinônicos (R) e dos 

Ácidos (A) é o modelo de Langmuir de Adsorção Competitiva. Em outras palavras, os 

compostos Quinônicos e Ácidos são adsorvidos pelo mesmo tipo de sítio (s) enquanto que o 

oxigênio é adsorvido em um sítio (s’) diferentes. 

As Reações 9-14 representam as reações de adsorção e dessorção dos compostos nos 

sítios ativos. 

Reação 9 Reação 10 Reação 11 

Reação 12 Reação 13 Reação 14 

𝑅 + 𝑠
𝑘𝑅1
→ 𝑅𝑠 (R. 9) 𝐴 + 𝑠

𝑘𝐴𝑂1
→  𝐴𝑠 (R. 11) 𝑂2 + 2𝑠′

𝑘𝑂21
→  2𝑂𝑠′ (R. 13) 

𝑅𝑠
𝑘𝑅2
→ 𝑅 + 𝑠 (R. 10) 𝐴𝑠

𝑘𝐴𝑂2
→  𝐴 + 𝑠 (R. 12) 2𝑂𝑠′

𝑘𝑂22
→  𝑂2 + 2𝑠′ (R. 14) 

 

Sendo as espécies Rs, As e Os aquelas adsorvidas nos catalisador. 

Considerando 𝜃𝑅  a fração de sítios ocupada pelo composto R e 𝜃𝐴𝑂 a fração de sítios 

ocupada por A, teremos que 𝜃𝑅 + 𝜃𝐴 = 1, uma vez que estes sítios (s) serão ocupados tanto por 

R quanto por A. Considerando também que 𝜃𝑂2 é a fração de sítios (s’) ocupada pelo oxigênio, 

podemos escrever as Equações 12, 13 e 14: 
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Compostos quinônicos (R): 

Equação 12 

𝑟𝐴𝐷𝑆𝑅 = 𝑘𝑅1𝐶𝑅(1 − 𝜃𝑅 − 𝜃𝐴) − 𝑘𝑅2𝜃𝑅 

 

(12) 

Compostos ácidos (A) 

Equação 13 

𝑟𝐴𝐷𝑆𝐴 = 𝑘𝐴1𝐶𝐴(1 − 𝜃𝑅 − 𝜃𝐴) − 𝑘𝐴2𝜃𝐴 (13) 

 

Oxigênio (O2) 

Equação 14 

𝑟𝐴𝐷𝑆𝑂2 = 𝑘𝑂2,1𝐶𝑂2(1 − 𝜃𝑂2)
2
− 𝑘𝑂2,2𝜃𝑂2

2  
(14) 

 

i. No equilíbrio 

No equilíbrio tem-se que a velocidade de adsorção das espécies é igual à sua velocidade 

de dessorção. Nesta situação específica o termo à esquerda da igualdade nas Equações 12, 13 e 

14 são iguais a zero. Dessa forma, podemos encontrar uma expressão para a fração de sítios 

ocupadas para as espécies R e A, resolvendo o sistema de equações composto pelas Reações 12 

e 13, e a Equação 14, isoladamente, para a fração de sítios ocupada pelo oxigênio.  

As Equações 15, 16 e 17 expressam as frações de sítios ocupadas pelas espécies R, A e 

O2 no equilíbrio. 

 

Para R: 

Equação 15 

𝜃𝑅𝑒 =
𝐾𝑅𝐶𝑅

1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴
 

(15) 

 

Para A: 

Equação 16 

𝜃𝐴𝑒 =
𝐾𝐴𝐶𝐴

1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴
 

(16) 
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Para O2: 

Equação 17 

𝜃𝑂2𝑒 =
(𝐾𝑂2𝐶𝑂2)

1
2

1 + (𝐾𝑂2𝐶𝑂2)
1
2

 
(17) 

 

Onde 

Equação 18 

𝐾𝑅 =
𝑘𝑅1
𝑘𝑅2

 (18) 

Equação 19 

𝐾𝐴 =
𝑘𝐴1
𝑘𝐴2

 (19) 

Equação 20 

𝐾𝑂2 =
𝑘𝑂2,1

𝑘𝑂2,2
 (20) 

 

4.5.1.3. Reações globais 

 

De acordo com a Figura 34 (mecanismo de reação), podemos expressar a degradação 

do fenol pelas Reações 15-18 

Reação 15 Reação 16 Reação 17 Reação 18 

𝐹𝑒𝑛𝑜𝑙
𝑘1
→  𝑅 (R. 15) 

𝑅 + 𝑂2
𝑘2
→  𝐴 (R. 16) 

𝑅 + 𝑂2
𝑘3
→  𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 (R. 17) 

𝐴 + 𝑂2
𝑘4
→  𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 (R. 18) 

 

Considerando estas reações irreversíveis e de superfície, tem-se as seguintes taxas de 

reações heterogêneas, ainda adotando o modelo de Langmuir-Hinshelwood para os 

intermediários formados, representadas pelas Equações 21-24. 

Equação 21 

𝑟1 = 𝑘1(𝐶𝑂2)
𝛼
𝐶𝐹
𝛽 (21) 
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Equação 22 

𝑟2 = 𝑘2𝜃𝑅𝑒𝜃𝑂2𝑒 (22) 

Equação 23 

𝑟3 = 𝑘3𝜃𝑅𝑒𝜃𝑂2𝑒 (23) 

Equação 24 

𝑟4 = 𝑘4𝜃𝐴𝑒𝜃𝑂2𝑒 (24) 

 

Substituindo os valores das frações 𝜃𝑅𝑒𝜃𝑂2𝑒 e 𝜃𝐴𝑒 , segundo as Equações 15, 16 e 17, 

obtemos as Equações 25-28. 

Equação 25 

𝑟1 = 𝑘1(𝐶𝑂2)
𝛼
𝐶𝐹
𝛽

 (25) 

Equação 26 

𝑟2 =
𝑘2𝐾𝑅𝐶𝑅√𝑘𝑂2𝐶𝑂2

(1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 +𝐾𝐴𝐶𝐴)(1 + √𝑘𝑂2𝐶𝑂2)
 (26) 

Equação 27 

𝑟3 =
𝑘3𝐾𝑅𝐶𝑅√𝑘𝑂2𝐶𝑂2

(1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 +𝐾𝐴𝐶𝐴)(1 + √𝑘𝑂2𝐶𝑂2)
 (27) 

Equação 28 

𝑟4 =
𝑘4𝐾𝐴𝐶𝐴√𝑘𝑂2𝐶𝑂2

(1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴)(1 + √𝑘𝑂2𝐶𝑂2)
 (28) 

 

 

4.5.2 - Balanço de Massa 

Após determinar a expressão das velocidades de reações foi feito um balanço de massa 

na fase líquida com o intuito de obter um sistema de equações diferenciais.  

 

i. Fenol 

O balanço de massa sobre o fenol, considerando a fase líquida homogênea e isotérmica 

resulta na Equação 29. 

Equação 29 

−
𝑑𝑛𝐹
𝑑𝑡

= 𝑉𝐿𝑟1 (29) 

 

Sendo 𝑛𝐹 o número de moles de fenol presente na fase líquida, num instante de tempo 

qualquer t.  
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Considerando ainda o volume de líquido 𝑉𝐿 constante, obtém-se a Equação 30 ao dividir 

a Equação 29 pelo volume: 

Equação 30 

−
𝑑𝐶𝐹
𝑑𝑡

= 𝑟1 = 𝑘1(𝐶𝑂2)
𝛼
𝐶𝐹
𝛽

 (30) 

 

ii. Quinônicos 

O balanço de massa sobre o grupo dos quinônicos, considerando a fase líquida 

homogênea e isotérmica resulta na Equação 31: 

Equação 31 
𝑑𝑛𝑅
𝑑𝑡

= 𝑉𝐿𝑟1 −𝑚𝑐𝑟2 −𝑚𝑐𝑟3 (31) 

 

Sendo, 

𝑚𝑐: massa de catalisador  

 

 Dividindo-se a Equação 31 por 𝑉𝐿, tem-se a Equação 32: 

Equação 32 
𝑑𝐶𝑅
𝑑𝑡

= 𝑟1 − 𝐶𝑐𝑟2 − 𝐶𝑐𝑟3 (32) 

 

onde, 

𝐶𝑐: concentração do catalisador 

Substituindo-se os valores de 𝑟1, 𝑟2 e 𝑟3, segundo as Equações 25-27 obtemos a Equação 

33: 

Equação 33 

𝑑𝐶𝑅
𝑑𝑡

= 𝑘1(𝐶𝑂2)
𝛼
𝐶𝐹
𝛽 −

𝐶𝑐𝐾𝑅𝐶𝑅√𝑘𝑂2𝐶𝑂2(𝑘2 + 𝑘3)

(1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴)(1 + √𝑘𝑂2𝐶𝑂2)
 (33) 

 

iii. Ácidos 

 

O balanço de massa sobre o grupo dos ácidos, considerando a fase líquida homogênea 

e isotérmica resulta em na Equação 34. 

Equação 34 
𝑑𝑛𝐴
𝑑𝑡

= 𝑚𝑐𝑟2 −𝑚𝑐𝑟4 (34) 
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Dividindo-se a Equação 34 por 𝑉𝐿, tem-se a Equação 35: 

Equação 35 
𝑑𝐶𝐴
𝑑𝑡

= 𝐶𝑐𝑟2 − 𝐶𝑐𝑟4 (35) 

 

Substituindo-se os valores de 𝑟2 e 𝑟4, segundo as Equações 26 e 28 obtemos a Equação 

36: 

Equação 36 

𝑑𝐶𝐴
𝑑𝑡

=
𝐶𝑐√𝑘𝑂2𝐶𝑂2

1 + √𝑘𝑂2𝐶𝑂2
(
𝑘2𝐾𝑅𝐶𝑅 − 𝑘4𝐾𝐴𝐶𝐴
1 + 𝐾𝑅𝐶𝑅 + 𝐾𝐴𝐶𝐴

) (36) 

 

 

4.5.3 - Parâmetros da modelagem cinética 

As Equações 30, 33 e 36, resultantes da substituição das taxas de reação do tipo 

Langmuir-Hinshelwood no balanço de massa, formam um sistema de equações não-lineares. 

Recorreu-se ao método de Runge-Kutta de 4ª ordem associado a uma minimização da função 

objetivo (mínimos quadrados) para otimização dos parâmetros. As soluções das equações foram 

ajustadas ao dados experimentais com objetivo de estimar os parâmetros cinéticos e de 

adsorção/dessorção que compõe o modelo matemático formulado. 

Assim, a modelagem matemática foi elaborada de forma a estimar a ordem da reação (𝛼 

e 𝛽), os parâmetros cinéticos (𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 𝑒 𝑘4, ) e de adsorção/dessorção (𝐾𝑅, 𝐾𝐴 𝑒 𝐾𝑂2).  

Uma análise preliminar dos dados obtidos permitiu escolher a ordem de reação 𝛽 de 

degradação do fenol. Supôs-se uma ordem de reação igual 1 e verificou-se se os resultados 

experimentais se ajustavam à uma cinética de pseudo-primeira ordem em relação ao fenol, 

considerando que a concentração de oxigênio na fase líquida é muito maior do que seu 

consumo, mantendo-se constante. 

A Figura 32 apresenta o gráfico do −ln
𝐶

𝐶𝑖
 versus 𝑡 para os Experimentos 1, 2 e 3 da 

Tabela 13. Neste gráfico a inclinação da reta é igual a constante de reação, onde 𝐾𝐺𝑅Á𝐹𝐼𝐶𝑂 = 

[𝑘1(𝐶𝑂2)
𝛼
]
𝑀𝑂𝐷𝐸𝐿𝑂

. 
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Figura 32 – Validação da ordem de reação em relação ao fenol para os experimentos 1, 2 e 3 

 

 

 

Na Figura 32, observa-se que os resultados experimentais se aproximam da linha de 

tendência linear, validando a ordem de reação em relação ao fenol inicialmente suposta igual a 

1. Observa-se também que o ajuste é melhor, em ordem decrescente, para os Experimentos 3, 

2 e 1, sugerindo que a ordem de reação em relação ao fenol se distancia da unidade. 

Uma vez comprovada a ordem da reação em relação ao fenol, o valor do parâmetro 𝛽 foi 

fixado igual a 1 na modelagem matemática. Esta aproximação é satisfatória quando as 

concentrações do contaminante são muito baixas (Chong et al., 2010). 

As Figuras 33-36 apresentam as concentrações dos grupos fenol, quinônicos e ácidos 

obtidas experimentalmente em comparação com aquelas previstas pelo modelo proposto, para 

os experimentos que apresentaram as melhores conversões, a saber Experimentos 1, 2, 5, 7, de 

acordo com a Tabela 13. 

De acordo com as Figuras 33-36, observa-se um ajuste satisfatório das soluções das 

equações do modelo proposto aos resultados experimentais. 
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Figura 33 - Resultado da Modelagem para o Experimento 1 

 

 
 

Figura 34 – Resultado da modelagem para o Experimento 2 

 

 
 

Figura 35 – Resultado da modelagem para o Experimento 5 
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Figura 36 - Resultado da Modelagem para o Experimento 7 

 

 
 

 

A Tabela 14 apresenta as constantes cinéticas e de adsorção/dessorção obtidas pelo 

ajuste matemático dos parâmetros.  

 

 
Tabela 14 – Estimação de parâmetros cinéticos obtidos de acordo com o modelo 

 

Parâmetro Exp. 1 Exp. 2 Exp. 5 Exp. 7 

𝑘1(𝐿
𝛼𝑚𝑜𝑙−𝛼𝑚𝑖𝑛−1) 0,0434 0,0374 0,0874 0,0893 

𝑘2(𝑚𝑜𝑙 𝐿
−1𝑚𝑖𝑛−1) 0,0219 0,0634 0,9885 0,0202 

𝑘3(𝑚𝑜𝑙 𝐿
−1𝑚𝑖𝑛−1) 5,2E-07 5,6E-06 2,8E-04 2,9E-08 

𝑘4(𝑚𝑜𝑙 𝐿
−1𝑚𝑖𝑛−1) 0,1000 0,6547 0,7452 0,1000 

𝐾𝑅(𝐿 𝑚𝑜𝑙
−1) 2,1047 1,3270 3,4072 1,6808 

𝐾𝐴(𝐿 𝑚𝑜𝑙
−1) 4,4997 1,3364 2,9669 4,4996 

𝐾𝑂2(𝐿 𝑚𝑜𝑙
−1) 4,9986 0,2542 1,0873 3,9999 

α ( ) 0,4349 0,4286 0,4076 0,5426 

 

 

 

A Tabela 15 foi preenchida calculando as constantes aparentes, com o intuito de facilitar 

a análise crítica dos resultados obtidos. Essas constantes foram calculadas de acordos com as 

Equações 37-40, utilizando os valores obtidos após a modelagem matemática, Tabela 14, e os 

valores medidos experimentalmente. 
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Equação 37 

𝐾𝑎𝑝1 = 𝑘1(𝐶𝑂2)
𝛼

 (37) 

 

Equação 38 

𝐾𝑎𝑝2 =
𝑘2𝐶𝑐𝐾𝑅√𝑘𝑂2𝐶𝑂2

1 + √𝑘𝑂2𝐶𝑂2
 (38) 

 

Equação 39 

𝐾𝑎𝑝3 =
𝑘3𝐶𝑐𝐾𝑅√𝑘𝑂2𝐶𝑂2

1 + √𝑘𝑂2𝐶𝑂2
 (39) 

 

Equação 40 

𝐾𝑎𝑝4 =
𝑘4𝐶𝑐𝐾𝐴√𝑘𝑂2𝐶𝑂2

1 + √𝑘𝑂2𝐶𝑂2
 (40) 

 

 

 
Tabela 15 – Valores das constantes de velocidade aparente 

 

Parâmetro Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 5 Ensaio 7 

𝐾𝑎𝑝1 (𝑚𝑖𝑛
−1) 1,63E-03 1,47E-03 4,04E-03 1,49E-03 

𝐾𝑎𝑝2 (𝑚𝑖𝑛
−1) 1,07E-03 7,26E-04 2,31E-02 8,86E-04 

𝐾𝑎𝑝3 (𝑚𝑖𝑛
−1) 2,52E-08 6,45E-08 6,49E-06 1,28E-09 

𝐾𝑎𝑝4 (𝑚𝑖𝑛
−1) 4,89E-03 7,50E-03 1,74E-02 4,39E-03 

 

 

 

A análise dos dados cinéticos e de adsorção das reações, com base no mecanismo de 

degradação fotocatalítica do fenol proposto anteriormente, mostra que: 

 Para todos os Ensaios a constante de velocidade aparente 𝐾𝑎𝑝3 é muito baixa, 

sendo muito menor que as outras três constantes, revelando que, das etapas 

apresentadas na Figura 31, a de mineralização direta dos Quinônicos não é a 

preferencial. Para os Ensaios 1, 2 e 7 a constante de velocidade aparente 𝐾𝑎𝑝4 é 

a maior, indicando que de todas as etapas propostas, a de mineralização dos 

ácidos é a mais rápida. Já para o Ensaio 5, a maior constante de velocidade 

aparente é a 𝐾𝑎𝑝2, sugerindo que a etapa na qual os quinônicos se degradam 

formando ácidos é a mais rápida. 
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 Para os todos os Ensaios a constante de velocidade aparente de reação 𝐾𝑎𝑝3  é 

muito baixa sugerindo que não há uma preferência à rota de mineralização direta 

dos Quinônicos. Por apresentar uma constante cinética tão baixa, para estes 

casos, a etapa de mineralização direta dos Quinônicos poderia ser 

desconsiderada no modelo, resultando numa degradação em cadeia; 

 Analisando os valores das constantes cinéticas 𝐾𝑎𝑝2  em conjunto com os 

gráficos representando as concentrações dos intermediários em função do tempo 

para os Ensaios observa-se que aquelas reações que formaram menos ácidos 

(Ensaios 1, 2 e 7) – que são aquelas que ocorreram em meio ácido ou neutro – 

apresentaram valores para 𝐾𝑎𝑝2 de 10 a 100 vezes menores do que aquelas 

reações que formaram mais ácidos. Desta forma, evidencia-se que os resultados 

da modelagem matemática, além de estimar as concentrações dos compostos 

envolvidos, estimou parâmetros cinéticos coerentes com o observado 

experimentalmente; 

 Para todos os Ensaios, as constantes de velocidade 𝐾𝑎𝑝3 são muito menores do 

que as 𝐾𝑎𝑝4, inferindo que há uma maior facilidade de mineralização dos ácidos 

em relação aos quinônicos, pois aqueles apresentam uma estrutura química mais 

simples, do que estes, de estrutura complexa envolvendo anel benzênico de 

difícil ataque pelo oxigênio; 

 Quanto às constantes de adsorção (𝐾𝑅 , 𝐾𝐴 𝑒 𝐾𝑂2), observa-se na Tabela 14 que 

as mesmas são maiores que as de dessorção, exceto para 𝐾𝑂2 no Experimento 3. 

Além disso obteve-se maiores constantes de adsorção para os Experimentos 1 e 

7 (experimentos realizados em meio ácido), sugerindo que o meio ácido favorece 

a adsorção dos compostos (principalmente dos ácidos e do oxigênio). A adsorção 

dos Quinônicos é favorecida em meio básico, uma vez que obteve-se um maior 

valor de 𝐾𝑅 para o Experimento 5. Em meio neutro obteve-se os menores 

valores, sugerindo fraca adsorção dos compostos e o fato da constante 𝐾𝑂2 ser 

menor que 1 indica que há uma repulsão entre o oxigênio e o sítio favorecendo 

a dessorção do mesmo. 

 Para um mesmo pH (Experimentos 1 e 7), obteve-se valores próximos para as 

constantes de adsorção,  mostrando uma reprodução dos resultados, mesmo que 

haja variação de outros parâmetros reacionais; 
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 A ordem de reação em relação ao oxigênio gira em torno de um valor médio 

igual a 0,48. 
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

5.1 - CONCLUSÕES 

A degradação fotocatalítica do fenol em solução aquosa foi estudada na presença de dois 

catalisadores: CAADCM (carvão ativo obtido a partir da pirólise do avelós lavado com 

diclorometano) e CMADCM (carvão ativo obtido a partir da pirólise do pó da madeira lavado 

com diclorometano) e na ausência dos mesmos. Os testes de atividade dos catalisadores foram 

realizados em reator catalítico de leito de lama com borbulhamento de gás na temperatura de 

50 °C e pressão atmosférica, com uma vazão de oxigênio igual a 6,8 mL s-1  em um reator com 

capacidade de 3,2 L. 

Os parâmetros estudados foram: influência do pH, influência da concentração incial de 

fenol comercial, influência da concentração e natureza do catalisador. 

A partir dos dados obtidos experimentalmente, foi proposto um modelo cinético do 

processo de degradação fotocatalítica do fenol e realizada sua implementação em Fortran, afim 

de estimar os parâmetros cinéticos e de adsorção/dessorção presentes no modelo. 

A análise dos resultados obtidos conduz às seguintes conclusões: 

 As reações de degradação fotocatalítica do fenol são altamente dependentes do pH do 

meio reacional. Para o carvão ativo do avelós (CAADCM), obtido a partir da ativação 

física e química do bio-carvão subproduto após a pirólise do avelós, observou-se que o 

pH = 3,0 é o pH ótimo, apresentando a maior conversão de fenol, além de resultar em 

menores quantidades de ácidos, que podem levar à desativação do catalisador. 

 As reações de degradação fotocatalítica do fenol são, também, altamente dependentes 

da concentração do contaminante na solução. Os resultados mostraram que quanto 

menor a concentração de fenol maior a sua conversão. Isto evidencia a importância deste 

processo para a degradação do fenol presente em efluentes industriais, uma vez que este 

se apresenta em concentrações baixíssimas, o que torna a maioria dos outros métodos 

de tratamento inviáveis. 

 As reações de degradação fotocatalítica do fenol são, ainda, dependentes da 

concentração do catalisador. De acordo com os ensaios realizados, quanto menor a 

concentração de catalisador maior a conversão da reação. Este resultado é bastante 
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positivo no tratamento de efluentes, tendo em vista a menor quantidade total de material 

necessária para tratar grandes volumes do mesmo.  

 Evidenciou-se o papel do ferro e do potássio na estrutura do catalisador na conversão 

do fenol. Dos catalisadores estudados, o CAADCM apresentou uma composição maior 

de ferro e potássio em sua estrutura do que o catalisador CMADCM. Para este último, 

as conversões de fenol foram significativamente inferiores quando comparadas ao 

catalisador CAADCM, nas mesmas condições operacionais. 

 O ambiente acidificado com HCl favorece a formação de radical hidroxila livre, 

elevando a conversão de fenol e a taxa de oxidação dos compostos orgânicos. 

 Observou-se uma forte dependência da formação de ácidos em função do pH do meio 

reacional. Para todos os ensaios realizados em pH ácido, as concentrações de ácidos 

foram sempre inferiores às concentrações do catecol e hidroquinona. À medida que o 

pH aumenta, a formação de ácidos aumenta e a concentração deste no meio reacional 

também. 

 A reação de mineralização direta da hidroquinona e catecol, inseridos no grupo dos 

quinônicos segundo o modelo proposto, é extremamente lenta, apresentando valores de 

constante de velocidade aparente de 10-4 a 10-5 vezes menores que as outras constantes 

aparentes de velocidade, indicando que a reação não tem preferencia por esta rota 

reacional. 

 A reação de mineralização do ácido oxálico apresenta constante de velocidade aparente 

maiores do que as de mineralização dos quinônicos, evidenciando uma maior facilidade 

de transformar os ácidos formados de estrutura mais simples, em água e dióxido de 

carbono. 
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5.2 - SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Das pesquisas que poderiam vir a dar continuidade ao presente trabalho, podemos citar: 

 

 Estudo da degradação do catecol, p-benzoquinona e hidroquinona comerciais com os 

catalisadores aqui utilizados (CAADCM e CMADCM), confirmando ou não a fraca 

adsorção do composto aromático pelo material sólido; 

 Análise da composição do material antes e após o ensaio, afim de verificar se houve 

migração dos metais da superfície do sólido para o meio líquido; 

 Na análise do meio reacional por HPLC optar por outras colunas ou fase móvel a fim 

de qualificar e quantificar o maior número possível de intermediários formados, e assim 

aproximar ainda mais os resultados da modelagem cinética ao realizado 

experimentalmente; 

 Acompanhamento da evolução da formação de dióxido de carbono. 

 Realização dos estudos de degradação fotocatalítica do fenol utilizando ar ao invés de 

oxigênio gasoso puro, afim de viabilizar economicamente o tratamento do 

contaminante; 

 Extensão dos estudos da oxidação úmida catalítica a outros poluentes orgânicos tais 

como crésóis, aldeídos, cetonas e ácidos orgânicos, de forma tanto isolada quanto em 

misturas; 

 Para a reação de degradação fotocatalítica do fenol, modificar a composição dos óxidos 

de ferro e potássio na estrutura do carvão reduzindo o percentual seja através do 

processo de lavagem com solventes; 

 Estudar a influência da potência da lâmpada na reação de degradação fotocatalítica do 

fenol. 

 Avaliar a performance dos metais (Fe e K) na forma reduzida na redação de degradação 

fotocatalítica do fenol; 

 Estudar a degradação fotocatalítica do fenol com concentrações de catalisador inferiores 

à 1g L-1; 
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 Avaliação da utilização de células voltaicas como fonte de luz; 

 Avaliação da presença de SiO2 e Al2O3 isoladamente na reação de fotodegradação do 

fenol; 

 Realização de um experimento realizado nas condições ótimas aqui observadas 

utilizando um efluente industrial real.
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APÊNDICE A - Preparação e Montagem das Curvas de Calibração - HPLC 

No presente Apêndice constam as tabelas referentes às curvas apresentadas no Capítulo 

5. 

A montagem das curvas de calibração é feita preparando-se soluções com concentrações 

conhecidas da substância a ser identificada e quantificada utilizando o produto comercial. 

A fase móvel foi escolhida segundo a metodologia de Machado e Lin (2009), que observou 

que uma solução de metanol 70% como fase móvel permite identificar o maior número de 

compostos fenólicos.  

Tendo em vista a grande sensibilidade do equipamento, faz-se necessário purificar e de-

gaseificar a água destilada a ser misturada com metanol de alta pureza a fim de preparar a 

solução de fase móvel. 

Foram preparadas várias soluções puras dos seguintes compostos fenol, hidroquinona, 

catecol, e ácido maleico.  

A Figura 1 mostra o cromatograma do Fenol. Observa-se que o fenol é representado por 

um pico com um tempo de retenção aproximadamente igual a 3,49 minutos. 

  

Figura 1– Cromatograma do Fenol 

 

 

 

Com os dados das áreas e concentrações foi montado o gráfico da Figura 2 a fim de 

obter a relação entre a área e a concentração em ppm. 
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Figura 2– Curva de calibração do Fenol 

 

A Figura 3 mostra o cromatograma da Hidroquinona. Observa-se que a hidroquinona é 

representada por um pico com um tempo de retenção aproximadamente igual a 2,76 minutos. 

 

Figura 3  – Cromatograma da Hidroquinona 

 
 

 

Com os dados das áreas e concentrações da hidroquinona foi montado o gráfico da 

Figura 4 a fim de obter a relação entre a área e a concentração em ppm.  

 

Figura 4 - Curva de calibração da Hidroquinona 
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A Figura 5 mostra o cromatograma do Catecol. Observa-se que o catecol é representado 

por um pico com um tempo de retenção aproximadamente igual a 3,05 minutos. 

 

Figura 5 – Cromatograma do Catecol 

 

Com os dados das áreas e concentrações do catecol foi montado o gráfico da Figura 6 a 

fim de obter a relação entre a área e a concentração em ppm.  

 

Figura 6 – Curva de calibração do catecol 

 

 

A Figura 7 mostra o cromatograma do Ácido Maleico. Observa-se que o Ácido Maleico 

é representado por um pico com um tempo de retenção aproximadamente igual a 1,73 minutos. 

 

Figura 7 – Cromatograma do Ácido Maleico 
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Com os dados das áreas e concentrações do ácido maleico foi montado o gráfico da 

Figura 8 a fim de obter a relação entre a área e a concentração em ppm.  

 

Figura 8 – Curva de calibração do ácido maleico 

 

A Figura 9 mostra o cromatograma da p-Benzoquinona. Observa-se que o p-

Benzoquinona é representado por um pico com um tempo de retenção aproximadamente igual 

a 3,03 minutos. 

 

Figura 9 – Cromatograma da p-Benzoquinona 

 

 

 

Com os dados das áreas e concentrações da p-Benzoquinona foi montado o gráfico da 

Figura 10 a fim de obter a relação entre a área e a concentração em ppm.  
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Figura 10 – Curva de calibração da p-benzoquinona 
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minutos. 
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APÊNDICE B – Dados de conversão em função da variação dos Parâmetros 

de operação 

Influência do pH na Reação de Oxidação Fotocatalítica do Fenol 

Tabela 1: Valores de conversão do fenol para os Ensaios 1, 2 e 3 nas seguintes condições: 

T=50 °C, P= 1 atm, Qoxi=6,8 mL s-1, Ccat= 1g L-1 e CFenol = 500 ppm 

 

Tempo 

(min) 

Ensaio 1 

pH = 3,0 

Catalisador: CAA 

Ensaio 2 

pH = 6,9 

Catalisador: CAA 

Ensaio 3 

pH = 10,7 

Catalisador: CAA 

-20 1 1 1 

-10 0,976365 0,9977733 0,982154 

0 0,909882 0,9737456 0,987802 

15 0,812779 0,9737456 0,984968 

30 0,706725 0,8804014 0,861812 

45 0,700231 0,7834297 0,830574 

60 0,664602 0,788327 0,766131 

75 0,589403 0,6863581 0,696591 

90 0,519517 0,6545298 0,659249 

105 0,522431 0,6129175 0,659587 

120 0,481463 0,5766037 0,628583 
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Influência da concentração de fenol na Reação de Oxidação Fotocatalítica do 

Fenol 

Tabela 2: Valores de conversão do fenol para os Ensaios 4 e 5 nas seguintes condições: T=50 

°C, P= 1 atm, Qoxi=6,8 mL s-1, Ccat= 1g L-1 e pH = 10,7 

 

Tempo 

(min) 

Ensaio 4 

CFenol = 1000 ppm 

Catalisador: CAA 

Ensaio 5 

CFenol = 250 ppm 

Catalisador: CAA 

-20 1 1 

-10 0,991607 0,999379 

0 0,945138 0,96361 

15 0,955199 0,893312 

30 0,947556 0,787786 

45 0,949318 0,735243 

60 0,927875 0,654694 

75 0,901427 0,580578 

90 0,88399 0,539682 

105 0,874563 0,493748 

120 0,87091 0,44771 

 

 

Valores de conversão do fenol para os Ensaios 6 e 7 nas seguintes condições: T=50 °C, 

P= 1 atm, Qoxi=6,8 mL s-1, Ccat= 1g L-1 e pH = 3,0 

 

Tempo 

(min) 

Ensaio 6 

CFenol = 1000 ppm 

Catalisador: CAA 

Ensaio 7 

CFenol = 250 ppm 

Catalisador: CAA 

-20 1 1 

-10 0,956347 0,97148 

0 0,95523 0,946721 

15 0,929415 0,809737 

30 0,905189 0,720126 
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45 0,891718 0,615479 

60 0,877921 0,578385 

75 0,845887 0,521211 

90 0,845174 0,455311 

105 0,837496 0,434873 

120 0,824528 0,353479 

Influência da concentração de catalisador na Reação de Oxidação 

Fotocatalítica do Fenol 

Tabela 4: Valores de conversão do fenol para os Ensaios 8, 9 e 10 nas seguintes condições: 

T=50 °C, P= 1 atm, Qoxi=6,8 mL s-1, CFenol= 500 ppm e pH = 3,0 

 

Tempo 

(min) 

Ensaio 8 

CCatalisador = 3 g L-1 

Catalisador: CAA 

Ensaio 9 

CCatalisador = 2 g L-1 

Catalisador: CAA 

Ensaio 10 

CCatalisador = 0 g L-1 

Catalisador: CAA 

-20 1 1 1 

-10 0,9992134 0,943571 0,970867 

0 0,9472032 0,894705 0,957527 

15 0,9110618 0,774752 0,795454 

30 0,8537756 0,744133 0,741114 

45 0,8078706 0,706944 0,727585 

60 0,7546966 0,694453 0,718587 

75 0,7005682 0,686506 0,671662 

90 0,6936074 0,652681 0,629575 

105 0,6877063 0,551948 0,62616 

120 0,6892461 0,526469 0,62314 
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Influência da concentração de catalisador na Reação de Oxidação 

Fotocatalítica do Fenol 

Tabela 5: Valores de conversão do fenol para os Ensaios 11 e 12 nas seguintes condições: T=50 

°C, P= 1 atm, Qoxi=6,8 mL s-1, CFenol= 500 ppm, CCatalisador = 1 g L- 

 

Tempo 

(min) 

Ensaio 8 

pH = 3,0 

Catalisador: CMA 

Ensaio 9 

pH = 10,7 

Catalisador: CMA 

-20 1 1 

-10 0,905352 0,950119 

0 0,804785 0,879057 

15 0,767505 0,869284 

30 0,760984 0,862376 

45 0,724889 0,859387 

60 0,720336 0,855859 

75 0,710687 0,847544 

90 0,650384 0,845625 

105 0,605255 0,842667 

120 0,606061 0,838155 

Efeito da variação do pH durante a reação de degradação do fenol 

Tabela 6: Evolução do pH em função do tempo: T = 50 °C, P = 1 atm, Qoxi=6,8 mL s-1, CFenol= 

500 ppm, CCatalisador = 1 g L-1 

 

Tempo pH 3,0 pH 6,9 pH 10,7 

0 3,00 6,85 10,80 

10 3,00 6,44 10,70 

20 3,08 5,84 10,50 

35 3,12 5,82 10,50 

50 3,14 5,21 10,20 
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65 3,18 4,86 10,00 

80 3,20 4,66 9,70 

95 3,24 4,46 9,20 

110 3,22 4,25 8,58 

125 3,25 4,17 8,26 

140 3,26 4,09 8,17 
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APÊNDICE C - Curvas de absorção de oxigênio 

 

Valores de oxigênio dissolvido medido em função do tempo nas seguintes condições: T=50 

°C, P= 1 atm, CFenol= 0 ppm, CCatalisador = 0 g L- e Qoxigênio=4,3 mL s-1 

 

Tempo (s) COxigênio (mg/L) 𝑙𝑛 (
𝐶𝑠 − 𝐶

𝐶𝑠 − 𝐶0
) 

Tempo 

(s) 
COxigênio (mg/L) 𝑙𝑛 (

𝐶𝑠 − 𝐶

𝐶𝑠 − 𝐶0
) 

0 0,1 0 290 14,2 1,662548 

2 0,2 0,005764 300 14,1 1,632695 

3 0,2 0,005764 310 14,2 1,662548 

10 0,5 0,023257 320 15,1 1,981001 

20 1,4 0,077651 330 14,6 1,791759 

30 2,2 0,128617 340 15 1,940179 

40 3,1 0,189242 350 15,1 1,981001 

50 3,9 0,2464 360 15,3 2,068013 

60 4,9 0,322773 370 15,3 2,068013 

70 5,9 0,405465 380 15,7 2,268684 

80 6,4 0,449525 390 15,7 2,268684 

90 7,1 0,514664 400 15,9 2,386467 

100 7,7 0,574088 410 16,5 2,85647 

110 8 0,605178 420 16,3 2,674149 

120 8,5 0,659246 430 16,1 2,519998 

130 9,2 0,740215 440 16 2,451005 

140 9,5 0,777029 450 15,9 2,386467 

150 10,1 0,85499 460 16,3 2,674149 

160 10,5 0,91056 470 16,1 2,519998 

170 10,4 0,896375 480 16,5 2,85647 

180 11,1 1,000172 490 16,8 3,213145 

190 11,4 1,048181 500 16,7 3,079614 

200 11,8 1,116004 510 16,7 3,079614 

210 11,8 1,116004 520 16,9 3,367296 

220 12,3 1,207812 530 16,7 3,079614 

230 12,5 1,247032 540 17,1 3,772761 

240 13,1 1,374866 550 17,1 3,772761 

250 13,3 1,421386 560 16,6 2,961831 

260 13,4 1,445483 570 16,8 3,213145 

270 13,8 1,548137 600 17,2 4,060443 

280 14,2 1,662548 630 17,1 3,772761 
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Valores de oxigênio dissolvido medido em função do tempo nas seguintes condições: T=50 

°C, P= 1 atm, CFenol= 0 ppm, CCatalisador = 0 g L- e Qoxigênio=5,7 mL s-1 

 

Tempo (s) COxigênio (mg/L) 𝑙𝑛 (
𝐶𝑠 − 𝐶

𝐶𝑠 − 𝐶0
) Tempo (s) COxigênio (mg/L) 𝑙𝑛 (

𝐶𝑠 − 𝐶

𝐶𝑠 − 𝐶0
) 

0 0,1 0 240 15,3 1,530189 

12 0,2 0,005168 250 15,6 1,604297 

20 0,9 0,042111 260 16,1 1,741498 

30 2 0,103072 270 16,1 1,741498 

40 3,4 0,186454 280 16,1 1,741498 

50 4,3 0,243978 290 16,7 1,935654 

60 5,4 0,319098 300 16,8 1,972021 

70 6 0,362583 310 16,8 1,972021 

80 6,8 0,423671 320 17,1 2,089804 

90 7,9 0,514268 330 17,4 2,223336 

100 8,5 0,567378 340 17,1 2,089804 

110 9,1 0,623467 350 17,5 2,272126 

120 10 0,713981 360 17,5 2,272126 

130 10,8 0,80195 370 17,5 2,272126 

140 11,7 0,911149 380 18,5 2,965273 

150 11,5 0,885832 390 18,3 2,782952 

160 12,6 1,033752 400 18,3 2,782952 

170 13 1,093471 410 18,3 2,782952 

180 13 1,093471 420 18,3 2,782952 

190 13,8 1,224807 430 18,6 3,070634 

200 14,1 1,278874 440 18,8 3,321948 

210 14,8 1,417711 450 18,6 3,070634 

220 15,1 1,483669 480 18,8 3,321948 

230 14,9 1,439217 
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Valores de oxigênio dissolvido medido em função do tempo nas seguintes condições: T=50 

°C, P= 1 atm, CFenol= 0 ppm, CCatalisador = 0 g L- e Qoxigênio=6,8 mL s-1 

 

Tempo (s) COxigênio (mg/L) 𝑙𝑛 (
𝐶𝑠 − 𝐶

𝐶𝑠 − 𝐶0
) Tempo (s) COxigênio (mg/L) 𝑙𝑛 (

𝐶𝑠 − 𝐶

𝐶𝑠 − 𝐶0
) 

0 0,1 0 290 19,1 2,397895 

10 0,5 0,019324 300 19,4 2,569746 

20 2 0,09531 310 19,5 2,634284 

30 3,6 0,183279 320 19,6 2,703277 

40 5,3 0,286088 330 19,8 2,857428 

50 6,5 0,365601 340 19,8 2,857428 

60 7,5 0,437059 350 19,9 2,944439 

70 8,7 0,53015 360 19,8 2,857428 

80 9,9 0,632804 370 20,2 3,262893 

90 10,5 0,688374 380 20,1 3,14511 

100 12 0,842525 390 20,4 3,550575 

110 12,4 0,887987 400 20,1 3,14511 

120 13 0,960308 410 20,4 3,550575 

130 14,1 1,108228 420 20,1 3,14511 

140 14 1,093839 430 20,3 3,396424 

150 14,6 1,183451 440 20,6 3,95604 

160 15,4 1,316983 450 20,7 4,243722 

170 15,6 1,35335 460 20,3 3,396424 

180 16,4 1,513693 470 20,5 3,732896 

190 16,4 1,513693 480 20,8 4,649187 

200 16,4 1,513693 500 20,4 3,550575 

210 17,1 1,678773 510 20,6 3,95604 

220 17,4 1,758815 520 20,8 4,649187 

230 17,7 1,845827 530 20,7 4,243722 

240 18,3 2,046497 540 20,9 5,342334 

250 18 1,941137 550 20,9 5,342334 

260 18,4 2,084238 560 20,9 5,342334 

270 18,8 2,251292 570 20,7 4,243722 

280 18,9 2,297812 580 20,7 4,243722 

   590 20,9 5,342334 
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Valores de oxigênio dissolvido medido em função do tempo nas seguintes condições: T=50 

°C, P= 1 atm, CFenol= 0 ppm, CCatalisador = 0 g L- e Qoxigênio=8,8 mL s-1 

 

Tempo (s) COxigênio (mg/L) 𝑙𝑛 (
𝐶𝑠 − 𝐶

𝐶𝑠 − 𝐶0
) Tempo (s) COxigênio (mg/L) 𝑙𝑛 (

𝐶𝑠 − 𝐶

𝐶𝑠 − 𝐶0
) 

0 0,1 0 180 18,1 1,975038 

5 0,2 0,004796 190 18,6 2,16428 

10 0,9 0,039029 200 18,8 2,251292 

15 2,2 0,105892 210 19 2,346602 

20 3,2 0,160551 220 19,1 2,397895 

25 4 0,206536 230 19,4 2,569746 

30 4,9 0,26093 240 19,7 2,777385 

35 5,8 0,318454 250 19,8 2,857428 

40 6,4 0,358728 260 19,9 2,944439 

45 7,3 0,422353 270 20 3,039749 

50 7,9 0,467137 280 20,3 3,396424 

55 8,7 0,53015 290 20,2 3,262893 

60 9,4 0,588744 300 20,3 3,396424 

70 10,4 0,678895 310 20,3 3,396424 

80 11,4 0,777986 320 20,5 3,732896 

90 12,4 0,887987 330 20,6 3,95604 

100 13,4 1,011601 340 20,6 3,95604 

110 14,3 1,137642 350 20,7 4,243722 

120 15,2 1,281891 360 20,8 4,649187 

130 15,7 1,372042 370 20,8 4,649187 

140 16,4 1,513693 380 20,8 4,649187 

150 16,6 1,558145 390 20,9 5,342334 

160 17,2 1,704748 400 20,8 4,649187 

170 17,9 1,908347 410 20,8 4,649187 
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APÊNDICE D - Concentrações dos intermediários  

Concentração dos intermediários: T=50 °C, P= 1 atm, CFenol = 500 ppm, CCatalisador = 1 g 

L-1 e Qoxigênio=8,8 mL s-1, Catalisador: CAADCM, pH = 3,0 

 

 Concentração (mol/L) 

Tempo (s) Fenol Hidroquinona Catecol Ácido Maleico Quinônicos 

0 0,006058 2,19885E-05 1,36149E-05 0 3,56034E-05 

10 0,005915 2,82988E-05 0 0 2,82988E-05 

20 0,005512 2,84115E-05 3,1902E-05 0 6,03134E-05 

35 0,004924 0,000100142 0,000200628 1,02334E-05 0,00030077 

50 0,004281 0,000130154 0,000269964 1,40287E-05 0,000400118 

65 0,004242 0,000159653 0 2,16685E-05 0,000159653 

80 0,004026 0,000225386 0,000444717 3,07614E-05 0,000670103 

95 0,003571 0,000219342 0,000453622 3,44625E-05 0,000672964 

110 0,003147 0,000218016 0,000463046 4,14217E-05 0,000681062 

125 0,003165 0,000258434 0,000528529 4,63467E-05 0,000786964 

140 0,002917 0,000279756 0,000521382 5,19878E-05 0,000801138 

 

 

 

Concentração dos intermediários: T=50 °C, P= 1 atm, CFenol = 500 ppm, CCatalisador = 1 g 

L-1 e Qoxigênio=8,8 mL s-1, Catalisador: CAADCM, pH = 6,9 

 

 Concentração (mol/L) 

Tempo (s) Fenol Hidroquinona p-Benzoquinona Ácido Maleico Quinônicos 

0 0,006035 3,83724E-05 1,29306E-05 3,29409E-05 5,1303E-05 

10 0,006021 2,01839E-05 6,29283E-07 3,12886E-05 2,08132E-05 

20 0,005876 1,34804E-05 2,1987E-05 8,23478E-05 3,54674E-05 

35 0,005876 7,81838E-05 0,00013816 7,65072E-05 0,000216344 

50 0,005313 0,000125326 0,00025605 6,1238E-05 0,000381376 

65 0,004728 0,000123175 0,000295391 0,000115436 0,000418566 

80 0,004757 0,000152956 0,000368231 0,000118093 0,000521187 

95 0,004142 0,000176751 0,000437136 0,00019076 0,000613887 

110 0,00395 0,000222676 0,000543541 0,000137585 0,000766217 

125 0,003699 0,00021691 0,000444731 5,76788E-05 0,000661641 

140 0,00348 0,00025563 0,000502626 0,000140843 0,000758256 
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Concentração dos intermediários: T=50 °C, P= 1 atm, CFenol = 500 ppm, CCatalisador = 1 g 

L-1 e Qoxigênio=8,8 mL s-1, Catalisador: CAADCM, pH = 10,7 

 

 Concentração (mol/L) 

Tempo (s) Fenol Hidroquinona p-Benzoquinona Ácido Maleico Quinônicos 

0 0,006087 2,24962E-05 0 3,01366E-05 2,24962E-05 

10 0,005979 5,62091E-05 0 2,98786E-05 5,62091E-05 

20 0,006013 3,0578E-05 0 6,78545E-05 3,0578E-05 

35 0,005996 5,78568E-05 0 0,000138668 5,78568E-05 

50 0,005246 5,06046E-05 0 0,000225058 5,06046E-05 

65 0,005056 8,1531E-05 0 0,000283868 8,1531E-05 

80 0,004664 9,19219E-05 0 0,000322996 9,19219E-05 

95 0,00424 8,72137E-05 0 0,000338763 8,72137E-05 

110 0,004013 0,000116117 4,56818E-05 0,000365591 0,000161798 

125 0,004015 0,000139869 6,24696E-05 0,000379107 0,000202339 

140 0,003826 0,000137556 9,66158E-05 0,000386901 0,000234172 

 

 

 

Concentração dos intermediários: T=50 °C, P= 1 atm, CFenol = 1000 ppm, CCatalisador = 1 g 

L-1 e Qoxigênio=8,8 mL s-1, Catalisador: CAADCM, pH = 10,7 

 

 Concentração (mol/L) 

Tempo (s) Fenol Hidroquinona p-Benzoquinona Ácido Maleico Quinônicos 

0 0,012145 1,35379E-05 2,44511E-07 3,8983E-05 1,37824E-05 

10 0,012043 1,32345E-05 8,39865E-06 5,88804E-05 2,16331E-05 

20 0,011479 1,33379E-05 4,01642E-06 9,08001E-05 1,73543E-05 

35 0,011601 1,35678E-05 1,02789E-05 0,000126288 2,38467E-05 

50 0,011508 4,20712E-05 1,27809E-05 6,46925E-05 5,48521E-05 

65 0,01153 2,13586E-05 1,63083E-05 8,25439E-05 3,76669E-05 

80 0,011269 4,00643E-05 1,88993E-05 0,000262792 5,89637E-05 

95 0,010948 1,31701E-05 1,29591E-05 0,000247852 2,61292E-05 

110 0,010736 4,60689E-05 2,51239E-05 0,000330483 7,11928E-05 

125 0,010622 2,52276E-05 2,33024E-05 0,000350181 4,853E-05 

140 0,010577 5,22758E-05 2,91915E-05 0,000339518 8,14673E-05 
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Concentração dos intermediários: T=50 °C, P= 1 atm, CFenol = 250 ppm, CCatalisador = 1 g 

L-1 e Qoxigênio=8,8 mL s-1, Catalisador: CAADCM, pH = 10,7 

 

 Concentração (mol/L) 

Tempo (s) Fenol Hidroquinona p-Benzoquinona Ácido Maleico Quinônicos 

0 0,003148 1,47103E-05 0 4,32936E-05 1,47103E-05 

10 0,003146 1,75356E-05 1,5353E-07 3,27502E-05 1,76891E-05 

20 0,003034 1,88253E-05 0 4,05265E-05 1,88253E-05 

35 0,002812 2,07103E-05 1,86643E-05 0,000118621 3,93746E-05 

50 0,00248 1,98965E-05 1,72844E-05 0,000166294 3,7181E-05 

65 0,002315 2,02551E-05 1,76749E-05 0,000200232 3,793E-05 

80 0,002061 2,01126E-05 2,05237E-05 0,000267777 4,06363E-05 

95 0,001828 2,08482E-05 3,98912E-05 0,000306165 6,07395E-05 

110 0,001699 2,1777E-05 5,90351E-05 0,000312799 8,08121E-05 

125 0,001554 7,41631E-05 7,32053E-05 0,000304759 0,000147368 

140 0,00141 9,8301E-05 0,000114511 0,000301082 0,000212812 

 

 

 


