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RESUMO

A geração de resíduo e a quantidade de água produzida proveniente das atividades de 

produção e extração de petróleo tem sido um enorme desafio para as empresas petrolíferas 

com relação à adequação ambiental em função da sua toxicidade. O descarte ou reuso desse 

efluente contendo compostos orgânicos como o BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xileno) pode causar sérios problemas ambientais e a saúde humana. Assim, o objetivo desse 

trabalho foi estudar o desempenho de dois processos (separadamente e sequenciais) em um 

efluente sintético para a remoção de benzeno, tolueno e xileno (hidrocarbonetos voláteis 

presentes na água produzida) através de tratamento eletroquímico usando o eletrodo de Ti/Pt e 

resina de troca iônica utilizada no processo de adsorção. A solução sintética de BTX foi 

preparada com concentração de 22,8 mg L-1, 9,7 mg L-1 e 9,0 mg L-1, respectivamente em 

Na2SO4 0,1 mol L-1. Os experimentos foram realizados em batelada com 0,3 L de solução a

25ºC. O processo de oxidação eletroquímica foi realizado com o eletrodo de Ti/Pt aplicando

diferentes densidades de corrente (J = 10, 20 e 30 mA cm-2). No processo de adsorção, foi 

empregada uma resina troca iônica (Purolite MB 478), usando diferentes quantidades de 

massa (2,5; 5 e 10 g). Para verificar a eficiência dos processos no tratamento sequencial, foi 

fixada uma densidade de corrente de 10 mA cm-2 e massa da resina de 2,5 g. As análises de 

espectrofotometria UV-vis, demanda química de oxigênio (DQO) e cromatografia gasosa com 

detector seletivo de fotoionização (PID) e ionização em chama (FID), confirmaram a alta 

eficiência de remoção dos compostos orgânicos após o tratamento. Constatou-se que o

processo eletroquímico (separado e sequencial) é mais eficiente do que a adsorção, 

alcançando valores da remoção da DQO superiores a 70%, confirmado pelo estudo da 

voltametria cíclica e curvas de polarização. Enquanto que na adsorção (separado), a remoção 

da DQO não ultrapassou 25,8%, devido às interações da resina. Contudo, o processo 

sequencial (oxidação eletroquímica e adsorção) se mostrou uma alternativa adequada,

eficiente e com boa relação custo-benefício para o tratamento de efluentes petroquímicos. 

Palavras-Chaves: Oxidação eletroquímica, resina, BTX.
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ABSTRACT 

The produce of waste and the amount of the water produced coming from activities of 

petroleum production and extraction has been a biggest challenge for oil companies with 

respect to environmental compliance due to toxicity. The discard or the reuse this effluent 

containing organic compounds as BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and xylene) can 

cause serious environmental and human health problems. Thus, the objective this paper was 

study the performance of two process (separately and sequential) in one synthetic effluent for 

the benzene, toluene and xylene removal (volatile hydrocarbons presents in the produced 

water) through of electrochemical treatment using Ti/Pt electrode and exchange resin ionic 

used in the adsorption process. The synthetic solution of BTX was prepared with 

concentration of 22,8  mg L-1, 9,7 mg L-1 e 9,0 mg L-1, respectively, in Na2SO4 0,1 mol L-1.

The experiments was developed in batch with 0.3 L of solution at 25ºC. The electrochemical 

oxidation process was accomplished with a Ti/Pt electrode with different current density (J = 

10, 20 e 30 mA.cm-2). In the adsorption process, we used an ionic exchange resin (Purolite 

MB 478), using different amounts of mass (2,5, 5 and 10 g). To verify the process of technics 

in the sequential treatment, was fixed the current density at 10 mA cm-2 and the resin weight

was 2.5 g. Analysis of UV-VIS spectrophotometry, chemical oxygen demand (COD) and gas 

chromatography with selective photoionization detector (PID) and flame ionization (FID),

confirmed the high efficiency in the removal of organic compounds after treatment. It was 

found that the electrochemical process (separate and sequential) is more efficient than 

absorption, reaching values of COD removal exceeding 70%, confirmed by the study of the 

cyclic voltammetry and polarization curves. While the adsorption (separately), the COD 

removal did not exceed 25,8%, due to interactions resin. However, the sequential process 

(electrochemical oxidation and adsorption) proved to be a suitable alternative, efficient and 

cost-effectiveness for the treatment of effluents petrochemical. 

Keywords: Electrochemical Oxidation, resin, BTX
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“O sucesso nasce do querer, da 

determinação e persistência em 

se chegar a um objetivo. Mesmo 

não atingindo o alvo, quem busca 

e vence os obstáculos, no mínimo 

fará coisas admiráveis.”  

José de Alencar 
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1. Introdução 

A importância da indústria de petróleo e gás no mundo é bem reconhecida, o uso do 

petróleo e seus derivados, associado ao incremento tecnológico, impulsionaram o 

desenvolvimento econômico e o bem estar social da comunidade contemporânea, fornecendo 

apoio mecânico, térmico e elétrico para as ações humanas, além de servir como matéria-prima 

para inúmeros outros setores industriais. A produção e extração de petróleo estão associadas 

à produção de grandes quantidades de resíduos e água poluída. A água produzida de petróleo 

é um dos principais resíduos gerados durante o processo de extração e o seu tratamento tem 

sido um desafio em função da complexidade e da quantidade do resíduo gerado (SANTOS et 

al., 2005).

A quantidade de água produzida associada com óleo varia muito durante a produção 

de petróleo. Um campo de petróleo novo produz pouca água, em torno de 5 a 15% de água 

produzida em relação a corrente de produção de um poço petrólífero. Mas, à medida que a 

vida econômica dos poços vai se esgotando, os volumes de água podem aumentar 

significativamente para uma faixa de 75 a 90% (USEPA apud ROCHA et al., 2012). Essa 

produção excessiva de água é um problema sério nos campos de petróleo maduros, isto é, nos 

campos que têm permanecido em operação por um período de tempo longo.

As principais substâncias tóxicas presentes em água produzida são os hidrocarbonetos 

voláteis (BTEX), hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), fenóis, ácidos carboxílicos, 

metais, tais como: cádmio, cobre, níquel, chumbo e zinco, bem como sulfetos, N-amoniacal, 

óleos e graxas. Todos esses compostos causam sérios riscos ambientais e à saúde humana, 

sendo necessário um tratamento para o descarte ou mesmo quando usada para a injeção em 

poços de petróleo depletados, ou seja, quando o poço perde sua energia interna e diminui sua 

capacidade de produção (THOMAS, 2001). 

Nos últimos anos, os órgãos legislativos ambientais têm estabelecido critérios rígidos 

em relação ao teor de óleo e graxas, metais pesados e de certos produtos químicos na água de 

descarte. Os limites estabelecidos destes contaminantes são regulados pela Resolução do

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 430/ 2011.

Diante disso, o tratamento de efluentes contendo tais espécies poluidoras tornou-se 

indispensável e, portanto, tecnologias mais eficientes que atendam as exigências legais. No 

entanto, a busca de inovação para o tratamento de efluentes tem chamado bastante atenção no 

meio científico e tecnológico nos últimos anos, a fim de minimizar os custos e problemas 

operacionais dos métodos convencionais (PANIZZA; CERISOLA, 2008).
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A tecnologia eletroquímica tem sido um dos processos bastante promissores na área de 

tratamento de efluentes na atualidade, na qual, através da ação do próprio elétron, as 

substâncias tóxicas e nocivas ao meio ambiente são removidas ou transformadas através de 

reações de óxido-redução em substâncias menos tóxicas (PONTES, 2010).

Além dos processos eletroquímicos, o processo de adsorção tem surgido como uma 

técnica de grande potencial para o tratamento de efluentes industriais, possibilitando 

separações quantitativas e apresentando boa durabilidade, sendo um processo econômico e

versátil, além de possibilitar combinações com outras técnicas (BRAGA, 2008). 

Portanto, este trabalho se propõe a estudar o desempenho de dois processos 

(separadamente e sequenciais) para a remoção de benzeno, tolueno e xileno (hidrocarbonetos 

voláteis presentes na agua produzida) através de tratamento eletroquímico usando o eletrodo 

de Ti/Pt e resina de troca iônica utilizada no processo de adsorção. 



Dissertação de Mestrado, PPGCEP/UFRN                                                                          Capítulo 1: Introdução

Maria Jucilene de Macêdo Melo, dezembro /2014                                                                                  4

1.1 Objetivo geral

Avaliar o desempenho do tratamento eletroquímico e o processo de adsorção

(separadamente e sequenciais) na remoção de benzeno, tolueno e xileno.

1.2 Objetivos específicos

Determinar a eficiência do tratamento de adsorção usando uma resina de troca iônica 

na remoção de compostos orgânicos, sob diferentes quantidades de massa de resina;

Avaliar a eficiência do tratamento eletroquímico na degradação de BTX no efluente 

sintético, utilizando um eletrodo de Ti/Pt, com diferentes densidades de corrente;

Determinar as melhores condições de tratamento para cada processo separadamente;

Acoplar os tratamentos e avaliar sua eficiência em termos de remoção de poluentes, 

energia e custos, a fim de selecionar as melhores condições de eliminação dos 

poluentes;

Avaliar os percentuais de remoção dos contaminantes de água produzida sintética após 

tratamento, utilizando as técnicas CG-PID/FID e DQO;

Estimar o consumo energético nas condições experimentais usadas para a degradação 

eletroquímica;

Estudar o comportamento eletroquímico do benzeno, tolueno e xileno, separadamente, 

e na mistura de BTX através de voltametria cíclica e curvas de polarização, usando o 

eletrodo de Ti/Pt, visando explicar os comportamentos eletroquímicos observados.



Capítulo II

Aspectos Teóricos
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2. Aspectos teóricos
Este capítulo apresenta alguns assuntos teóricos de grande relevância para a 

compreensão desta dissertação. Assuntos sobre a água produzida, bem como sua composição

química, impactos ambientais, propostas de tratamento e uma ênfase às tecnologias 

eletroquímicas e o processo de adsorção.

2.1 Água produzida

A água de produção ou água produzida de petróleo são águas carreadas, junto com o 

óleo e/ou gás, durante a produção do petróleo, seja ela proveniente da formação geológica 

(água de formação), ou decorrente de água de injeção ou ainda a mistura de ambas (VEIL et 

al., 2004). 

Durante a exploração e produção de petróleo, a água está presente na rocha juntamente 

com o petróleo e o gás natural. Estes fluidos estão separados em camadas. Devido à diferença 

de densidade, a água, fica usualmente na parte inferior da rocha, sobre ela o petróleo e acima 

deste, o gás. A produção de petróleo compreende tipicamente uma mistura de produtos, 

incluindo gás, partículas de areia e um fluxo de óleo e água (OLIVEIRA, 2012).

Em geral, no início da produção em um reservatório de petróleo, o mesmo apresenta 

uma razão óleo/água muito elevada. À medida que o campo se torna maduro, há a tendência 

dessa razão tornar-se cada vez menor, e consequentemente a produção de água pode chegar 

até 100% em volume, em virtude do decaimento da produção de óleo e gás (SILVA, 2008). 

Outro motivo pelo qual a produção de água em um determinado campo aumenta são 

os métodos de recuperação secundária, na qual a água na forma líquida ou de vapor é injetada 

no reservatório com o objetivo de manter ou aumentar a produção de óleo, sendo em grande 

parte dos casos, responsável pela viabilidade econômica do projeto de desenvolvimento. 

A produção global de água produzida em terra (onshore) ou em mar (offshore) é

estimada em cerca de 260 milhões de barris por dia, em comparação com cerca de 83,58 

milhões de barris por dia de óleo, conforme British Petroleum – BP (2012). De acordo com 

Dal Ferro e Smith (2007), a razão de água para óleo é cerca de 3:1 e esse acompanhamento 

global de água aumentou desde uma década atrás e continua a subir. Segundo dados 

reportados pela British Petroleum (BP, 2013), a demanda global de água está prevista para 

subir de 20-40% entre 2009 e 2030. No Brasil, os volumes de água produzida já superaram a 

produção de petróleo, o valor aproximado é de 3,8 milhões de barris por dia, conforme é
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relatado por Motta et al., (2013). Em comparação com dados reportados pela Petróbras 

(2014), a produção de óleo é equivalente a 2,795 milhões de barris por dia.

Em virtude do volume elevado de água, e considerando a escassez em regiões áridas, o 

seu uso para aplicações agrícolas e domésticas podem ser viáveis, ressaltando que seja feito 

um tratamento prévio devido às características dessa água (SHPINER et al., 2009).                

2.1.1 Caracterização e impacto ambiental da água produzida

A composição da água produzida apresenta uma matriz complexa e está intimamente 

ligada à do petróleo; e suas características físicas, químicas e biológicas podem ser 

influenciadas pela formação geológica e a localização geográfica do reservatório (VEIL et al.,

2004). 

Os principais compostos constituintes da água produzida são óleos dissolvidos ou 

dispersos, minerais dissolvidos da formação, compostos químicos residuais da produção, 

sólidos da produção, gases dissolvidos e microrganismos (AHMADUM et al., 2009). Além 

disso, pode apresentar materiais radioativos (rádio-226 e -228), no caso da ocorrência natural 

destes elementos em seu reservatório, e em se tratando de água produzida, ainda pode haver a 

ocorrência de produtos químicos, tais como desemulsificantes, antiincrustantes, flocutantes, 

sequestradores de oxigênio, biocidas, polímeros, oriundos do emprego das técnicas de 

recuperação e gerenciamento de reservatórios (AHMADUM et al., 2009; FRASER et al., 

2012).

Essas características presentes na água produzida resultam em problemáticas 

ambientais quando gerenciada inadequadamente, podendo ocasionar poluição marinha, 

contaminação de corpos d’água e aquíferos, salinização de solos, danos à fauna e flora, 

prejuízos à saúde humana e, inclusive, danos à própria produção. Estes efeitos adversos 

dependem da combinação da qualidade dos elementos que a compõe, da quantidade, e do 

local onde este efluente é descartado (FRASER et al., 2012).  

2.1.1.1 Compostos orgânicos 

A água produzida contém em sua composição uma variedade de compostos orgânicos 

dispersos e dissolvidos, que podem promover intoxicações agudas e/ou crônicas em 

organismos aquáticos. Esses compostos são divididos em quatro grupos: alifáticos (incluindo 
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os naftênicos), aromáticos, polares e ácidos graxos. Os compostos alifáticos (em maior 

quantidade), juntamente com os aromáticos, constituem os chamados “hidrocarbonetos da 

água produzida” (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2000).

De acordo com relatório de pesquisas do CENPES (2005), os compostos orgânicos 

encontrados na água produzida são classificados em 3 categorias:  hidrocarbonetos 

dissolvidos em água (BTX – benzeno, tolueno e xilenos), hidrocarbonetos dispersos (TOG -

teor total de óleos e graxas; HPA - hidrocarboneto policíclico aromático; e alifáticos), e 

orgânicos dissolvidos (fenóis).  

Os compostos orgânicos aromáticos é uma classe que merece maior atenção por ter 

alta toxicidade (ao meio ambiente, flora e fauna, como aos seres humanos). Além disso, são 

essencialmente solúveis e não podem ser removidos por tratamentos convencionais de 

separação por gravidade (CARVALHO, 2011).

As águas produzidas de campos de gás possuem maior conteúdo de hidrocarbonetos 

aromáticos de baixo peso molecular, tais como BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xileno), que são hidrocarbonetos muito tóxicos, devido sua alta solubilidade em água. 

Entretanto, o valor total de água produzida pelos campos de gás é muito menor do que os 

campos de óleo (BRAGA, 2008). Enquanto muitos campos de gás descarregam menos de 10 

m3 de água por dia, a maioria dos campos produtores de óleo descarregam centenas ou até 

milhares de m3 de água por dia (OGP, 2005). 

2.1.1.1.1 Compostos orgânicos voláteis (BTEX)

O conjunto de compostos aromáticos benzeno, tolueno, benzeno e xileno (BTEX) são 

formados por moléculas, cuja estrutura é fechada em forma de anel, possuindo ligação 

simples e duplas intermitentes entre seus átomos de carbono. O benzeno é considerado o 

composto fundamental de seus derivados (tolueno, etilbenzeno e xileno), que possuem o 

hidrogênio do anel do benzeno substituído por grupos metil (-CH3) ou etil (-CH2-CH3)

(BAIRD, 2011). 

Os BTEX são os hidrocarbonetos dos combustíveis líquidos derivados de petróleo de 

maior mobilidade no meio ambiente, podendo ser rapidamente transportados através do solo e 

da água subterrânea devido a sua volatilidade e solubilidade (COSTA et al., 2009). Os 

maiores problemas de contaminação atribuídos ao BTEX são devido a sua mobilidade em 

água, no solo e no ar definida em função das suas características físico-químicas como o peso 
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molecular, a solubilidade, a polaridade, a densidade e os coeficientes de distribuição (BAIRD,

2002). A Tabela 1 apresenta a lista das principais propriedades que interferem na mobilidade 

dos compostos BTEX no meio ambiente.

Tabela 1. Propriedades físico-químicas do BTEX.

Características Benzeno Tolueno Etilbenzeno o-Xileno m-Xileno p-Xileno

Estrutura 
Química

Fórmula
Química

C6H6 C7H8 C8H10 C8H10 C8H10 C8H10

Peso Molecular 
(g.mol-1)

78,1 92,4 106,2 106,2 106,2 106,2

Solubilidade 
em água 

(mg L-1) 25ºC
1780 515 158 175 198 152

Pressão de
vapor (mm Hg) 

a 20ºC
95,2 28,4 8,0 6,6 7,0 9,5

Polaridade apolar apolar apolar apolar apolar apolar
Fonte: ANJOS, 2012.

Os BTEXs chamam atenção pelo alto potencial de contaminação de solos, águas 

superficiais e subterrâneas, e de perigo à saúde humana. A "Internation Agency for Research 

on Câncer" (Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, da Organização Mundial da Saúde, 

com sede em Lyon, França) e o "National Institute for Ocupational Safety and Health" 

(Agência Norte Americana de Saúde e Segurança Ocupacional) incluem o benzeno em suas 

listas de produtos cancerígenos. Dentre os cânceres, as leucemias são as mais frequentes e, 

dentre elas, as mais comuns são as agudas (TIBURTIUS et al., 2004). A exposição crônica ao 

benzeno pode provocar envenenamento severo, principalmente devido à absorção por via 

respiratória, sua inalação pode causar edemas pulmonares, dor de cabeça, náusea, vômito, 

tontura, narcose, sufocação, diminuição de pressão sanguínea e depressão do sistema nervoso 

central (RÖMMELT, 1999; SILVA, 2004). 

Os riscos à saúde devido à exposição aguda ao tolueno podem ocorrer imediatamente. 

A intoxicação aguda pelo tolueno pode causar síndrome de encefalopatia tóxica, que se 
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caracteriza por uma fase inicial de euforia, seguida por um quadro de sonolência. Exposições 

prolongadas podem causar ressecamento e rachadura da pele, perda de apetite, náusea e danos 

aos rins e fígado, podendo causar danos ao cérebro como desorientação, alucinações, perda de 

coordenação motora, convulsões, podendo chegar até ao coma (PEDROZO et al., 2002; 

TIBURTIUS et al., 2004).

A exposição ao etilbenzeno também pode causar sérios problemas à saúde, por 

produzir vapores que irritam os olhos, nariz e garganta; se inalado pode causar tonturas ou 

dificuldades respiratórias em estado líquido queimará a pele e os olhos (SILVA, 2004).

O xileno também apresenta um elevado grau de toxicidade, representando desta forma, 

um grande risco para a saúde. A exposição aos xilenos resulta no aparecimento de cefaleia, 

transtornos da visão, diminuição da coordenação, entre outros danos à saúde. Este composto 

possui um elevado potencial carcinogênico e em altos níveis de concentração pode causar até 

a morte (PEDROZO et al., 2002; TIBURTIUS et al., 2004).

Com o objetivo de controlar a emissão de efluentes altamente contaminados nos 

corpos de água, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece critérios 

padrões de lançamentos de efluentes de qualquer fonte poluidora em corpos d’água 

receptores, e estes padrões de lançamento são definidos pela resolução nº 430/2011. Com 

relação aos aspectos de saúde humana, a portaria federal do Ministério da Saúde nº 

2.914/2011 dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Estabelece ainda que a água produzida 

distribuída para o consumo humano deve ser controlada com concentrações limites para os 

compostos BTEX, esses valores são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Limites de potabilidade e padrão de lançamento de efluentes

Compostos Padrão de 
Potabilidade, Portaria 
2.914 – Ministério da 

Saúde (mg L-1)

Padrão de lançamento 
de efluentes, 

Resolução 430 –
CONAMA (mg L-1)

Benzeno 0,005 1,2
Tolueno 0,2 0,8

Etilbenzeno 0,2 1,2
Xilenos 0,3 1,6

Fonte: Portaria 2.914; CONAMA 430.
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2.1.1.2 Compostos inorgânicos 

As águas produzidas apresentam em sua constituição diferentes concentrações de 

cátions (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, Fe2+) e ânions (Cl-, SO4
2-, CO3

2-, HCO3
-) sendo estes 

íons responsáveis pelo potencial de incrustação destas águas (NUNES, 2009). Algumas 

dessas espécies podem ser derivadas em parte da atividade microbiana nas linhas de 

produção, como os íons cloretos, sódios, cálcio, magnésio, amônia e sulfeto. Embora a 

presença de amônia possa ser de origem bacteriana, a origem desta espécie nas águas 

produzidas pode ser também dependente das condições geológicas da formação produtora 

(RAMALHO, 2008). 

Além destes íons, a água produzida também contêm traços de vários metais pesados, a

maioria dos quais em concentrações diversas e, portanto, dependerá da idade dos poços e da 

formação geológica (BRAGA, 2008). A água produzida contém pequenas quantidades de 

vários metais pesados, como cádmio, crómio, cobre, chumbo, mercúrio, níquel, prata e zinco 

dentre outros, que a tornam um efluente com alto poder de poluição, recebendo uma grande 

atenção por parte dos ambientalistas no que diz respeito à sua toxicidade em relação ao meio 

aquático e à vida humana.

Os radionuclídeos encontrados nas águas produzidas nos campos de petróleo estão 

normalmente associados às ocorrências naturais de materiais radioativos. A radioatividade 

dessas águas se deve a presença de traços dos íons de K40, U238, Th232, Ra226 e Ra228. Em 

presença dos ânions SO4
2- e CO3

2-, Ra226 pode coprecipitar com os cátions Ca2+, Ba2+ e Sr2+,

formando incrustações radioativas nas tubulações (HANSEN & DAVIES, 1994).

2.1.1.3 Produtos químicos

Além dos produtos químicos originados naturalmente, a água produzida pode conter 

uma grande variedade de produtos químicos que são adicionados para tratar ou para prevenir 

problemas operacionais durante a produção de petróleo, como inibidores de incrustação e 

corrosão, desemulsificantes, aditivos para o tratamento da água (coagulantes e floculantes), 

inibidores de deposição de parafinas/asfaltenos e antiespumantes (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 

2000).  
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2.2 Gerenciamento e tratamento da água produzida

Os métodos de tratamento e descarte de águas produzidas dependem de muitos fatores,

incluindo os volumes envolvidos, a sua composição, a localização do campo e os limites da 

legislação ambiental vigente. Para serem viáveis, as tecnologias de tratamento devem 

apresentar baixo custo operacional e elevada eficiência. Os compostos a serem removidos, por 

sua vez, dependem do destino final a ser adotada para a água produzida tratada, que podem 

ser descarte, injeção ou reuso (MOTTA et al, 2013).

Segundo Thomas et al. (2001) o descarte deve ser feito o mais próximo possível do 

campo produtor, para evitar problemas no transporte e armazenamento, além de desperdícios 

de energia. O descarte pode ser: 

Campos marítimos (offshore): lançá-lo ao mar após reduzir o teor de óleo aos 

níveis exigidos pela legislação;

Campos terrestres (onshore): reinjetá-lo em poços para fins de recuperação 

secundária ou descarte, após o devido tratamento, de modo que esta não venha 

causar problemas no reservatório e nos equipamentos através de corrosão e/ou 

entupimento dos poços;

Segundo a Resolução nº 393/2007 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), o descarte de água produzida em plataformas marítimas deverá obedecer à 

concentração média mensal de óleos e graxas de até 29 mg L-1, e prevê ainda que as  empresas 

operadoras de plataformas devem realizar monitoramento anual da água produzida para fins 

de identificação da presença e concentração dos principais compostos orgânicos tóxicos que 

são: os hidrocarbonetos voláteis (BTEX), hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), 

fenóis e ácidos carboxílicos.

Outra forma de descarte possível é a injeção da água produzida em reservatórios 

subterrâneos de água (armazenamento geológico). No Brasil, essa prática deve atender a 

Resolução do CONAMA nº 396, que trata da classificação das águas subterrâneas. A injeção 

visa compensar a perda gradual de pressão no interior do reservatório de petróleo, à medida 

que esse fluido vai sendo retirado, visando aumentar o percentual de recuperação de óleo. O 

tratamento da água para injeção é necessário porque a água tem as suas características 

alteradas ao chegar à superfície (BADER, 2007).

Dessa forma, o objetivo do tratamento de água produzida podem ser os seguintes: 

remoção de óleo sob as forma dispersas; remoção de compostos orgânicos solúveis; 
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desinfecção, para remoção de bactérias e algas; remoção de sólidos suspensos, turbidez e 

areia; remoção de gases dissolvidos, como gases de hidrocarbonetos leves, CO2 e H2S; 

dessalinização, para remoção de sais dissolvidos, sulfatos, nitratos e agentes de incrustação; 

abrandamento, para remoção de dureza em excesso (MOTTA et al. 2013; AHMADUM et al.,

2009). 

Atualmente, diversos tipos de tratamentos estão sendo empregados na indústria do 

petróleo e outros em fase de pesquisa, visando remover a maior quantidade possível de óleos 

e graxas associadas à agua. Dentre os tratamentos utilizados pode-se destacar: flotação, 

filtração, hidrociclones, adsorção e o eletroquímico (CAMPOS et al, 2012). Na prática, estes 

métodos são utilizados de forma combinada, visando a atingir maior eficiência na separação 

dos compostos dispersos nas águas produzidas (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2000).

2.3 Tratamento eletroquímico

Um processo bastante promissor na atualidade é o eletroquímico, onde através da ação 

do próprio elétron as substâncias tóxicas e nocivas ao meio ambiente são removidas ou 

transformadas através de reações de óxido-redução em substâncias menos tóxicas. Diante

disso, o método eletroquímico tem sido aplicado com sucesso para o tratamento de efluentes,

sendo uma alternativa promissora frente aos processos tradicionais (CHEN, 2004; 

MARTÍNEZ-HUITLE e FERRO, 2006; SANTOS et al, 2006; MARTÍNEZ-HUITLE e 

BRILLAS, 2008 e 2009; PANIZZA e CERISOLA, 2009; BRILLAS et al. 2009; RAMALHO, 

2010; COMNINELLIS e CHEN, 2010; DIYA’UDDEEN, et al., 2011; ROCHA, 2011; 

ROCHA et al, 2012; SIRÉS et al. 2014). A tecnologia eletroquímica apresenta algumas 

vantagens, como relativa disponibilidade de energia elétrica, condições energéticas reacionais 

reduzidas (processo a frio), sistemas altamente reprodutíveis e facilmente controláveis 

permitindo a automação e facilidade de montagem de plantas relativamente compactas 

(RAMALHO, 2008; MARTÍNEZ-HUITLE; BRILLAS, 2009; PONTES, 2010; ROCHA et al, 

2012; SANTOS et al, 2006; ROCHA, 2011).

A aplicação eletroquímica também apresenta algumas limitações como desing da 

célula eletrolítica, limitada estabilidade de material catalítico e alto custo energético associado 

ao uso de eletricidade em áreas afastadas de fontes de energia convencionais, sendo 

necessário o uso de energias alternativas (RAMALHO, 2008; OLIVEIRA, 2012). Na 

literatura existem relatos de processo combinado para aumentar a eficiência do tratamento 
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eletroquímico para efluentes reduzindo o custo e o tempo de tratamento (OTURAN et al., 

2014; BASHA; RAGHU, 2007; GOMES, 2009).

Atualmente, a evolução de novos materiais e a utilização de eletrodos estáveis como 

os ânodos dimensionalmente estáveis (DSA® - do inglês “Dimensionally Stable Anodes”),

constituídos de uma fina camada de um material eletrocatalítico estável e condutível de 

corrente depositado sobre a base de um metal, geralmente Ti, tem sido proposto para síntese 

seletiva, proporcionando uma ampla aplicação sem o desgaste dos eletrodos, sendo utilizado 

para a oxidação destrutiva de contaminantes em efluentes industriais. Os DSA’s apresentam 

excelentes propriedades eletroquímicas o que tem incentivado estudos sobre a aplicação 

destes materiais no tratamento de efluentes e águas residuais (COMNINELLIS; PULGARI, 

1991).

A tecnologia eletroquímica tem sido bastante promissora na desinfecção e purificação 

de águas residuais poluídas contendo compostos orgânicos incluindo os resíduos

petroquímicos de água produzida e tem chamado atenção de grupos de pesquisas nos últimos 

anos, com o objetivo de descobrir as técnicas mais eficientes, processos, materiais, 

tecnologias e suas aplicações (SANTOS et al. 2006; LIMA et al. 2009; RAMALHO et al. 

2010; ROCHA et al. 2012; SANTOS et al. 2013) 

Os principais métodos de processos eletrolíticos aplicados no tratamento de efluentes

são eletroflotação, eletrocoagulação e oxidação eletroquímica. Os fundamentos da cada 

tecnologia serão brevemente comentados para compreender melhor suas vantagens e 

limitações para o tratamento de efluentes. 

2.3.1 Eletroflotação

De acordo com Chen (2004) e Leite et al., (2007), a eletroflotação é um processo que 

consiste na geração eletroquímica de bolhas de gás (H2, O2 ou Cl2), na base de um reator 

eletroquímico, que propiciam a separação das partículas coloidais, graxas e poluentes 

orgânicos presentes no efluente. As bolhas de gás formadas na superfície do eletrodo fazem 

contato com as gotas de óleo, são adsorvidas e transportadas para a superfície, na qual ocorre 

a remoção do óleo. 

Uma vantagem da eletroflotação é que as bolhas de gás geradas são essencialmente 

muito pequenas. No entanto, o consumo de energia pode ser elevado se o processo não estiver 

bem desenvolvido e otimizado. Outra vantagem é a facilidade de ajustar o fluxo de bolhas de 
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gás, pela variação da densidade de corrente entre os eletrodos, já que existe uma boa 

distribuição das bolhas por serem produzidas por toda a área do eletrodo (KOREN; 

SYVERSEN, 1995 apud OLIVEIRA, 2012). 

2.3.2 Eletrocoagulação

A eletrocoagulação se caracteriza pela eletrólise realizada com ânodos de sacrifício, 

como o alumínio e o ferro, resultando numa libertação de íons metálicos que atuam como 

coagulantes (SIRÉS; BRILLAS, 2012). A passagem da corrente elétrica é capaz de dissolver 

ânodos de Fe e Al dando origem a íons Fe2+ (e/ou Fe3+) ou Al3+, e essas espécies podem 

formar hidróxidos metálicos de Fe(OH)2 (e/ou Fe(OH)3) e Al(OH)3, respectivamente (SIRÉS; 

BRILLAS, 2012; SILVA et al., 2005; MARTÍNEZ HUITLE; BRILLAS, 2009). Estas 

espécies coagulam, em seguida floculam e precipitam no estado sólido. O mecanismo de 

eletrocoagulação é altamente dependente da química do meio aquoso, especialmente na 

condutividade, pH, tamanho de partícula, e as concentrações de constituintes químicos que 

também influenciam no processo (YAVUZ et al., 2010) 

Na literatura são descritas algumas vantagens do uso da técnica da eletrocolagulação 

(CHEN, 2004; MATINEZ–HUITLE e BRILLAS, 2009) frente às outras técnicas convencionais:

A separação de matéria é mais rápida e mais eficaz do que na coagulação orgânica;

Formação de coágulos no efluente;

Remoção de corantes com coagulantes por sedimentação ou por

eletroflotação com o H2 produzido no cátodo;

A quantidade de lama produzida é menor quando comparado

com a coagulação;

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

convencionais.

No entanto, essa técnica também apresenta algumas desvantagens (CRESPILHO et 

al., 2004; MATINEZ-HUITLE e BRILLAS, 2009):

Passivação do ânodo devido à deposição de lamas pode inibir o processo 

eletroquímico;
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Ao apresentar elevadas concentrações de íons alumínio e ferro, esses íons devem 

ser retirados da solução.

O método de eletrocoagulação tem sido aplicado com sucesso para a remediação de 

diferentes tipos de águas residuais, porém para o tratamento de efluente da refinaria de 

petróleo é bastante escasso na literatura (EL-NAAS et al., 2009).

2.3.3 Oxidação eletroquímica

Oxidação eletroquímica ou eletroxidação (EO) é um dos principais procedimentos 

eletroquímicos utilizados para tratamento de águas residuais, e nos últimos anos tem recebido 

grande atenção como alternativa para a descoloração e tinturas degradantes de efluentes 

industriais (SANTOS et al., 2014). Muitos trabalhos reportam que o tratamento eletroquímico 

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

orgânicos, incluindo agentes tensoativos, óleos, gorduras e resíduos de gasolina (ROCHA et 

al., 2012). Na literatura, já se tem relatos do tratamento de efluentes petroquímicos 

desenvolvidos recentemente por alguns grupos de pesquisadores, incluindo a degradação do 

BTX (SANTOS et al., 2006; LIMA et al., 2009; RAMALHO et al., 2010; ROCHA et al.,

2012).

A técnica de oxidação eletroquímica consiste na utilização de materiais 

eletrocatalíticos como ânodos e vários destes são testados a fim de buscar uma melhoria da

atividade eletrocatalítica e, consequentemente, obter uma melhor estabilidade dos 

parâmetros eletroquímicos, como por exemplo, a densidade de corrente, a eficiência de 

corrente, bem como os possíveis produtos intermediários (MARTÍNEZ-HUITLE; FERRO, 

2006). Outros requisitos importantes do material de ânodo são alta resistência à corrosão e 

estabilidade física e química sob condições de potenciais altamente positivos (PELEGRINO 

et al., 2002). 

Dois diferentes mecanismos podem ser distinguidos na oxidação de moléculas 

orgânicas: a oxidação direta e a indireta (MARTÍNEZ-HUITLE; FERRO, 2006; 

MARTÍNEZ-HUITLE; BRILLAS, 2009). O mecanismo de eliminação de moléculas 

orgânicas é favorecido através de oxidação anódica que pode ocorrer por troca direta de 

elétrons entre o composto orgânico e a superfície do eletrodo eletrocatalítico, como a platina. 

Por outro lado, a oxidação indireta, ocorre pela intermediação de espécies eletroativas 

oxidantes que se mantem adsorvidos (física ou quimicamente) à superfície do ânodo, no qual 
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são continuamente geradas. A oxidação indireta é o principal processo de transferência de 

átomos de oxigênio para o material a ser oxidado, implica também a adição de reagentes 

(principalmente um catalisador), dependendo do tipo de agente de oxidação que é para ser 

produzido. Esse processo eletroquímico de oxidação anódica envolve a formação de radicais 

hidroxilas (•OH), espécie intermediária da reação de evolução de oxigênio, que se adsorve

física ou quimicamente na superfície do eletrodo (BERTAZZOLI; PELEGRINI, 2002; 

MARTINEZ-HUITLE; BRILLAS, 2009). 

A reação inicial ocorre na superfície do ânodo (genericamente designado como M) do 

tipo dimensionalmente estáveis, no qual ocorre a oxidação da molécula de água, que 

conduzem à formação de radical hidroxila quimicamente adsorvido, conforme a equação a 

seguir (MARTINEZ-HUITLE; FERRO, 2006; MARTINEZ-HUITLE; BRILLAS, 2009):

M + H2O (•OH) + H+ + e- (1)

Os radicais hidroxilas irão reagir e formar os superóxidos (MO), formado na seguinte 

reação:  

M(OH• + + e- (2)

O superóxidos (MO) oxidarão as moléculas orgânicas (Equação 3), e também serão 

responsáveis pela formação de oxigênio, num processo competitivo, conforme a equação (4):

MO M + RO   (3)

MO + ½ O2 (4)

Um segundo caminho alternativo para a reação, no qual o composto orgânico (R) é

completamente mineralizado, deve também ser considerado de acordo com a Equação (5):

mCO2 + nH2O + nH+ + ne- (5)

A reação de combustão, representada pela Equação (5), é mais provável que ocorra em 

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

DDB (Diamante Dobado de Boro), SnO2 ou Sb2O5 (ROCHA, 2011). Nestas condições, 

também será formado oxigênio (Equação 6), sendo uma reação que limita a eficiência do 
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processo de oxidação eletroquímica e isto vai depender das condições experimentais e do 

material eletrocatalítico usado.

M(OH- + ½ O2 + H+ + e- (6)

A Figura 2.1, apresenta de forma esquemática, os processos da oxidação eletroquímica 

de compostos orgânicos, nos mecanismos nas reações descritas acima. 

Figura 2.1: Representação esquemática da oxidação eletroquímica de orgânicos sobre ânodos de óxidos 

metálicos (MOx), formando superóxidos (MOx+1). (1) eletrólise da água; (2) formação de superóxidos; (3) 

oxidação de compostos orgânicos; (4) desprendimento de O2; (5) combustão eletroquímica do composto 

orgânico através de radicais hidroxila e (6) conversão electroquímica do composto orgânico, R , via óxido 

metálico (CONMINELLIS, 1994). 

Fonte: CONMINELLIS, 1994.

É importante notar que a oxidação eletroquímica através de radicais (•OH), não é o 

único mecanismo de oxidação que ocorre pelo uso de tecnologias eletroquímicas, outros 

oxidantes podem ser também gerados na superfície do ânodo e, consequentemente oxidará a

matéria orgânica, comumente conhecida como oxidação eletroquímica indireta (OEI). No caso 

de OEI, duas principais abordagens são utilizadas: (i) a oxidação eletroquímica com cloro 

ativo, na qual oxidação anódica direta de íon cloreto presente no efluente para a formação de 

cloro livre e/ou espécies de cloro e oxigênio que podem oxidar os poluentes orgânicos até a 

completa mineralização (RAMALHO et al., 2010);  e (ii) o processo Eletro-Fenton em que as 
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substâncias orgânicas podem ser mineralizadas com formação de radicais hidroxilas (•OH)

pela reação de Fenton entre adição catalítica Fe2+ e H2O2 eletrogerado de redução de O2 em 

um cátodo adequado (YAVUZ et al., 2010).

2.3.3.1 Material anódico

Como mencionado anteriormente, o material anódico tem grande importância no 

processo eletroquímico para a oxidação de compostos orgânicos, bem como sua natureza e

seletividade influenciam na eficiência desse processo. De acordo com Conminellis (1994), o 

material anódico pode ser dividido em duas classes simples: 

(i) Eletrodos ativos – apresentam baixo sobrepotencial de evolução de oxigênio, são 

bons eletrocatalisadores para oxidação eletroquímica direta e, consequentemente, 

levam a oxidação parcial de poluentes orgânicos. Sendo assim, alguns materiais de 

eletrodos como Pt, IrO2 e RuO2, podem ser considerados ativos;

(ii) Eletrodos não ativos – apresentam alto sobrepotencial de evolução de oxigênio, e 

são eletrocataliticamente pobres para oxidação eletroquímica direta, mas há a 

possiblidade de ocorrência nestes eletrodos. Eles também não apresentam altos 

estados de oxidação possíveis o que leva as espécies orgânicas a serem oxidadas 

diretamente por radicais hidroxilas, podendo alcançar a mineralização completa 

por CO2. Eletrodos como SnO2, PbO2 e DDB, são considerados eletrodos ideais 

para o tratamento de águas residuais, os óxidos desta classe de eletrocatalisadores 

prevalece o mecanismo de oxidação indireta.  

Na prática, a maioria dos ânodos exibe um comportamento misto, uma vez que ambos 

participam dos caminhos de reações paralelas de oxidação e reações de evolução de oxigênio

(PANIZA; CERISOLA, 2009). 

Baseado na informação da classificação dos materiais anódicos, observa-se que a 

escolha do eletrodo vai repercutirá na eficiência total do processo eletroquímico. Diversos 

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

ânodo para verificar o melhor desempenho na oxidação de compostos orgânicos em termos de 

eficiência, tempo de processo e consumo energético (KÖTZ et al. 1991; STUCKI et al. 1991; 
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GRIMM et al. 1998, POLCARO et al. 1999, MARTÍNEZ-HUITLE et al. 2009). Martinez-

Huitle e colaboradores (2006, 2009) mostram que dentre os óxidos que mais se destacam 

nessa categoria estão os ânodos de DDB (diamante dopado de boro), PbO2 e Pt, quando 

comparados a diferentes materiais anódicos. Estes ânodos apresentam os melhores 

desempenhos na oxidação de compostos orgânicos em termos de eficiência, tempo de 

processo e consumo energético. 

2.3.3.1.1 Ânodo de platina 

A platina é um elemento metálico de transição branco prateado. Possui um elevado 

ponto de fusão e ebulição. O elemento não se oxida nem se dissolve em ácido clorídrico. É 

um material com características excelente, porém possui um custo elevado para ser aplicado

como ânodo. Porém Ti/Pt é muito mais barato e pode ser usado, apresentando eficácia similar, 

estabilidade, fácil limpeza e conservação (SAKALIS et al., 2006).

O ânodo de platina é um dos eletrodos mais usados na eletrólise, devido a sua boa 

resistência química à corrosão mesmo nos meios fortemente agressivos. O comportamento 

dos eletrodos de platina na oxidação eletroquímica tem sido amplamente relatado na 

literatura, mostrando uma atividade eletrocatalítica significativa (PANIZA, 2010). 

Recentemente, alguns grupos de pesquisas tem estudado o tratamento de efluentes 

têxteis e a oxidação de compostos orgânicos, principalmente derivados da indústria 

petroquímica, usando o Ti/Pt (SAKALIS et al., 2006; RAMALHO, 2008; PONTES, 2010; 

DE OLIVEIRA et al., 2011; ROCHA, 2011; SOLANO, 2011; ROCHA et al., 2012). A

utilização da platina apresenta alta eficiência de descoloração em efluentes contendo corantes, 

mas com descontaminação muito baixa, pois se comporta como um ânodo ativo e pequena 

quantidade de oxidante heterogêneo •OH é acumulado na sua superfície durante a eletrólise da 

água (LOPEZ-GRIMAU; GUTIÉRREZ, 2006 apud ROCHA, 2011). 

2.4 Adsorção

A adsorção é um termo utilizado para descrever o fenômeno, no qual moléculas que

estão presentes em um fluido (líquido ou gasoso) concentram-se espontaneamente sobre a 

superfície sólida. Geralmente, a adsorção parece ocorrer como um resultado de forças não 
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balanceadas a superfície do sólido e que atraem as moléculas de um fluido em contato por 

tempo finito (BRAGA, 2008). 

O fenômeno de adsorção também é definido como o enriquecimento de um ou mais 

componentes em uma região interfacial devido a um não balanceamento de forças. Os 

principais elementos da adsorção são o fluido (adsortivo), a superfície no qual o fenômeno 

ocorre (adsorvente) e os componentes retidos pela superfície do adsorvente (adsorbato). Se o 

processo de adsorção de uma ou várias espécies iônicas é acompanhado pela simultânea 

dessorção de uma quantidade equivalente de espécies iônicas, este processo é considerado 

como troca iônica (DABROWSKI, 2001). 

2.4.1 Tipos de interações de adsorção

Conforme a natureza das forças de ligação envolvidas, a adsorção pode ser 

classificada em: adsorção física (fisissorção) ou adsorção química (quimissorção). Na 

adsorção física (fisissorção), os efeitos atrativos que ocorrem entre o adsorvente e o adsorbato 

são relativamente fracos envolvendo, principalmente, interações de Van der Waals. Já na 

adsorção química (quimissorção), a interação entre a substância adsorvida e o sólido 

adsorvente é muito mais intensa, quase tão forte, quanto à de uma ligação química (SILVA 

CURBELO, 2002).

De maneira simplificada pode-se dizer que na fisissorção há uma interação entre

moléculas não reativas, provocadas por forças de Van der Waals, enquanto que na

quimissorção ocorre uma transferência de elétrons entre o sólido e a molécula adsorvida

formando uma ligação química entre adsorvente e adsorbato. Neste caso, existe a formação de

um composto químico apenas na superfície do sólido.

Os principais fatores que influenciam o equilíbrio de adsorção são a estrutura porosa 

do sólido, sua heterogeneidade e suas propriedades físicas superficiais. Quanto mais 

finamente dividido estiver este sólido, maior será sua eficiência em adsorver as moléculas 

presentes no meio. A intensidade desses efeitos depende também da temperatura, da natureza 

das substâncias presentes no meio ou da concentração dos íons metálicos em solução. O 

processo de adsorção também é dependente das diferenças entre as propriedades químicas do 

solvente e adsorbato (SANTOS, 2011). 
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2.4.2 Processos de adsorção

No tratamento de águas residuais, muitos processos de adsorção não são apenas 

puramente físicos ou químicos, mas uma combinação dos dois processos. Os processos de 

adsorção são, geralmente, classificados de acordo com o tipo de interface e com o tipo de 

forças que estão atuando. Dependendo do tipo das fases em contato, os sistemas nos quais os 

processos de adsorção ocorrem podem ser classificados em líquido/gás, líquido/líquido, 

sólido/sólido, sólido/gás e sólido/líquido (CLARISSE, 2005).

O processo de adsorção para o tratamento de águas residuais é caracterizado pela 

interface sólido-líquido e pelas reações que ocorrem na interface que determinam a taxa e a 

extensão da adsorção (CLARISSE, 2005).

Diferentes tecnologias e processos são aplicados em vários setores industriais, 

dependendo das substâncias que são utilizadas. Tratamentos biológicos e processos que fazem 

uso de membranas, processos oxidativos, técnicas eletroquímicas e/ou químicas e

procedimentos que envolvem fenômenos de adsorção são os processos mais comumente 

utilizados para a remoção de compostos poluentes de efluentes industriais (CRINI, 2006).

Atualmente, a adsorção vem se destacando como um tratamento viável, sendo aplicada

essa tecnologia para o tratamento de efluentes industriais para remoção de corantes, metais 

pesados, materiais orgânicos como fenóis, cresóis e outras substâncias tóxicas. Além disso, o

material adsorvente que é utilizado no processo, pode se tornar um método de baixo custo 

para o tratamento de tais efluentes, com diferentes origens.  

2.4.3 Adsorventes 

Os adsorventes são em sua maioria materiais bastante porosos, e é importante que os 

mesmos proporcionem uma grande área especifica externa e interna associada à sua estrutura 

porosa, sendo que a adsorção ocorre nas paredes dos poros ou em locais específicos das 

partículas, chamadas de sítios de adsorção (FONTES, 2010). Muitos tipos de sólidos são 

utilizados para adsorção tanto de fase líquida quanto vapor, porém adsorventes com poros 

grandes são preferidos para o uso com líquidos (FONTES, 2010). 

Os adsorventes adquiridos comercialmente devem reunir uma série de características 

favoráveis de eficiência, seletividade, resistência mecânica, perda de carga, custo, 
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aglomeração, inércia química e densidade, porém a propriedade mais importante é a área 

interfacial (CURBELO, 2002). 

Alguns parâmetros são importantes para a caracterização dos adsorventes, como 

volume específico de poros, porosidade e distribuição de tamanho de poros, bem como, a área 

específica. Sendo estes geralmente classificados pela “International Union of Pure and 

Applied Chemistry”(IUPAC) em três grupos, de acordo com seu diâmetro de poros: 

microporosos (< 2nm), mesoporosos (2-50 nm) e macroporos (> 50 nm).

Dentre os adsorventes utilizados, incluem as zeólitas, carvão ativado, aluminas, sílica 

gel, bauxita, vermiculita, perlita, resinas de troca iônica e adsorventes poliméricos. Novas 

estruturas de adsorventes ou modificação físico-química de materiais comerciais já existentes

e estão sempre em desenvolvimento (FONTES, 2010).

2.4.4 Resina de troca iônica 

Resinas de troca iônica são polímeros insolúveis, contendo grupos funcionais capazes 

de realizar reações de troca iônica com cátions ou ânions presentes na água (SILVA et al.,

2009). As cargas de tais grupos funcionais fixos são equilibradas por um número equivalente 

de íons de carga de sinal contrário. Estes últimos movimentam-se livremente pelos poros da 

resina e são chamados de íons móveis por permutarem com os íons em solução (VOGEL, 

1981). 

Diferentes princípios podem ser utilizados em relação à síntese da matriz das resinas, 

como a polimerização ou a policondensação. Atualmente, resinas obtidas por polimerização 

são as mais utilizadas por apresentar maior durabilidade e alta capacidade, além de 

estabilidade térmica e química. Os tipos de resina mais conhecidas são os trocadores iônicos 

inorgânicos e sintéticos. 

O grupo dos trocadores iônicos sintéticos é classificado segundo o material da matriz e

dos grupos funcionais fixados à matriz e da estrutura da resina. As resinas podem ser 

constituídas por diferentes materiais, como acrílico-divinilbenzeno ou de copolímeros de 

estireno-divinilbenzeno, seguida por sulfonação (COLLINS, et al., 2006). Na Figura 2.2, é

representada a sequência de reações envolvidas na produção de uma resina fortemente ácida 

de matriz de estireno e divinilbenzeno.
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Figura 2.2: Polimerização e sulfonação de matrizes com base de estireno-divinilbenzeno resultando na produção 

de uma resina fortemente ácida.

Fonte: COLLINS, et al. 2006

A presença do divinilbenzeno (DVB) resulta em ligações cruzadas que confere 

estabilidade mecânica à resina. A arrumação das cadeias carbônicas interconectadas é o que 

assegura a pouca solubilidade das resinas trocadoras de íons na maioria dos solventes, o que 

faz com que elas não sejam destruídas. As resinas com muitas ligações cruzadas são em geral 

mais duras e mais impermeáveis do que os materiais com poucas ligações cruzadas 

(GUEDES, 2010). 

A estrutura da matriz também diferencia cada resina pode ser: gel, isoporosos e 

reticular. As resinas de estrutura gel são as que durante a polimerização a rede obtida tem 

forma de gel e podem ser microporosas ou macroporosas (macroreticulares). As 

macroreticulares possuem estrutura rígida, esférica e possuem grande área de superfície. As 
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isoporosas tem estrutura com poros uniformes e as resinas peculiares são resinas de forma 

alternativa, como forma de filme, fibra e placa (GUEDES, 2010).

A variação das características da estrutura polimérica (tamanho da partícula, 

porosidade, área específica e hidrofobicidade / hidrofilicidade) define que tipos de compostos 

orgânicos podem ser removidos ou recuperados dos efluentes dos processos industriais 

(CLARISSE, 2005). 

Resinas poliméricas macroreticuladas vêm sendo utilizadas como adsorvente 

alternativo ao uso do carvão ativado na remoção de compostos orgânicos específicos de água 

contaminada. Estas resinas podem adsorver reversivelmente compostos orgânicos de soluções 

ou suspensões e também podem reduzir o problema de dessorção por conta do tipo de ligação 

formada entre os compostos orgânicos e a superfície da resina, normalmente, este tipo de 

adsorção é feito através de forças do tipo Van der Waals (KENNEDY, 1973). 

A escolha adequada da resina de troca iônica é fundamental para garantir uma boa 

eficiência. No caso do tratamento de águas produzidas, as resinas devem ser escolhidas para 

dar uma seletividade preferencial aos constituintes que serão removidos, e devido à 

complexidade da água produzida se faz necessário alguns ensaios preliminares antes da 

escolha do tipo de resina a ser utilizada na planta industrial. 

2.4.4.1 Tipos de resina de troca iônica 

As resinas são classificadas em catiônicas e aniônicas, trocadores de íons fortes e 

fracos, dependendo do grupo funcional ligado a sua estrutura. As resinas podem ser:

a) Catiônica Fracamente Ácida - Somente terão afinidade com os cátions fortemente 

ionizáveis tais como Ca2+, Mg2+. Terão pouca afinidade pelo cátion Na+ e, portanto, raramente 

são utilizadas nos sistemas de deionização das águas brasileiras, que possuem baixos teores de 

dureza total. A troca com íons metálicos ocorrerá em soluções somente quando estas 

estiverem associadas em soluções com ânions de ácidos fracos, em valores de pH acima de 4 

(VOGUEL, 1981). Estas resinas possuem como grupo ativo o ácido carboxílico, sendo 

apresentada na Figura 2.3.
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Figura 2.3: Resina trocadora de cátions fracamente Ácida

Fonte: FONSECA, 2008

b) Catiônica Fortemente Ácida – Possuem, como grupo ativo, o ácido sulfônico e terão 

afinidade com todos os cátions existentes nas águas Ca2+, Mg2+, Na+
, K+, conforme mostra a 

reação da Equação (7) e, portanto, elas são mais utilizadas nos sistemas de desmineralização 

de águas duras em contato com uma resina catiônica na forma H+ e os íons responsáveis pela 

dureza podem ser permutados. O esquema desse tipo de resina está representado na Figura 

2.4.

R – H + Ca2+ R2Ca + 2H+ (7)

Figura 2.4: Resina trocadora de cátions fortemente ácida

Fonte: COLLINS, et al. 2006

c) Aniônica Fracamente Básica – São resinas funcionalizadas com grupos de amina 

primária (NH4), secundária (NHR), e terciária (NR2). Podem ser aplicadas na adsorção de 

ácidos fortes com boa capacidade, mas sua cinética é lenta. Essas resinas são usadas em 

conjunto com resinas catiônicas para desmineralizar águas. No entanto, removem ânions 

fortes, tais como sulfato, cloreto e nitrato, não removendo ânions fracos, como os 

bicarbonatos e silicatos (SANTOS FILHO, 1981). Para efeito de simplicidade representa-se a 
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resina com fórmula R – OH. Estas resinas na presença de ácidos minerais fortes teriam o 

seguinte comportamento:

(8)

d) Aniônica Fortemente Básica - São obtidas a partir da reação de estireno-DVB com 

aminas terciárias. O grupo funcional é um sal de amônio quaternário que retém o íon OH-.

Existem dois tipos de resina fortemente básica: Tipo I – são as mais fortemente básicas

existentes e possuem como grupo ativo a tri-metil amina; Tipo II - são as aniônicas fortemente 

básicas e possuem como grupo ativo dimetiletanolamina. A Equação (9) representa os dois 

tipos de resina fortemente básica. 

Tipo I                                     Tipo II

(9)

As resinas do tipo I são mais básicas e têm capacidade de troca menor do que as do 

tipo II quando operando em um número menor de níveis de regeneração (VOGUEL, 1981).

2.4.4.2 Utilização de resina de troca iônica 

As resinas de troca iônica são aplicadas em várias áreas como no tratamento de águas, 

resíduos nucleares, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, agricultura e metalúrgica. Na 

indústria de petróleo, os processos de adsorção são mais utilizados na separação de isômeros 

químicos (CLARISSE, 2005).  

A possiblidade do emprego das resinas poliméricas em tratamento de águas oleosas 

provenientes da indústria de petróleo, ainda é uma técnica que vem sendo explorada em 
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virtude de suas vantagens, como baixo custo, seletividade, possibilidade de regeneração e 

reutilização, possibilitando seu descarte causar impactos significativos ao meio ambiente. 

(QUEIRÓS, 2006; AVERSA et al., 2014). Embora apresentem potencial de aplicação na 

remoção de contaminantes de água produzida, pouca informação tem sido encontrada na 

literatura sobre o uso de resina de troca iônica para tratamento desse efluente.

Alguns autores pesquisaram a aplicação de resinas à água contaminada com uma vasta 

gama de corantes reativos, tais como o Reactive Black 5, Reactive Red 2 e o  Reactive Red 

120 (GRELUK; HUBICKI, 2013), Acid Orange 7 (GRELUK; HUBICKI, 2011) e Acid Blue 

113 (SHU et al., 2010), tais pesquisas demonstraram excelente capacidade de remoção de 

corantes em soluções aquosas. 

Riani (2008) realizou experimentos com solução industrial de processo de lavagem de 

galvanoplastia, contendo metais pesados em sua composição. Os experimentos foram 

realizados com diversos tipos de resinas como Amberlyst 15 WET e Amberlyst A-21, Dowex 

Marathon C e Dowex Marathon A, Purolite C-150 e Purolite A-850. Os resultados mostraram

que o aumento da temperatura favoreceu a remoção de íons metálicos em resinas catiônicas,

exceto o cromo trivalente. Porém, a concentração do cromo hexavalente no processo de 

eluição por colunas de troca iônica foi diminuída de 490 mg L-1 para 0,35 mg L-1, obtendo a 

remoção de 90% em um sistema de resina tipo gel. Os valores obtidos pela autora demonstrou

que as resinas são capazes de remover diversos metais em concentrações elevadas como o 

cromo presente na solução aquosa proposta. 

Fonseca (2008) relata em seu trabalho uma proposta para o tratamento de águas 

contaminadas com nitrato do aquífero Dunas-Barreiras (Natal-RN), utilizando resina de troca 

iônica (IMAC-HP-555), avaliando o processo cinético e termodinâmico, através de método da 

imersão em volume finito e dinâmicos da adsorção por troca iônica usando uma coluna. Os 

ensaios demonstraram que a capacidade de adsorção média para o íon nitrato a 25 º C foi de 

0,0110 g NO3
-/g R para as condições de equilíbrio do sistema, a eficiência de adsorção do

sistema alcançada foi de 45%. Com relação às informações de caráter termodinâmico, 

cinético e dinâmico conferem credibilidade ao processo adsortivo por troca iônica, como uma

forma alternativa de construção de um modelo de sistema economicamente viável para 

aproveitamento das águas contaminadas por nitratos do aquífero Dunas-Barreiras.



Capítulo III

Estado da Arte
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3. Estado da Arte

O avanço da produção petrolífera, associado à quantidade de efluente gerado tem

chamado atenção de vários pesquisadores para o desenvolvimento de diversas técnicas de 

tratamento para a remediação dos contaminantes constituintes da água produzida. Dentre as 

alternativas propostas, a tecnologia eletroquímica e a adsorção têm sido largamente 

empregadas, e ambas demonstraram eficiência principalmente para o tratamento de efluentes 

petroquímicos e de industriais têxteis. Este capítulo apresenta alguns trabalhos que utilizaram 

estas técnicas que influenciaram na produção desta dissertação. 

Lin e Huang (1999) efetuaram uma investigação do uso de resinas para a remoção do 

BTEX de soluções aquosas. Os autores utilizaram três resinas como Ambersob 563, 572 e 600

com diferentes tamanhos de área de superfície (m2/g) de 580, 1100 e 550 respectivamente. Os 

experimentos foram realizados em uma coluna de adsorção de tubo de vidro com 1,88 cm de 

diâmetro e 10,5 cm de altura, empacotada com 10 g de resina para volume de 20,5 cm3. As 

amostras foram analisadas para a determinação da concentração de BTEX através do CG. Foi 

observado ainda que a adsorção para o benzeno e tolueno era semelhante, como também eram 

parecidas para o etilbenzeno e xileno, este comportamento foi atribuído à solubilidade dos 

mesmos, pois o benzeno e o tolueno possuem uma solubilidade em água maior que o 

etilbenzeno e o xileno, portanto mais adsorvidos. O tamanho do poro da resina também 

influenciou na adsorção do composto BTEX, obtendo remoção desses contaminantes na 

resina que apresentou maior área específica.

Queirós e colaboradores (2006) avaliaram a capacidade de resina poliméricas para o 

tratamento alternativo de águas oleosas provenientes da indústria de petróleo, as quais já 

foram tratadas por métodos convencionais. As águas oleosas sintéticas foram tratadas em 

colunas de leito fixo empacotadas em série com resinas poliméricas constituídas à base de 

divinilbenzeno e metacrilato de metila. Os resultados apresentaram um teor total de óleos e 

graxas (TOG) inferior a 1 ppm. O estudo cinético mostrou que a eficiência de remoção dos 

contaminantes depende ligeiramente da vazão de eluição do sistema, sendo que valores de 

desempenho máximo alcançado a uma vazão de 7 mL/min, na faixa de 5 a 50 mL/min. Os 

autores comprovaram que as resinas apresentaram estrutura satisfatória para a adsorção dos 

contaminantes de água produzida.

Santos e colaboradores (2006) avaliaram a remediação eletroquímica da indústria de 

extração de petróleo de águas residuais utilizando Ti/Ru0,34Ti0,66O2. Os autores obtiveram uma 
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remoção de DQO de 40% durante 12h e 57% após 70h, ambas a 50ºC e com densidade de 

corrente de 100 mA/cm2. Essa lenta redução do DQO pode ser atribuída à ocorrência de 

reações secundárias como a formação de O2, Cl2 e H2. Além disso, a influência da 

temperatura para a remoção eletroquímica de DQO foi investigada obtendo valores de 24%, 

48% e 57% nas temperaturas de 10 ºC, 25 ° C e 50 ° C, respectivamente.

Raghu e Basha (2007) estudaram a eficiência das técnicas químicas ou eletroquímicas

seguida por processo de troca iônica para a remediação de corante em efluente têxtil.  Este

efluente foi tratado primeiramente com coagulante polimérico (agente de fixação de corante 

catiônico) e eletrocoagulação, usando eletrodo de ferro e alumínio, sob diferentes densidades 

de corrente e pH, avaliando a remoção da cor, DQO e o consumo energético. Enquanto que o 

processo com resina de troca iônica foi realizado para aumentar a eficiência da remoção da 

cor e DQO, concentração do Fe, condutividade, alcalinidade e sólidos suspensos totais. A 

partir dos resultados de coagulação química, a redução máxima de DQO foi de 81,3%, com 

300 mg L-1 de coagulante, enquanto que no processo de eletrocoagulação, a remoção de DQO 

alcançada foi de cerca de 92,31% (0,25 A/dm2) com o consumo energético de 19,29 kWh/kg, 

e de  80% (1 A/dm2) foi obtida com o consumo 130,095 kWh/kg para os eletrodos de ferro e 

alumínio, respectivamente. A condutividade do efluente com o tratamento químico e 

eletrocoagulação apresentou um valor de 4910 e 5320 μmho/cm, respectivamente, reduzindo 

para 48 μmho/cm após o tratamento com a resina. Com os dados obtidos experimentalmente, 

os autores concluíram que o tratamento químico ou eletrocoagulação seguido por métodos 

com resina de troca iônica foram satisfatórios e capazes de elevar a qualidade de efluentes de 

águas residuais.

Ramalho e colaboradores (2010) estudaram a oxidação anódica de poluentes orgânicos 

de água produzida gerada pela exploração de petróleo da Petrobrás (plataforma de Curimã –

RN), utilizando um reator eletroquímico com eletrodo de Ti/RuO2–TiO2-SnO2.Os 

experimentos foram realizados sob condições galvanostáticas em 25ºC e a densidade de 

corrente de 89 mA cm-2, observando a eficiência do eletrodo para a degradação de poluentes 

orgânicos como BTEX e fenol, analisados através da determinação da concentração de 

poluentes por CG-PID/FID. Utilizando diferentes taxas de fluxo (0,25; 0,5; 0,8 e 1,3 dm-3 h) 

foram alcançadas a remoção de (98%, 97%, 95% e 84%) respectivamente. Nas mesmas 

condições de oxidação eletroquímica foi conseguida uma pequena degradação de fenol e de 

etilbenzeno: 20-47% (em 0,8 e 1,3 dm-3 h) e 17-47% (em 0,25; 0,5 e 0,8 dm-3 h) 

respectivamente. A remoção completa dos poluentes foi alcançada em 0,5 a 2,3h de eletrólise, 
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com consumo energético variando de 4,84 – 0,97 KWh m-3 e os custos variando entre 1,41 –

0,28 reais (moeda brasileira). Tais dados mostraram ser efetivo o tratamento eletroquímico 

para remediação de poluentes orgânicos.  

Silva e colaboradores (2011) verificaram a eficiência do tratamento eletroquímico em 

amostras de água subterrânea contaminada com compostos orgânicos dissolvidos 

provenientes de vazamento de combustíveis em postos de revenda de combustível em 

Natal/RN. A oxidação eletroquímica foi realizada em batelada usando como ânodo o Ti/Pt e o 

ânodo de Ti. Foram realizados dois ensaios, em diferentes condições: Ensaio I - Corrente de 

0,16 A, potencial 26,9 V, 6 h de eletrólise; Ensaio II – corrente de 1,4 A, potencial de 18,8 V, 

adição de 10g de Na2SO4, em 9 h de eletrólise. Ambos os experimentos utilizaram um volume 

de 2000 mL da amostra, e pós o processo eletroquímico foram analisadas as quantidades de 

HPAs e BTEX por CG-EM e CG-PID/FID, respectivamente. Os resultados de remoção dos 

compostos orgânicos foram satisfatórios em todos os ensaios, obtendo concentrações bem 

abaixo dos limites de detecção do equipamento, e em conformidade com a legislação 

ambiental. 

Vignola (2011) estudou a remoção de compostos BTX através do processo de 

adsorção, utilizando como adsorvente o carvão ativado CD 500, resina polimérica macronet® 

MN-202 (nome comercial obtida da empresa Purolite) e argila modificada (nome comercial 

Claytone-40, obtida pela empresa Southern Clay Products (SCP). Alguns parâmetros cinéticos e de 

equilíbrio termodinâmico foram obtidos através do uso de reatores em batelada para os 

compostos de BTX monocomponentes utilizando todos os adsorventes e para 

multicomponentes utilizando a argila modificada. O modelo cinético de pseudo-segunda 

ordem teve melhor correlação com os resultados experimentais para os adsorventes, obtendo 

uma remoção de 83% dos compostos BTX, exceto para o benzeno em argila modificada. A 

adsorção do benzeno foi mais rápida sobre o carvão ativado, seguida do o-xileno e tolueno 

para maior concentração estudada; já em relação à resina e a argila, a adsorção do o-xileno foi 

a mais rápida seguida do tolueno e benzeno. Os modelos de isotermas de adsorção se 

ajustaram bem aos resultados experimentais, sendo o modelo de Langmuir-Freudlich que 

descreveu o melhor equilíbrio para o sistema monocomponente. Os dados obtidos 

experimentalmente comprovaram a eficiência de remoção para todos os adsorventes que 

podem ser empregados para a remoção do BTX presentes em efluentes petroquímicos. 

Rocha e colaboradores (2012) investigaram a oxidação anódica de água produzida 

gerada pela exploração de petróleo em uma plataforma da Petrobrás no Rio Grande do Norte, 
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usando eletrodos de platina suportado em titânio (Ti/Pt) e diamante dopado de boro (DDB) 

em uma célula eletrolítica. Os autores avaliaram diversos parâmetros operacionais, tais como 

densidade de corrente, eletrólito de suporte, velocidade de agitação, temperatura e consumo 

energético. Os resultados mostraram melhor desempenho para a remoção de DQO (98%) para

o ânodo de DDB, devido a grande quantidade de radicais hidroxilas e peroxodissulfatos 

gerados a partir da oxidação da água, e esse aumento de remoção de DQO também foi 

enfatizado devido à variação de densidade de corrente (de 15 a 60 mA cm-2). No eletrodo de 

Pt a remoção de DQO foi de apenas 50% com densidade de corrente de 15 a 30 mA cm-2, e 

80% para 60 mA cm-2. As análises da concentração dos hidrocarbonetos presentes na amostra 

através do CG-MS, demonstraram a quantidade de eliminação dos poluentes orgânicos em 

função do aumento da densidade de corrente, na presença de Na2SO4 e a variação da 

temperatura, comprovando a eliminação de mais 95% dos compostos orgânicos. Quanto ao 

consumo energético, os valores obtidos evidenciaram que a técnica eletroquímica é um 

processo viável para o tratamento desse efluente. 

Aversa e colaboradores (2014) desenvolveram um trabalho avaliativo do desempenho 

de três resinas poliméricas porosas de metacrilato de metila-divinilbenzeno (MMA-DVB), 

estireno-divinilbenzeno (Sty-DVB) e estireno-divinilbenzeno sulfonada (S-Sty-DVB) no

tratamento de dois sistemas de soluções aquosas contaminadas: um com petróleo e outro com 

anilina. Nos testes empregando-se água oleosa, foram avaliadas colunas contendo somente um 

tipo de resina (Sty-DVB e S-Sty-DVB) e colunas de recheio misto (MMA-DVB/S-Sty-DVB e 

Sty-DVB/S-Sty-DVB), frente à remoção do óleo e dos cátions sódio e cálcio presentes na 

água oleosa. Foram preparadas seis colunas, sendo quatro para avaliar a eficiência na remoção 

do óleo e duas quanto à remoção da anilina. Nas duas colunas de recheio misto às resinas 

foram dispostas em série, de modo que a água oleosa entrasse primeiro em contato com a 

resina não sulfonada. A diferença entre as concentrações denotou o quanto ficou retido na

resina em relação à quantidade presente na água. Os autores demonstraram que as colunas 

com recheio misto apresentaram melhor desempenho, devido à hidrofilicidade do sistema 

adsorvente, com uma eficiência de remoção de óleo de 99% durante todo o processo. Em 

relação à remoção da anilina, a resina sulfonada foi a que apresentou melhor desempenho, em 

razão da interação ácido-base entre a anilina e os sítios ativos da resina. Desse modo, os 

autores evidenciaram que o emprego de sistemas mistos utilizando resinas de troca iônica é

uma alternativa recomendável para a remoção de diversos contaminantes presentes na água 



Dissertação de Mestrado, PPGCEP/UFRN                                                                  Capítulo 3: Estado da Arte

Maria Jucilene de Macêdo Melo, dezembro /2014                                                                                34

produzida pela indústria de petróleo, possibilitando seu descarte ou reuso sem danos ao meio 

ambiente.

Santos e colaboradores (2014) investigaram um sistema em fluxo para o tratamento de 

efluentes petroquímicos usando platina suportado em titânio (Ti/Pt) e diamante dopado de 

boro (DDB). As experiências preliminares foram realizadas a 25ºC, aplicando densidade de 

corrente (j = 20, 40 e 60 mA cm-2), obtendo uma remoção de DQO para o eletrodo de Ti/Pt de 

64,5%, 90,7% e 93,6%, respectivamente. Para o ânodo de DDB, a remoção de DQO foi de 

76,2%, 94,5% e 97,1% em apenas 8h de tratamento com as mesmas densidades de corrente.

Os autores avaliaram ainda a eficiência total da corrente, estimadas através da aplicação da 

densidade de corrente (20, 40 e 60 mA cm-2) atingindo 58%, 41% e 29%, respectivamente, 

enquanto que para o DDB foram obtidos 70%, 54% e 39% respectivamente. Esses valores 

confirmam que a quantidade de corrente empregada favorece o desprendimento de oxigênio, 

diminuindo a eficiência do processo. O efeito da temperatura durante o tratamento 

eletroquímico também foi estudada aplicando de 40 mA cm-2, variando a temperatura (25, 40 

e 60°C). Os resultados mostraram uma forte influência da temperatura para a oxidação do

efluente, reduzindo o tempo de tratamento. Para o Ti/Pt as remoções de DQO após 5 h de 

tratamento foram de 83,2%, 87,4% e 92,1%; enquanto que para BDD a remoção de DQO de 

81,9%, 91,8% e 94,5%, respectivamente. 

As pesquisas descritas contemplam a técnica eletroquímica e adsorção para o 

tratamento de efluentes contaminados com compostos orgânicos derivados da água produzida.

Os artigos mostram bons resultados, sendo recomendável para a remoção de diversos 

contaminantes presentes na água produzida pela indústria de petróleo, possibilitando seu 

descarte sem danos ao meio ambiente.

Além disso, o tratamento combinado apresenta-se como uma alternativa inteligente, 

promissora, eficiente, com boa relação custo benefício para o tratamento de efluentes, 

conforme foi descrito por Raghu e Basha (2007), utilizando a eletrocoagulação seguido por 

métodos com resina de troca iônica para o tratamento de efluente têxtil. 

Assim, este trabalho surge com o intuito de utilizar a tecnologia eletroquímica 

acoplada adsorção para o tratamento de compostos aromáticos como o BTX (derivados de 

petróleo), como alternativa de tratamento de efluentes.



Capítulo IV

Materiais e Métodos
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4. Materiais e Métodos

Este capítulo faz uma abordagem dos materiais utilizados e as metodologias aplicadas 

neste trabalho: célula eletroquímica, ensaios de adsorção, equipamentos analíticos, estudo 

eletroanalítico, medições analíticas para a remoção de BTX e avaliação do consumo 

energético. 

4.1. Reagentes e soluções

Os compostos aromáticos, especificamente o BTX, foram de grau analítico (P.A) sem 

tratamento prévio. A solução sintética contendo benzeno, tolueno e xileno foi preparada com 

concentração de 22,8 mg L-1, 9,7 mg L-1 e 9,0 mg L-1 (segundo valores de solubilidade na

água), respectivamente em Na2SO4 (sulfato de sódio) a 0,1 mol L-1. A limpeza eletroquímica

dos eletrodos foi realizada através da utilização de uma solução de H2SO4 (ácido sulfúrico) a 

0,5 mol L-1. Esse procedimento de limpeza se faz necessário para evitar contaminação na 

superfície do eletrodo proveniente de ensaios anteriores e/ou o uso do mesmo em outros 

experimentos realizados por terceiros.

4.2 Adsorvente

A resina de troca iônica para a realização desse trabalho foi adquirida comercialmente

pelo fabricante Purolite do Brasil. A resina mista Purolite MB 478 (nome comercial) apresenta 

estrutura polimérica à base de poliestireno e divinilbenzeno, com grupo funcional de ácido 

sulfônico e amônio quaternário, possui forma esférica tipo gel (Figura 4.1). A Tabela 3

apresenta algumas características da resina.
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Figura 4.1. Resina de troca iônica tipo gel 

Fonte: MELO, 2014.

Tabela 3. Características gerais da resina Purolite MB 478

Características Resina
Retenção de volume – cátion/ânion 50/50

Retenção máxima de umidade 62 %

Variação de diâmetro da esfera (microns) +1200 < 5%; - 300,1%

Variação do tamanho de tela (padrão EUA) 16-50 mesh, úmido

Peso específico 720-750 kg/m3

Temperatura limite 60º C

Limite de pH 9

4.3 Experimentos de oxidação eletroquímica separado

O processo de oxidação eletroquímica foi realizado em uma célula eletroquímica 

constituída de um par de eletrodos paralelos, alimentados por uma fonte contínua (MINIPA 

MPL-3305 M), usando um agitador magnético (TECNAL TE-0851). O eletrodo anódico

usado foi Ti/Pt, com área de 35,5 cm2, e cátodo o Ti, ambos fornecidos pela indústria De Nora 

S.p.A. (Milão, Itália). Os ensaios foram desenvolvidos em compartimento eletroquímico em 

batelada contendo 300 mL de solução sintética de BTX, utilizando Na2SO4 a 0,1 mol L-1

como eletrólito de suporte, submetido três diferentes densidades de corrente (j = 10, 20 e 30 
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mA cm-2) durante 120 min de tratamento, sendo retirada alíquotas (3mL/a cada 30 min) para 

posteriores análises.

4.4 Experimentos de adsorção separado

Nos ensaios de adsorção, foram tratados 300 mL da solução sintética de BTX em 

compartimento em batelada, utilizando diferentes quantidades de massa de resina de troca 

iônica (2,5; 5,0 e 10 g), sob agitação magnética por 120 min de tratamento e retirando 

alíquotas (3 mL) a cada 30 min para análises. A Figura 4.2 apresenta o esquema para os 

processos de oxidação e adsorção em separado.

Figura 4.2. Procedimento experimental para oxidação e adsorção separados

Fonte: MELO, 2014.

4.5 Experimentos de oxidação eletroquímica e adsorção (Processo 

Sequencial)

Nos processos acoplados com oxidação eletroquímica e adsorção foram fixados a 

densidade de corrente de 10 mA cm-2 e a massa da resina de 2,5 g. Ambos os processos foram 

realizados em série (oxidação/adsorção; adsorção/oxidação) com um compartimento com 

capacidade de 300 mL à 25ºC e estudados quanto a eficiência do processo para a remoção de 
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BTX em água. Inicialmente, realizou-se um ensaio com oxidação eletroquímica por 120 min, 

seguida pelo processo de adsorção, adicionado à solução remanescente 2,5 g de resina por 

mais 30 min (Oxidação (120min) + adsorção (30 min)) complementado o tratamento no 

tempo total de 150 min. Outro ensaio foi realizado invertendo a ordem de processo, primeiro 

usou-se o processo de adsorção por 30 min, após esse período, a solução remanescente foi 

filtrada e submetida à oxidação por mais 120 min. A Figura 4.3 ilustra o esquema usado para 

o desenvolvimento dos experimentos. 

Figura 4.3. Procedimento experimental do processo sequencial

Fonte: MELO, 2014.

4.6 Métodos Analíticos

Para avaliar a eficiência da remoção do composto orgânico das soluções foram 

utilizados alguns métodos analíticos, como a espectrofotometria na região do ultravioleta 

visível (UV-VIS), demanda química de oxigênio (DQO), cromatografia gasosa (CG) e 

eletroanálise associada à voltametria cíclica e curvas de polarização. 

4.6.1 Espectrofotometria UV-vis

Os espectros do BTX foram obtidos usando um espectrofotômetro UV- Specord Plus 

210 da ANALYTIKJENA (Figura 4.4), acoplado a um microcomputador com software
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winASPECT PLUS realizando uma varredura da absorbância versus comprimento de onda, 

compreendidos entre 190 nm e 400 nm, utilizando como branco Na2SO4 a 0,1 mol L-1.

Alíquotas das amostras foram coletadas (3 mL) durante os intervalos de tempo de 30 min para 

cada um dos processos. As cubetas utilizadas nos experimentos possuíam caminho óptico 

igual a 1,0 cm. Para o tratamento dos dados utilizou-se o software Graph Prisma.

Figura 4.4: Espectrofotômetro UV Specord Plus 210 da ANALYTIKJENA

Fonte: MELO, 2014. 

4.6.2 Demanda química de oxigênio (DQO)

As análises de DQO foram realizadas a partir da adição de 2 mL da amostra final em 

tubos contendo um reagente pronto de um kit da HANNA instruments com uma faixa de 

medida de 0-150 mg L-1 de O2. Em seguida as amostras preparadas foram mantidas em 

aquecimento por 2h à 150º C, usando um termo-digestor HANNA HI 839800 (Figura 4.5a).

Depois de aquecidas as amostras resfriadas até atingirem a temperatura ambiente, e

submetidas às leituras de concentração de DQO usando um fotômetro modelo HANNA HI 

83099 (Figura 4.5b). O processo de descontaminação do BTX foi monitorado a partir da 

redução de DQO, expressos em porcentagens, sendo calculados a partir da Equação (10). 

% Remoção de DQO = x 100 (10)

é a diferença entre a demanda química de oxigênio no tempo da coleta e a 

demanda química de oxigênio inicial (DQOi).
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Figura 4.5: a) Termo-digestor HANNA instruments HI 839800; b) Fotômetro para determinação de 

DQO HANNA HI 83099

(a)                                                 (b)                              

Fonte: COSTA, 2014

4.6.3 Cromatografia Gasosa (CG)

O cromatógrafo utilizado (Figura 4.6) possui um componente de headspace (TriPlus 

TP100) acoplado à cromatografia gasosa de alta resolução com detector seletivo de 

fotoionização (PID) e ionização em chama (FID) – modelo Trace GC Ultra, marca Thermo 

Electron Corporation. As análises realizadas nesse equipamento permite a detecção de 

L-1) de BTEX nas amostras de soluções aquosas. A

análise com headspace quantificou teores individuais dos analitos, através do método EPA 

8021b para determinação de aromáticos e halogenados voláteis por cromatografia gasosa 

usando fotoionização e/ou detectores de condutividade eletrolítica. A análise foi realizada no 

laboratório do NUPPRAR, na UFRN.

Figura 4.6: Cromatógrafo Gasoso, modelo Trace GC Ultra, marca Thermo Electron Corporation.

Fonte: LOPES, 2011
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As amostras foram colocadas no auto-amostrador – Headspace, onde foram 

condicionadas para a análise por CG-PID/FID. Cada amostra permaneceu por 15 minutos a 

85ºC, para que ocorresse o equilíbrio entre as fases líquido-vapor. Após o período de 

incubação/extração foram recolhidos 1,00 mL do headspace confinado no frasco, por meio de 

uma seringa e injetado no cromatógrafo. A Tabela 4 apresenta as condições cromatográficas 

para análises do BTEX em água. 

Tabela 4. Condições cromatográficas do CG-PID/FID para análises do BTEX.

Parâmetros Condições Operacionais

Coluna OV-624, 30m x 0,53mm, 3,0 μm

Programação de temperatura no forno Temp. Inicial de 40ºC; 15ºC/min até 180ºC

Gás de arraste Nitrogênio

Fluxo de gás de arraste 1,2 mL/min

Temperatura do injetor 230ºC

Volume de injeção 1 mL

Modo de Injeção Splitless

Temperatura do PID 240ºC

Temperatura do FID 250ºC

Gás make-up Nitrogênio

Fluxo de gás make-up 10 mL/min

Lâmpada do PID Hidrogênio (10,2 eV)

4.6.4 Estudo eletroanalítico

As medidas voltamétricas foram realizadas utilizando-se o Potenciostato/Galvanostato 

modelo PGSTAT 302N da Autolab/Eco Chemie, controlado pelo software NOVA (Figura 4.7). 

Os estudos voltamétricos foram realizados em uma célula eletroquímica convencional de três 

eletrodos com capacidade de 50 mL, como eletrodos utilizou-se: o Ti/Pt (trabalho), Ag/AgCl 

saturado com KCl a 3 mol L-1 (referência) e Pt (auxiliar). O software Graph Prisma foi 

utilizado para o tratamento de dados.
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Figura 4.7: Potenciostato/Galvanostato modelo PGSTAT 302N da Autolab/Eco Chemie

Fonte: MELO, 2014

Nesse experimento, avaliou-se o comportamento eletrocatalítico do eletrodo de 

trabalho (Ti/Pt) na presença das soluções contendo benzeno, tolueno ou xileno analisados 

separadamente e também na mistura de BTX, ambos usando uma solução como eletrólito de 

suporte de Na2SO4 a 0,1 mol L-1. Os parâmetros utilizados para a realização das voltametrias 

cíclicas e as curvas de polarização são apresentados nas Tabelas 5 e 6, respectivamente. 

Tabela 5. Parâmetros experimentais usando a técnica de voltametria cíclica, na presença de benzeno, tolueno ou 

xileno em solução e na mistura BTX.

Parâmetros Valores

Área geométrica do eletrodo Ti/Pt 8 cm2

Volume do eletrólito 50 mL

Volume da solução de benzeno, tolueno ou xileno 50 mL

Potencial inicial - 0,5 V

Potencial final + 1,8 V

Velocidade de varredura 50 mV.s-1

Número de ciclos 5
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Tabela 6. Parâmetros experimentais para a obtenção das curvas de polarização, na presença de benzeno, tolueno 

ou xileno em solução e na mistura BTX.

Parâmetros Valores

Área geométrica do eletrodo Ti/Pt 2 cm2

Volume do eletrólito 50 mL

Volume da solução de benzeno, tolueno ou xileno 50 mL

Potencial inicial + 0,5 V

Potencial final + 3,7 V

Velocidade de varredura 50 mV s-1

Tempo de equilíbrio 10 s

Tempo de modulação 0,04 s

Potencial de incremento 0,006 V

Modulação de amplitude 0,05 V

4.6.5 Consumo energético por m3 de efluente sintético tratado

O consumo energético foi determinado usando a Equação (11) (RAMALHO et al, 

2010) e expresso em kWh/m3. A Avaliação do custo do tratamento eletroquímico foi estimada 

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

34 centavos para indústria (COSERN, 2014).   CE = E x I x t 
1000 x 

(11)

Sendo:

CE = consumo energético (kWh/m3); 

E = potencial aplicado (volts); 

I = intensidade de corrente de eletrólise (Ampere); 

Vt = volume do efluente tratado (m3); 

t = tempo total de eletrólise (h).
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4.6.6 Eficiência da eliminação dos contaminantes

A eficiência de remoção dos contaminantes é calculada pela Equação (12).

% Remoção = Ci-Cf
Ci

x 100 (12)

Sendo:

Ci = concentração inicial do contaminante; 

Cf = concentração final do contaminante ao final do processo.



Capítulo V

Resultados e Discussão
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5. Resultados e discussão

Este capítulo apresenta os resultados das análises de BTX em meio aquoso, avaliando as 

melhores condições de tratamento (separados e sequenciais) para a eficiência de remoção desses 

contaminantes orgânicos através da oxidação eletroquímica e adsorção, a partir das análises de 

UV-vis, DQO, CG-PID/FID e estudos eletroanalíticos (voltametria cíclica e curvas de 

polarização). 

5.1 Estudo da espectrofotometria UV-visível 

As Figuras 5.1, 5.3 e 5.5, apresentam os espectros UV-vis durante a oxidação 

eletroquímica e adsorção, para o processo de tratamento individual e sequencial,

respectivamente. Os espectros foram obtidos na região do ultravioleta-visível (190 a 400 nm), 

sendo o pico de absorção máxima em 250 nm, correspondente a mistura de compostos

aromáticos, tais como benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno. A técnica da espectrofotometria 

foi utilizada para verificar o comportamento do efluente contendo o BTX quanto a sua 

degradação após o tratamento, que é monitorada baseando-se no decréscimo de medição do 

pico característico de absorção do composto com o tempo.

A Figura 5.1 apresenta os espectros de UV-visível durante a eletro-oxidação do BTX 

utilizando o eletrodo de Ti/Pt, aplicando três diferentes densidades de corrente (10, 20 e 30 

mA cm-2) durante 120 min de tratamento.
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Figura 5.1: Espectros UV-vis das oxidações eletroquímicas do BTX utilizando Ti/Pt em diferentes densidades 

de corrente: (a) 10 mA cm-2; (b) 20 mA cm-2; (c) 30 mA cm-2. Condições Operacionais: [Na2SO4] = 0,1 mol L-1;

T = 25ºC.

Fonte: MELO, 2014

Os resultados obtidos mostraram que a degradação do BTX é alcançada em todos os 

processos de oxidação, sendo parcialmente eliminado durante o tempo de eletrólise. Esse fato 

se deve a liberação de radicais hidroxilas (•OH) na superfície do eletrodo Ti/Pt, e esses 

radicais interagem com os anéis aromáticos do BTX, contribuindo para sua degradação.

Entretanto, os picos característicos de BTX nos primeiros minutos de oxidação sofreram

modificações, ocorrendo um aumento do pico de absorção, que pode ser atribuído o 

aparecimento de intermediários que são gerados no processo de degradação, ou seja, enquanto 

os anéis aromáticos estão sendo degradados; outras espécies estão sendo formadas.

Entretanto, esses novos intermediários, que absorvem nos mesmos comprimentos de onda da 

mistura de BTX inicial, não foram removidos completamente, o que pode ser observado no 

tempo de 120 min, com valores significativos da absorbância. 

Sabe-se que todos os compostos monoaromáticos do grupo BTEX são derivados do 

benzeno. Sendo assim, a quebra do anel benzeno é uma etapa comum a todas as vias de 
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degradação desses compostos. O mecanismo mais comum para a oxidação de compostos 

aromáticos ocorre através da adição eletrofílica de radicais (•OH) para os anéis da molécula, 

ou seja, a conversão do benzeno em fenol, o qual é transformado em di-hidroxibenzeno.

De acordo com Conminellis e Pulgarin (1991), o fenol é oxidado no ânodo de Pt em 

duas etapas: no início da eletrólise, são formados intermediários aromáticos (hidroquinona, 

catecol, benzoquinona), e na segunda etapa o anel aromático é aberto, formando ácidos 

alifáticos (acido maléico, fumárico e oxálico) e finalmente dióxido de carbono. 

Analogamente, o processo de degradação do BTX estará formando compostos intermediários 

e sua degradação é influenciada pelo aumento da densidade de corrente de 30 mA cm-2, como 

é verificado no gráfico (Figura 5.2). O gráfico foi obtido a partir das absorbâncias versus

tempo no comprimento de onda de aproximadamente 250 nm (pico máximo de absorção) 

comparando cada densidade de corrente em função do aumento ou diminuição de 

absorbância.

Figura 5.2: Gráfico comparativo da absorbância em processos de oxidação. 

nm; J = 10, 20 e 30 mA cm-2

Fonte: MELO, 2014

A Figura 5.3 apresenta os espectros UV-vis do processo de adsorção utilizando resina 

de troca iônica do tipo mista (catiônica e aniônica), tendo como base o estireno-

divinilbenzeno ligada a grupo funcional de ácido sulfônico e amônio quaternário. Os 

experimentos foram realizados em um sistema em batelada (ver Figura 4.2), usando diferentes 

quantidades de massa de resina (2,5 g, 5 g e 10 g) por 120 min de tratamento.
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Figura 5.3: Espectros UV-vis dos processos de adsorção do BTX  utilizando resina de troca iônica em diferentes 

quantidades de massa: (a) 2,5 g; (b) 5 g; (c) 10 g. Condições Operacionais: [Na2SO4] = 0,1 mol L-1; T = 25ºC.

Fonte: MELO, 2014

Na adsorção, nota-se que a eliminação é menor e pouco significativa, comparada ao 

tratamento eletroquímico, promovendo apenas uma adsorção física e/ou química na superfície 

da resina. Os resultados demonstram que os picos de absorção nos minutos iniciais de 

tratamento na faixa de 230 nm aumentam proporcionalmente com a quantidade de massa de 

resina (2,5; 5 e 10g), devido a maior área de contato (maior quantidade de resina). Quanto ao 

aumento do pico nos espectros UV-vis, pode ser atribuído às interações da resina com outros 

compostos da solução durante o processo adsortivo, como no caso a presença do eletrólito de 

suporte (Na2SO4 0,1 mol L-1), mostrada na Figura 5.4. O aumento da absorbância indica que a 

troca iônica acontece entre a resina e o sulfato de sódio, e essas interações podem afetar a 

adsorção dos compostos orgânicos.

Nos primeiros minutos de contato da resina com a solução do sulfato de sódio, a 

absorbância aumenta consideravelmente em 60 min de adsorção, diminuindo nos últimos 

minutos. Esse fato pode ser atribuído à capacidade em reter íons na troca em certo volume ou 

massa da resina, ou devido ao fato da resina estar contaminando a solução com compostos 

orgânicos. Além disso, o processo de adsorção é complexo e influenciado pela 
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heterogeneidade da superfície do adsorvente, ou seja, a existência de sítios com diferentes

energias adsortivas, associada às características de cada composto e a forma de interação com 

o adsorvente (estrutura química e posições dos grupos substituintes).

Figura 5.4: Espectro Uv-vis do Na2SO4 a 0,1 mol L-1. Condições Operacionais: 2,5 g de resina; t = 120 min

Fonte: MELO, 2014

Portanto, o comportamento observado neste estudo de adsorção pode está relacionado 

às interações hidrofóbicas entre o BTX e a superfície da resina. Como os BTXs são 

considerados compostos apolares, e, portanto, hidrofóbicos, eles tenderão a se transferir da 

solução para a superfície da resina que a apresenta grupos funcionais que podem interagir 

com o composto orgânico. No entanto, a presença do grupo sulfônico (–SO3H), confere a 

resina um caráter polar dificultando assim as interações químicas com a solução de BTX 

(AVERSA et al., 2014). 

A Figura 5.5 apresenta os espectros do UV-vis no processo de tratamento sequencial

(oxidação/adsorção; adsorção/oxidação) para a remoção do BTX. O processo sequencial foi 

realizado em duas etapas fixando parâmetros como a densidade de corrente (10 mAcm-2) e a 

massa da resina (2,5 g). A primeira etapa foi desenvolvida com tempo de 1h e 30 min de 

tratamento para cada experimento (Oxidação (1h) / adsorção (30 min); Adsorção (30min)/

Oxidação (1h)). Na segunda etapa, o ensaio foi realizado nas mesmas condições sendo com 4 

h de tratamento (Oxidação (2h) / adsorção (2 h); Adsorção (2 h) / Oxidação (2 h)).
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Figura 5.5: Espectro UV-vis dos processos sequenciais: (a) Oxidação Eletroquímica (120min) + Adsorção 

(30min); (b) Adsorção (30 min) + Oxidação (120 min); (c) Oxidação Eletroquímica (120min) + Adsorção 

(120min); d) Adsorção (120 min) + Oxidação (120 min). Condições Operacionais: [Na2SO4] = 0,1 mol L-1,

Resina = 2.5g ; J = 10 mA cm-2                                                                                                                                   

Fonte: MELO, 2014

O comportamento dos espectros do BTX para o tratamento sequencial foi semelhante 

aos processos de oxidação e adsorção separadamente, indicando que a absorbância aumenta 

nos primeiros minutos de tratamento, e quando em série esses valores tendem a aumentar 

consideravelmente. 

Nos processos sequenciais com oxidação e adsorção (Figuras 5.5 (a) e (c)), é possível 

observar que a absorbância aumenta significativamente e é pronunciado quando o processo é 

finalizado com a adsorção, fato que pode ser atribuído a degradação desses compostos em 

subprodutos. Além disso, é observado um discreto deslocamento do pico máximo de 

absorbância de aproximadamente 250 nm para a esquerda em 230 nm, quando emprega-se a 

adsorção. Isso pode ser atribuído a outros compostos que são formados pela eliminação do 

BTX e que absorvem nessa região do espectro. 
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Nos processos de adsorção e oxidação (Figuras 5.5 (b) e (d)), a absorbância é 

aumentada nos minutos iniciais do tratamento com a resina. No entanto, esse aumento é 

bastante significatico para o tratamento com adsorção e oxidação no tempo de 1h e 30 min 

(Figura 5.5 (b)), que pode está associado à reação de evolução de oxigênio quando se emprega 

a oxidação eletroquímica para finalizar o processo sequencial. Analogamente, no processo 

sequencial com 4h de tratamento (Figura 5.5 (d)), a absorbância aumenta, porém empregando 

a oxidação, esse aumento não é muito pronunciado, sugerindo que ao iniciar o processo 

sequencial utilizando a adsorção e em seguida com a oxidação, os possíveis intermediários 

são minimizados, pode-se inferir que o processo é otimizado pela resina e finalizado com a 

oxidação eletroquímica. É importante ressaltar que não foi possível identificar os compostos 

intermediários por falta de biblioteca interna no CG-PID/FID.

Os resultados da espectrofotometria de UV-Vis mostraram que a degradação de BTX 

obteve maior eficiência para a oxidação eletroquímica separado e sequencial. A eficiência dos 

processos pode ser confirmada pelo decaimento de DQO e concentração, discutidos ao longo 

deste capítulo.

5.2 Demanda química de oxigênio (DQO)

Os valores da (DQO) refletem a quantidade de oxigênio necessário na oxidação 

química de compostos orgânicos e inorgânicos, identificando de maneira direta a quantidade 

de matéria orgânica dissolvida no efluente contaminado.

O percentual de remoção da DQO foi calculado baseando-se no valor experimental da

DQO inicial do BTX, a partir de tratamento com oxidação eletroquímica e adsorção 

(separados e sequenciais). A DQO inicial do BTX foi de 93 mg L-1. Na oxidação 

eletroquímica, os valores de DQO finais foram de 21, 25 e 20 mg L-1, alcançando 77%, 73,1% 

e 78,5% aplicando densidades de corrente de 10, 20 e 30 mA cm-2, respectivamente. Enquanto 

que na adsorção, esses valores de DQO finais com 82; 73,3 e 69 mg L-1, obtendo uma 

remoção de apenas 11,8%, 21,2% e 25,8% usando massa de resina de 2,5; 5 e 10 g, 

respectivamente, após 120 min de tratamento para ambos os processos. Nos processos 

sequenciais, as concentrações finais de DQO foram de 27,3; 22,0; 24,0 e 14,6 mg L-1

atingindo uma remoção de 70,2 % (OE-120 min + Ads-30 min), 76,3 % (Ads-30 min + OE-
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120 min), 74,2 % (Ads-120 min + OE-120 min) e a melhor remoção de 84,3 % (Ads-120 min

+ OE-120 min) respectivamente.

A fim de demonstrar os comportamentos acima discutidos, a Figura 5.6 apresenta os 

valores de DQO durante a oxidação eletroquímica e o processo de adsorção, para o tratamento 

individual e sequencial, respectivamente. No processo de oxidação eletroquímica foi usado o 

eletrodo Ti/Pt aplicando diferentes densidades de corrente (j= 10, 20 e 30 mA cm-2), enquanto 

que na adsorção foi utilizado diferentes quantidades de massa de resina (2,5; 5 e 10 g).

Figura 5.6: Remoção de DQO nos processos de tratamentos separados e sequenciais da oxidação eletroquímica
e adsorção.

Fonte: MELO, 2014

A partir dos resultados presentes na Figura 5.7, a degradação do BTX é alcançada em 

todos os processos de oxidação, atingindo diferentes porcentagens de remoção. No caso do 

processo eletroquímico, esse comportamento sugere que o processo de oxidação depende da 

densidade de corrente aplicada e da natureza do material anódico, e que pode ser realizado 

tanto pela eletro-oxidação direta, como também, pela eletro-oxidação indireta ou mediada 

(RAMALHO et al., 2010; ROCHA et al.,2012). A eficiência da oxidação eletroquímica se 

deve a produção de radicais hidroxilas (•OH), gerados pela eletrólise da água que ficam 

adsorvidos (física ou quimicamente) na superfície do ânodo Ti/Pt, que por sua vez interagem
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com os compostos orgânicos, ocorrendo a clivagem do anel aromático, contribuindo para a 

sua degradação, de acordo com as seguintes equações:

PtOx +  H2
•OH) + H+ + e- (13)

PtOx( x+1 + H+ + e- (14)

PtOx+1 + BTX x + (BTX)O (15)

Além disso, é importante mencionar que a adsorção de compostos e subprodutos na 

superfície do ânodo tem um papel fundamental no processo de oxidação eletroquímica. A 

reatividade dos radicais hidroxila (PtOx(•OH)) produzidos durante a oxidação, dependem da 

natureza do material do eletrodo. Os materiais eletrocatalíticos como o Ti/Pt, são 

considerados eletrodos “ativos”, favorecendo a conversão eletroquímica, ou seja, a oxidação 

parcial dos compostos orgânicos. 

De acordo com Comninellis (1994), a estrutura do óxido formado (PtOx+1/PtOx) atua 

como um mediador na oxidação de compostos orgânicos, o qual compete com a reação 

paralela de desprendimento de oxigênio (Equação 16) via decomposição química das espécies 

de óxidos superiores. Em seguida, a conversão eletroquímica é conseguida, transformando o 

poluente em outros compostos oxidados, os subprodutos. 

PtOx+1 x + ½ O2 (16)

No processo de adsorção a remoção de DQO foi muito inferior em relação à eletro-

oxidação. A quantidade de resina influenciou consideravelmente, porém a máxima remoção 

foi apenas 25,8% usando a massa de 10 g, que pode ser explicado pelo aumento de área 

específica da resina. No entanto, sua capacidade de troca iônica foi rapidamente esgotada, o

que sugere que os sítios superficiais estejam ocupados, ou seja, a presença de orgânicos 

interfere negativamente no processo de troca iônica pela formação de um filme bloqueando os 

sítios de troca (MEYERS, 1990). 

Assim, o efeito da adsorção está relacionado à matriz da resina, na qual a superfície 

hidrofóbica dos permutadores com o estireno-divinilbenzeno fornece sítios de interação de 

Van der Waals, enquanto que os grupos de amônio quaternário fornecem prótons para ligação 
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de hidrogênio, os quais podem afetar as forças de capacidade de adsorção. A redução da 

remoção utilizando resinas sulfonadas pode ser atribuída à redução da afinidade resina-óleo 

decorrente da presença dos grupos ácido sulfônico, de maior polaridade (AVERSA et al., 

2014). Esse fato remete à problemática da escolha do tipo de resina para a remoção de 

compostos orgânicos, que apesar dos diversos tipos de resinas disponíveis comercialmente, 

seria necessário um conhecimento prévio com testes preliminares do material a ser utilizado,

ou seja, antes de se escolher um adsorvente, considerando o preço de mercado do mesmo, é 

importante saber qual (ou quais) composto (s) se deseja remover, inclusive sobre as 

características químicas e como ele interage com os diversos adsorventes disponíveis. As 

principais características referem-se ao tamanho molecular e à polaridade dos compostos, pois 

a forma de ação dos diferentes adsorventes varia segundo essas características. Um bom 

adsorvente deve reter o máximo de adsorbato no menor tempo possível. Em virtude disso, 

alguns autores (CLARISSE, 2005; QUEIRÓS et al., 2006; AVERSA et al., 2014)  relatam em 

seus trabalhos a síntese e caracterização de resinas poliméricas para a aplicação no tratamento 

de águas oleosas e comprovaram sua eficiência.

Contudo, a utilização de processos sequenciais muitas vezes é uma solução bastante 

inteligente, permitindo compreender a viabilidade da combinação de tratamentos para uma 

melhor eficiência no sistema. Os dados obtidos mostraram claramente que o processo 

sequencial é satisfatório, pois a matéria orgânica é reduzida em tempos curtos utilizando a 

resina e o processo é finalizado com a oxidação eletroquímica. Além disso, o processo 

sequencial contribui para a diminuição dos gastos, pois utiliza uma densidade de corrente 

relativamente baixa, apenas 10 mA cm2, e 2,5 g de resina gerando pouco resíduo. 

5.3 Análise de concentração e eficiência de remoção dos contaminantes 

A quantificação da concentração do BTEX durante os processos de degradação 

eletroquímica e adsorção foram realizados através da técnica CG-PID/FID e são apresentadas 

na Figura 5.7.
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Figura 5.7: Gráficos da concentração final de BTEX em mg.L-1. (a) benzeno; (b) tolueno; (c) etilbenzeno; (d) 

m-p, xileno; (e) o-xileno. 

(a) (b)

(c)                                                                           (d)

(e)

Os valores obtidos por cromatografia permitiram a análise dos compostos 

separadamente (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos), e assim verificar o desempenho de 

remoção em cada um nos processos de tratamento. A diminuição da concentração dos 

compostos pode ser atribuída a fatores como a volatilização e a degradação em outros 

produtos. No entanto, essas diminuições foram mais significativas para o processo 

eletroquímico e sequencial. Em contrapartida, no processo de adsorção separado as 

concentrações desses poluentes foram minimizadas, porém em relação ao benzeno e tolueno, 
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esses valores não atingiram as metas estabelecidas pelo CONAMA/430, conforme mostra a 

Tabela 7.

Tabela 7: Resultados das concentrações do BTEX através das analises de cromatografia CG-PID/FID.

Tratamento Benzeno 

(mg L-1)

Tolueno 

(mg L-1)

Etilbenzeno 

(mg L-1)

m,p-xileno 

(mg L-1)

o-xileno 

(mg L-1)

Bruta - 25,92 13,64 5,13 1,43 0,10

Oxidação

10 mA cm-2 2,51 0,12 0,03 3,84 0,04

20 mA cm-2 0,41 0,05 0,01 0,99 0,99

30 mA cm-2 0,03 0,99 0,99 0,99 0,99

Adsorção

R 2,5 g 2,83 1,73 0,70 0,22 0,20

R 5,0 g 2,55 1,99 0,66 0,12 0,10

R 10 g 6,43 4,16 1,12 0,34 0,28

Sequencial Ads + OE 1,13 0,13 0,03 0,01 0,01

OE + Ads 0,86 0,12 0,03 0,04 0,01

CONAMA /430 1,2 0,84 1,2 1,6 1,6

Os altos valores de concentração do benzeno e tolueno para o processo de adsorção 

sugerem que houve apenas uma interação desses constituintes à superfície da resina, e pode 

ser explicado devido à hidrofilicidade do sistema adsorvente, ou seja, fatores como ligação 

formada entre os compostos orgânicos e a superfície da resina. A retenção nesse processo é 

governada pela polaridade do material, que nesse caso o divinilbenzeno (DVB) ligado ao 

grupo funcional (-SO4
3-) confere uma polaridade à resina, e sendo o anel benzênico apolar e 

por apresentar uma ressonância, impede sua quebra e consequentemente sua remoção. As 

mesmas características são atribuídas ao tolueno, que é constituído por um anel benzênico e

um grupo metila, o que confere ao sistema baixo momento dipolar (μ=0,4 D), isso faz com 

que a parte menos polar da resina interaja com o composto e assim ocorra a retenção

(QUEIRÓS, 2006).

Além disso, foi observada a formação do etilbenzeno em todos os processos de 

tratamento, que pode ter ocorrido pela geração de subprodutos no processo de remoção dos 

compostos aromáticos do anel benzeno. O aparecimento do etilbenzeno ocorreu também na 

amostra bruta, isso pode está associado às impurezas relacionadas ao reagente utilizado. Outro 

fato a ser considerado é complexidade da molécula BTEX contribuindo para a irregularidade 

de remoção, que pode ser influenciada por outros compostos presentes na solução. 
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No entanto, as eficiências da remoção do BTEX a partir do valor da concentração 

obtida através das análises de CG-PID/FID confirmaram a remoção desses compostos. A

Figura 5.8, mostra a comparação da remoção, em termos de porcentagem, do benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e xilenos nos processos individuais e acoplados.

Figura 5.8: Gráficos do percentual de remoção do BTEX para o tratamento eletroquímico e adsorção (separados 

e sequenciais): a) benzeno; b) tolueno; c) etilbenzeno; d) m,p-xileno.

      
                                                                                                              

(a) (b)

                                       (c)                                                                                        (d)

Como observado neste estudo, à remoção dos compostos BTEX acontece na seguinte 

ordem: benzeno > tolueno > etilbenzeno > xilenos, sendo que esta ordem pode ser explicada 

com o aumento da solubilidade e diminuição da massa molar (Benzeno = 78,1 g mol-1;

Tolueno = 92,4 g mol-1; Etilbenzeno = 106,2 g mol-1; Xileno = 106,2 g mol-1) desses 

compostos. A retenção do etilbenzeno e xileno total pode ser explicada pela diferença

eletrônica e estérica da molécula entre os seus isômeros (LOURENÇO, 2006). Outro fator 

que pode ter influenciado é a estrutura molecular dos xilenos, que apresenta dois carbonos 
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benzílicos disponíveis à oxidação, podendo originar três produtos dissubstituídos orto, meta e 

para.

De fato, a adsorção na superfície do material utilizado depende da estrutura química 

do composto orgânico. A quantidade de BTEX removida depende da formula estrutural, ou 

seja, das posições do grupo metila ligado ao anel aromático. O efeito indutivo doador do

grupo metila gera maior densidade eletrônica sobre o anel aromático, favorecendo assim a 

adsorção. Já o efeito estérico, relaciona-se às interações eletrostáticas repulsivas entre os 

grupos metila do BTEX, isso justifica a menor remoção do o-xileno quando comparado ao m, 

p-xileno, pois a posição favorável do grupo metila deste último diminui o impedimento 

estérico sobre o centro reativo do anel aromático (SOLOMONS & FRYLE, 2013). 

5.4 Análise do consumo energético 

A utilização do tratamento eletroquímico de efluentes requer a observação de critérios 

e algumas considerações fundamentais como: o desempenho do material anódico, a energia

consumida durante o processo, a eficiência de remoção e o custo operacional. Predições sobre 

estes parâmetros são essenciais para avaliar as melhores condições de tratamento e o 

desempenho da metodologia, de modo a tornar viável a sua aplicação (TAVARES et al., 

2012). 

Com base nos valores do potencial e corrente aplicado durante cada experimento, foi 

possível estimar o consumo de energético (Equação 13) e posteriormente considerando que o 

custo de energia elétrica é de cerca de R$ 0,34 (sendo desconsiderados os impostos) por kWh 

(Agência Nacional de Energia Elétrica, Brasil), a despesa do processo foi estimado e indicado 

na Tabela 8, que apresenta os valores do consumo energético dos ensaios com cada 

densidade de corrente, durante o tratamento eletroquímico com a solução de BTEX. 

Os dados mostram que o consumo energético é influenciado pelo aumento da 

densidade de corrente, ou seja, para maiores valores de densidade de corrente maior será o 

consumo de energia.
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Tabela 8: Análise do consumo energético usando eletrodo de Ti/Pt

Eletrodo Densidade de corrente % Remoção 

DQO

Consumo Energético 

(kwh/m³) 

Custo Kwh 

(R$/m3)

(Ti/Pt)

10 mA cm-2 77,0% 0,008 0,003

20 mA cm-2 73,1% 0,031 0,012

30 mA cm-2 78,5% 0,050 0,017

Nota: 1 KWh custa R$ 0,34 (COSERN, 2014)

Fonte: MELO, 2014

É importante ressaltar que a oxidação eletroquímica é um processo eletricamente 

dependente, que pode ser um ponto negativo para a aplicação técnica na indústria. Porém a 

utilização de energia solar através de células fotovoltaicas (produção de energia elétrica) 

poderia tornar a técnica eletroquímica para o tratamento de efluentes ainda mais sustentável 

para utilização na indústria petroquímica. 

5.5 Voltametria cíclica 

Os estudos de voltametrias cíclicas foram desenvolvidos para observar o 

comportamento eletroquímico do eletrodo de Ti/Pt na ausência e presença dos compostos 

benzeno, tolueno e xileno e da mistura BTX. Os ensaios foram desenvolvidos em uma célula 

eletroquímica contendo três eletrodos (ver Figura 4.7), usando como eletrólito de suporte 

Na2SO4 a 0,1 mol L-1 à temperatura ambiente com velocidade de varredura de 50 mV s-1,

desenvolvendo 5 varreduras com potencial de -0,5V a +1,6V (vs. Ag/AgCl). 

A Figura 5.9 apresenta o voltamograma cíclico do Ti/Pt em Na2SO4 0,1 mol L-1 em 

ausência de compostos orgânicos. O perfil apresentado é característico desse tipo de eletrodo,

comparável com os perfis da platina existentes na literatura, apresentando regiões que são 

caracterizadas pela adsorção e dessorção de hidrogênio e/ou oxigênio. 
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Figura 5.9: Perfil voltamétrico do Ti/Pt em Na2SO4 à 0,1 M. (        ) varredura ânódica;  (         ) varredura 

catódica. Condições Operacionais: [Na2SO4] = 0,1 mol L-1, Ti/Pt = 8 cm2, velocidade de varredura = 50 mV s-1

Fonte: MELO, 2014

Na região do voltamograma entre os picos de -0,5 a -0.25 V, ocorre a adsorção de 

átomos de hidrogênio, que são provenientes da redução do H+ em solução (varredura 

catódica) e de oxidação do hidrogênio adsorvido, formado na etapa anterior (varredura 

anódica) (DOS SANTOS & TREMILIOSI FILHO, 2001). 

Varredura catódica: Pt + H+(sol.) + 1e- Pt-Hads                                                       (17)

Varredura anódica: Pt-Hads 
+(sol.) + 1e- (18)

Como podem ser observados, os picos de -0,3V e -0,25V (varredura anódica) 

correspondem a dessorção do hidrogênio (oxidação do hidrogênio adsorvido) na etapa 

anterior, conforme mostra a Equação 18. Os dois picos, em aproximadamente, -0,3 V e -0,4 V 

(varredura catódica), ocorre à adsorção do hidrogênio na superfície do eletrodo (Equação 17). 

Diante disso, pode-se afirmar que adsorção e dessorção de hidrogênio são processos 

reversíveis, isto pode ser visto a partir dos picos envolvidos e não foi observado deslocamento 
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de picos com relação à variação de velocidade de varredura de potenciais (DOS SANTOS & 

TREMILIOSI FILHO, 2001; DADAMOS, 2013).

Entretanto, na região entre 0,4 V a 0,8 V, o eletrodo comporta-se como idealmente 

polarizável, apresentando uma corrente capacitiva constante em função do potencial 

correspondente às acomodações de íons e/ou dipolos na dupla camada elétrica. E como não há 

transferências de cargas sobre o eletrodo e eletrólito os valores da corrente são constantes

aproximando-se de zero para o caso da varredura anódica (DOS SANTOS & TREMILIOSI 

FILHO, 2001; GOMES, 2009; DADAMOS, 2013).

Outra região de grande interesse no voltamograma do Ti/Pt ocorre entre os potenciais 

de 0,8V a 1,5V vs. Ag/AgCl (varredura anôdica), está relacionado a oxidação superficial do 

eletrodo. Inicialmente, ocorre a dissociação da água e a adsorção de OH, caracterizada pelo 

aumento significativo de corrente neste intervalo e descrita pela Equação (19).

Pt + H2 ads + H+(sol.) + 1e- (19)

Na varredura catódica no intervalo de potenciais entre 0,5V a 1,6V, corresponde à 

formação de óxidos de platina PtO(H2O) na superfície do eletrodo, a partir de mais uma perda 

de elétron na platina, conforme é descrito na Equação (20).

Pt(OH)ads + H2 PtO(H2O)ads + H+(sol.) + 1e- (20)

O pico observado em torno de +0,1 V (varredura catódica) corresponde à redução dos 

óxidos de platina formados anteriormente, como descrito na literatura (HAMANN, 1998 apud 

REIS, 2013). Ao contrário do que é observado para os processos de adsorção e dessorção de 

hidrogênio, os potenciais de oxidação de superfície do eletrodo e redução dos óxidos são 

diferentes, caracterizando um processo irreversível (GOMES, 2009).

Quando o potencial ultrapassa 1,5 V (varredura anódica), ocorre um aumento 

exponencial da corrente, devido à formação de O2 na superfície do eletrodo, proveniente da 

eletrólise da água. 

H2O ½ O2(g) + 2H+(sol.) + 2e– (21)
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No caso de potenciais menores do que -0,25V a corrente catódica pode apresentar 

aumentos devido à formação de H2 sobre o eletrodo, a partir da redução de íons H+ em 

solução (GOMES, 2009). 

2 H+(sol.) + 2e– H2(g)                                                                                   (22)

Os voltamogramas das Figuras 6,0; 6,1; 6,2 e 6,3 apresentam o comportamento 

eletroquímico dos compostos benzeno, tolueno, xileno e da mistura BTX, respectivamente, 

sobre a superfície do eletrodo de Ti/Pt usando como eletrólito de suporte o Na2SO4 a 0,1 mol 

L-1.

A Figura 6.0 apresenta o voltamograma do Ti/Pt na solução contendo benzeno com 

concentração de 22,8 mg L-1. Como pode ser observado, os picos adsorção e formação de 

hidrogênio desaparecem, bem como ocorre a diminuição considerável dos picos de dessorção 

do hidrogênio no potencial de -0,55V (varredura anódica). No caso da dessorção, os picos 

aumentam consideravelmente (varredura catódica), em potencial de 0,5V devido à dessorção 

de compostos previamente adsorvidos e diminui em -0,05V. 

No entanto, no potencial 1,25V é observado um aparecimento do pico anódico 

referente à oxidação do benzeno na superfície do eletrodo, atribuído às espécies de oxigênio 

ativo (HIBINO et al, 2012). O comportamento voltamétrico semelhante no que diz respeito à 

oxidação do benzeno foi obtido em solução de ácido sulfúrico a 0,5 mol L-1 observado em 

trabalho anterior realizado por Brito (2014).
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Figura 6.0: Perfil voltamétrico do Ti/Pt em benzeno a 22,8 mg L-1.

Condições Operacionais: [Na2SO4] = 0,1 mol L-1; Ti/Pt = 8 cm2; velocidade de varredura = 50 mV s-1

Fonte: MELO, 2014

O comportamento do Ti/Pt em solução de Na2SO4 a 0,1 mol L-1 na presença de 

tolueno 9,68 mg L-1 é mostrado no voltamograma da Figura 6.1. A região no intervalo de 

potenciais entre 0,75 V a 1,45 V (varredura anódica) sugere a oxidação do tolueno,

apresentando um acréscimo de pico máximo em 1,25V com o aumento da corrente, seguido 

pela evolução do oxigênio a partir de 1,5 V, que diminui com o aumento do número de ciclos 

voltamétricos. Durante a varredura dos ciclos, é possível observar a diminuição significativa 

dos picos referentes à adsorção de hidrogênio na superfície do eletrodo, sendo evidenciada no 

último ciclo com um discreto aumento da corrente. Na adsorção do oxigênio esses picos no 

potencial anódico de 0,3 V vão diminuindo a cada ciclo. Em contrapartida, o pico de 

dessorção de compostos formados aumenta um pouco no último ciclo. 



Dissertação de Mestrado, PPGCEP/UFRN                                                    Capítulo 5: Resultados e Discussão

Maria Jucilene de Macêdo Melo, dezembro /2014                                                                                66

Figura 6.1: Perfil voltamétrico do Ti/Pt em tolueno a 9,7 mg L-1.

Condições Operacionais: [Na2SO4] = 0,1 mol L-1; Ti/Pt = 8 cm2 ; velocidade de varredura = 50 mV s-1

Fonte: MELO, 2014

Na Figura 6.2, é observado o voltamograma do Ti/Pt frente à solução do xileno a 9,0

mg L-1 com eletrólito de suporte de Na2SO4 0,1 mol L-1. O comportamento do Ti/Pt na 

presença de xileno é semelhante aos processos de oxidação dos compostos de benzeno e 

tolueno, apresentando a mesma faixa de oxidação entre os potenciais de 0,75V a 1,45V, antes 

evolução de oxigênio em 1,5V na varredura anódica. Em comparação aos voltamogramas do 

benzeno e tolueno, o pico de oxidação do xileno é menor, isso pode ser explicado pela 

diminuição da concentração do xileno, que é bem menor que o do benzeno e tolueno. 
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Figura 6.2: Perfil voltamétrico do Ti/Pt em xileno a 9,0 mg L-1.

Condições Operacionais: [Na2SO4] = 0,1 mol L-1; Ti/Pt = 8 cm2 ; velocidade de varredura = 50 mV s-1

Fonte: MELO, 2014

O voltamograma da Figura 6.3, ilustra o comportamento do Ti/Pt na mistura BTX, 

evidenciando o aumento da corrente na região da adsorção do hidrogênio, no qual esses picos 

desaparecem significativamente. Enquanto que é observado um aumento da corrente no 

potencial em torno de 1,25 V, no que se refere ao pico de oxidação do BTX com a formação 

de espécies de óxidos de platina (PtOx), responsáveis pela degradação do composto orgânico, 

como descrito anteriormente para cada monocomponente aromático. Com o aumento dos 

ciclos, é possível observar que houve a diminuição da corrente no potencial de 1,5V, que está 

associado à reação de desprendimento de oxigênio. Isso sugere que o composto orgânico está 

sendo adsorvido na superfície do eletrodo, contribuindo assim para a oxidação do BTX.
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Figura 6.3: Perfil voltamétrico do Ti/Pt em solução de BTX. 

Condições Operacionais: [Na2SO4] = 0,1 mol L-1; Ti/Pt = 8 cm2 ; velocidade de varredura = 50 mV s-1

Fonte: MELO, 2014

5.6 Voltametria de varredura linear 

Os estudos de voltametrias lineares (curvas de polarização) foram realizados em uma 

célula eletroquímica com capacidade de 100 mL contendo três eletrodos, sendo o Ti/Pt 

(eletrodo de trabalho), Ag/AgCl em KCl saturado (eletrodo de referência) e Pt (eletrodo 

auxiliar ou contra eletrodo), usando como eletrólito de suporte Na2SO4 a 0,1 mol L-1 à

temperatura ambiente com velocidade de varredura de 50 mV s-1, desenvolvendo uma 

varredura com potencial de 0,5V a +3,7V. Os ensaios foram desenvolvidos na ausência e 

presença dos compostos benzeno, tolueno e xileno e da mistura BTX. 

A Figura 6.4 apresenta a curva de polarização do Na2SO4 a 0,1 mol L-1 e do benzeno a 

22,8 mg L-1. Como base nos dados obtidos, pode-se inferir que na ausência do composto 

orgânico, a reação de evolução do oxigênio é favorecida a partir do potencial de +1,5V e

aumenta exponencialmente com o valor da densidade de corrente. Já na presença do benzeno

em solução, ocorre uma mudança significativa de comportamento na curva de polarização, 

indicando que o composto orgânico é oxidado no intervalo amplo de potenciais de +0,5 a 

+1,45 V, atingindo valores de densidade de corrente não superiores a 0,6 mA cm-2 (ver 

detalhe da Figura 6.4). Estes resultados confirmam o comportamento já observado na 
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voltametria cíclica, no qual, a adsorção de benzeno foi um fator evidente na superfície do 

eletrodo. 

Figura 6.4: Curva de polarização do benzeno e sulfato de sódio.

Condições Operacionais: [Na2SO4] = 0,1 mol L-1; Ti/Pt = 2 cm2 ; velocidade de varredura = 50 mV s-1

Fonte: MELO, 2014

A Figura 6.5 é possível observar a curva de polarização para o Na2SO4 a 0,1 mol L-1 e

tolueno a 9,7 mg L-1, indicando que a oxidação do tolueno acontece na região de potenciais 

entre 1,0 a 1,4 V, seguida pela reação de desprendimento de oxigênio no potencial de 1,5V.

Cabe ainda uma observação para o comportamento da oxidação do xileno, ocorrendo bem 

abaixo da curva de polarização correspondente a ausência do composto orgânico, em 

densidade de corrente bem baixas não superiores a 0,5 mA cm-2 (ver detalhe da Figura 6.5), 

isso deve a adsorção do tolueno e possivelmente a formação de intermediários na superfície 

do ânodo passivando o eletrodo e paralelamente ocorre a reação de evolução de oxigênio. 
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Figura 6.5: Curva de polarização do tolueno e sulfato de sódio.

Condições Operacionais: [Na2SO4] = 0,1 mol L-1; Ti/Pt = 2 cm2 ; velocidade de varredura = 50 mV s-1

Fonte: MELO, 2014

Na Figura 6.6 é mostrada a curva de polarização linear do Na2SO4 a 0,1 mol L-1 e do 

xileno com concentração de 9,0 mg L-1
, e seu comportamento similar a oxidação do tolueno 

na superfície do Ti/Pt, indicando que a oxidação ocorre a potenciais de 0,9 a 1,45 V, não 

superando a densidade de corrente de  0,5 mA cm-2 (ver detalhe da Figura 6,6), indicando que 

a oxidação do xileno ocorre rapidamente na superfície do eletrodo. 
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Figura 6.6: Curva de polarização do xileno e sulfato de sódio. Condições Operacionais: [Na2SO4] = 0,1 mol L-1;

Ti/Pt = 2 cm2; velocidade de varredura = 50 mV s-1

Fonte: MELO, 2014

O comportamento do sulfato de sódio e da mistura de BTX na superfície do Ti/Pt é 

obtida na curva de polarização da Figura 6.7, na qual é possível observar que a oxidação dos 

compostos orgânicos ocorre na faixa de potenciais entre 1,1 a 1,4V, antes da evolução de 

oxigênio. A degradação dos compostos orgânicos é favorecida em densidades de corrente bem 

baixas, 0,6 mA cm-2 (ver detalhe da Figura 6.7), não sendo necessário aplicar densidades de 

correntes elevadas. Contudo, a efetiva degradação desses compostos nessas condições 

acarretaria em tempo mais longo, levando em consideração a área geométrica do eletrodo, a

quantidade de efluente e entre outros parâmetros. Entretanto, sobre elevados potenciais, as 

reações paralelas de desprendimento de oxigênio são mais dominantes, e no caso do eletrodo 

de Ti/Pt que é considerado um bom catalizador para a reação de evolução de oxigênio, 

permitindo apenas a oxidação parcial do composto orgânico em densidades de corrente bem 

baixas, pois a reação que evolução de oxigênio é desfavorecida (MARTINEZ-HUITLE e 

ANDRADE, 2011).  
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Figura 6.7: Curva de polarização do BTX e sulfato de sódio.

Condições Operacionais: [Na2SO4] = 0,1 mol L-1; Ti/Pt = 2 cm2; velocidade de varredura = 50 mV s-1

Fonte: MELO, 2014

De acordo com a literatura, com o mecanismo de formação de oxigênio sobre o ânodo, 

os radicais hidroxilas adsorvidos na superfície do eletrodo são responsáveis pela reação de 

desprendimento de oxigênio e, portanto atingindo o valor de densidade de corrente imposta no 

experimento de eletrólise desenvolvido em bancada. Comparando com os resultados da DQO 

nos experimentos eletroquímicos, a remoção da matéria orgânica não foi superior a 78,5%, e

isso está relacionado ao baixo valor da eficiência de corrente e pode ser explicado pelo 

favorecimento da reação de desprendimento de oxigênio e pelo crescimento de uma película 

de passivação do eletrodo e pelo acúmulo de intermediários da oxidação (PANIZZA e 

CERISOLA, 2007; DE OLIVEIRA et al., 2011). 

Como foi mencionado anteriormente, a natureza do material do eletrodo influencia na 

eficiência do processo eletroquímico, no caso do Ti/Pt, apresenta boa condutividade e 

estabilidade química. Contudo, os diferentes comportamentos dos eletrodos em oxidação 

eletroquímica é explicado por Comninellis (1994), considerando os eletrodos “ativos”, como 

o Ti/Pt, que interage fortemente com os radicais hidroxilas e seguida por óxidos superiores

(MO), e esse par redox MO/M atua como mediador na oxidação de compostos orgânicos, que 

compete com a reação de evolução de oxigênio, contribuindo para a oxidação parcial desses 

compostos (DE OLIVEIRA et al., 2011)
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A eficiência do eletrodo de Ti/Pt dependerá do favorecimento da reação de produção 

de oxigênio, e das etapas de adsorção dos compostos orgânicos em solução, assim como dos 

possíveis intermediários formados, como já indicado pelas medidas de voltametria cíclica e 

curvas de polarização.



Capítulo VI

Conclusões
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6. Conclusões

Os resultados experimentais mostraram que a oxidação eletroquímica é eficiente tanto 

para o tratamento individual quanto para o processo sequencial utilizando a resina (Purolite 

MB 478) na remoção do BTX em efluente sintético, chegando à maioria dos contaminantes a

uma remoção superior a 70%, conseguindo assim deixar o efluente dentro dos limites 

permitidos pela regulamentação de descarte de efluentes.

Os ensaios eletroquímicos foram bastante satisfatórios em termos de remoção da 

matéria orgânica em função da demanda química de oxigênio (DQO), alcançando valores 

superiores a 70%, independentemente da densidade de corrente aplicada, e essa eficiência da 

oxidação eletroquímica se deve a produção de radicais hidroxilas (•OH), gerados pela eletro-

oxidação da água que ficam adsorvidos (física ou quimicamente) na superfície do ânodo 

Ti/Pt, que por sua vez interagem com os compostos orgânicos, ocorrendo a clivagem do anel 

aromático.

Enquanto que no processo de adsorção houve uma diminuição significativa da 

concentração dos compostos orgânicos após o tratamento, porém a remoção da DQO foi 

muito inferior em relação à eletro-oxidação. A quantidade de resina influenciou 

consideravelmente, porém a máxima remoção da DQO foi apenas 25,8% usando a massa de 

10g, indicando que a resina não conseguiu fragmentar toda a molécula dos compostos BTEX, 

ocorrendo apenas uma adsorção física ou química na superfície da resina.

No processo sequencial, a maior remoção da matéria orgânica foi conseguida 

utilizando a resina e depois integrando a oxidação, alcançando 84,3 % em 4h de tratamento.

Percebeu-se que o processo pode ser otimizado pela resina e finalizado com a oxidação 

eletroquímica, viabilizando a diminuição de custos energéticos (menor densidade de corrente 

(J = 10 mA cm-2) e menor quantidade de resina (2,5g)) em tempos mais curtos de tratamento.

Com as análises de voltametria cíclica percebeu-se na oxidação/redução de compostos 

orgânicos na superfície do eletrodo Ti/Pt e essas reações foram bem evidentes, quando se 

acrescenta uma solução de benzeno, tolueno, xileno ou BTX. Na presença dessas substâncias 

o mecanismo de oxidação da matéria orgânica ocorre de forma paralela aos mecanismos de 

reações típicas que ocorrem na superfície do eletrodo de platina.

Foi possível confirmar através das curvas de polarização que a diminuição da DQO

está associada à elevada produção de radicais hidroxilas e paralelamente a reação de 

desprendimento de oxigênio em densidades de correntes muito altas, promovendo a 
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degradação parcial do composto orgânico e acumulação de intermediários na superfície do 

eletrodo. 

Com relação aos custos energéticos, os dados mostraram que o consumo é 

influenciado pelo aumento da densidade de corrente, e que em apenas 10 mAcm-2 apresentou 

um custo menor e boa remoção da matéria orgânica.

De modo geral, a utilização de processos sequenciais pode representar uma alternativa 

inteligente, promissora, eficiente e econômica, com boa relação custo-benefício, com 

reduzido tempo para o tratamento de efluentes petroquímicos, atendendo as normas 

ambientais vigentes no Brasil. 
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Cromatogramas do BTEX – CG-PID/FID

Figura A-1: Perfil cromatográfico da solução do BTEX em amostra inicial.

Figura A-2: Perfil cromatográfico da solução do BTEX, utilizando 10 mA.cm-2.

Figura A-3: Perfil cromatográfico da solução do BTEX, utilizando 20 mA.cm-2.
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Figura A-4: Perfil cromatográfico da solução do BTEX, utilizando 30 mA.cm-2.

Figura A-5: Perfil cromatográfico da solução do BTEX, utilizando 2,5 g de Resina.

Figura A-6: Perfil cromatográfico da solução do BTEX, utilizando 5,0 g de Resina.
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Figura A-7: Perfil cromatográfico da solução do BTEX, utilizando 10 g de Resina.

Figura A-8: Perfil cromatográfico da solução do BTEX no tratamento acoplado 

(OE - 10 mA.cm-2 (120min) + Ads - 2,5g (30 min)).

Figura A-9: Perfil cromatográfico da solução do BTEX no tratamento acoplado 

(Ads - 2,5g (30 min) + (OE - 10 mA.cm-2 (120min)).
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