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  RESUMO 

 

O meio ambiente é nos últimos anos o principal foco de discussão em todos os fóruns 

internacionais. Dia após dia, as leis estão cada vez mais rígidas para quem polui. Esse fato tem feito as 

indústrias buscarem novas alternativas para o tratamento de seus resíduos. A indústria de petróleo, tem 

procurado meios de resolver um de seus maiores problemas ambientais, o tratamento do grande 

volume de água residuária produzida nas refinarias. Tais efluentes contêm compostos orgânicos 

dissolvidos de difícil remoção e bastante tóxicos, tais como  os compostos fenólicos, que são nocivos 

aos homens e ao meio ambiente. As técnicas oxidativas avançadas tem se mostrado bastante eficaz na 

degradação de compostos orgânicos, pois geram substâncias (radicais hidroxilas) com elevado 

potencial de oxidação, capazes de degradar esses compostos.  

Este trabalho consiste em desenvolver um catalisador a base de grafeno, dopado de nitrogênio 

preparado pelo método Hummers usando grafite natural como percursor primário, seguido de 

processos químicos, térmicos e mecânico. O material a base de grafeno foi caracterizado em diferentes 

estágios por variadas técnicas, incluindo TPD (Temperature programmed desorption) e  X-ray 

photoelectron spectroscopy,  e então foram testados com catalisadores de metais livres na degradação 

do ácido oxálico e fenol, por dois processos de oxidação: CWAO ( catalytic wet air oxidation) cuja 

temperatura varia entre 413 e 433 K, com 7 bar de O2 e Ozonização Catalítica à temperaturas e 

pressões ambientes. A amostra de melamina tratada foi a que apresentou a maior atividade dos grupos 

nitrogenados bem como a superfície de contato adequada 

Palavras-chave : Grafeno, Fenol, Refino, Água Residual 



 

    

 

ABSTRACT 

 

Increasing concern with the environment, in addition to strict laws, has induced the industries 

to find alternatives for the treatment of their wastes. nowadays, the oil industry has sought solutions to 

overcome a big environmental problem, the treatment of big wastewater produced by the refine. These 

effluents have organic compounds dissolved and toxic, it can be highlighted the phenolic compounds. 

The advanced oxidation processes -AOP are effective to degradation of these organic compounds, 

because they generate hydroxyl radicals with high potential of oxidation. This work includes Nitrogen-

doped graphene-based materials, which were prepared by the modified Hummers method using 

natural graphite as primary precursor, followed by chemical and thermal reduction processes, and 

finally ball milled with urea or melamine. The graphene-based materials were characterized at 

different stages of their synthesis by different techniques (including temperature programmed 

desorption and X-ray photoelectron spectroscopy) and then tested as metal-free catalysts in the 

degradation of oxalic acid and phenol by two different oxidation processes: catalytic wet air oxidation 

(temperature between 413 and 433 K, and 7 bar of O2) and catalytic ozonation (room temperature and 

atmospheric pressure). The melamine treated sample was always found to be more active due to the 

presence of nitrogen groups and adequate surface area available. 

Keywords: Graphene, Phenol, Rephine, Wastewater  
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização - Cenário geral dos produtos das refinarias 
 

Durante o processo de refino do petróleo, são utilizados em média 246 a 340 l de água por 

barril de óleo cru (ALVA-ARGÁEZ et al, 2007), gerando uma quantidade de água residuária em torno 

de 0,4 a 1,6 vezes o volume de óleo processado (FICA-PIRAS, 2000).  

Considerando que, em 2013, nas 16 refinarias nacionais foram refinados 2,203 milhões 

barris/dia (ANP, 2013), o volume de água residuária gerado por essa atividade é muito significativo e, 

por isso, existe a necessidade de estudos relativos ao entendimento do comportamento e impacto dos 

efluentes líquidos dessa atividade lançados nos corpos de água. 

A transformação do material bruto em produtos como gasolina, querosene, lubrificantes, nafta, 

diesel etc. é empregado durante o refino, diversos solventes com diferentes graus de solubilidade são 

utilizados com o objetivo de extrair substâncias indesejáveis.  

Tais atividades geram efluentes que apresentam grande diversidade de poluentes orgânicos e 

inorgânicos, dentre eles, podemos destacar os compostos fenólicos. Muitos compostos tóxicos 

presentes nos despejos das refinarias de petróleo, mesmo quando presentes em concentrações 

inferiores às letais, podem provocar danos ao meio-ambiente, seja ele terrestre ou aquático. 

 A resolução CONAMA nº 357 (BIRD, 2005), publicada em 18 de março de 2005, define 

como padrão de lançamento para efluentes industriais o teor de 0,5 mg/l de fenóis totais, expresso 

como C6H5OH.
 

1.2 Compostos fenólicos 

 

O fenol basicamente é um composto químico formado por um anel aromático ligado a um 

grupo hidroxila, dependendo da quantidade de hidroxilas ligadas ao anel aromático, o fenol pode ser 

classificado como monofenol (1 OH), difenol (2 OH), trifenol (3 OH) e assim por diante.  
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Na natureza os fenóis podem ser encontrados na hulha, que é um tipo de carvão com alta 

concentração de carbono. Essa estrutura passa por diversos processos químicos como destilação a 

seco, dando origem a três frações, uma delas é o alcatrão da hulha. Este, por sua vez, é submetido a 

destilação fracionada resultando em cinco partes, sendo que duas delas, os óleos médios e pesados, 

possuem quantidades significativas de fenóis. 

 

    Figura 1.1 - Hulha 

 

    Fonte: Imagem retirada do banco de dados do LCM  

Os fenóis, em sua grande maioria, são sólidos em condições ambientes, com exceção do m-

cresol, que é líquido.  

Uma das aplicações dos fenóis é como antissépticos e germicidas. Isso ocorre uma vez que 

eles conseguem coagular as proteínas dos organismos das bactérias. Os fenóis também são utilizados 

para fazer corantes, explosivos, perfumes, resinas, vernizes, tintas, adesivos e cosméticos. 
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1.2.1 Origem dos compostos fenólicos nos efluentes industriais e seu 

impacto ambiental 

 

Diversos efluentes de plantas industriais, tais como produtoras de resinas, refinarias de 

petróleo, coquearias, entre outros contêm compostos fenólicos. 

O efluente líquido gerado nesses setores industriais é altamente poluente, de difícil tratamento 

e apresenta em sua composição compostos amoniacais, cianetos e, especialmente, compostos fenólicos 

na faixa de concentração de 80 a 123 mg/l. Ao serem dispostos em cursos de água, estes efluentes 

causam sérios problemas ambientais. 

No caso das refinarias de petróleo, o craqueamento catalítico em leito fluidizado gera efluentes 

contendo concentrações consideráveis de fenol (50 – 260 ppm massa) e concentrações comparáveis de 

íons de sulfeto e amônia 

No processo industrial, os componentes condensados da gasolina são separados da água 

proveniente do vapor, injetado juntamente com os reagentes, e estabilizados utilizando-se operações 

unitárias convencionais. É obtido através desse processo, diversos compostos oxigenados, entre eles os 

compostos fenólicos, que se concentram na fase aquosa por afinidade, e, consequentemente, 

encontram-se presentes no efluente aquoso gerado nesse processo. A formação de moléculas 

oxigenadas não é descrita na literatura através de mecanismos reacionais; entretanto, é prevista a partir 

da participação do vapor de água na reação de pirólise de hidrocarbonetos. 

O fenol, um dos contaminantes oxigenados presente em efluentes industriais, se caracteriza 

por ser incolor e cristalino. Por ser muito solúvel em água, constitui-se em um sério contaminante para 

o meio ambiente. 

A contaminação de compostos fenólicos em águas potáveis pode causar sérios problemas de 

saúde pública. A presença destes compostos em doses subletais afeta o sistema nervoso e circulatório 

com redução do crescimento de células sanguíneas. Mesmo em concentrações extremamente baixas 

(0,002 mg/l), o fenol produz um sabor identificável na água. Tal característica apresenta problemas 

operacionais em destilarias, cervejarias e unidades de engarrafamento de água mineral 
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No meio ambiente, os compostos fenólicos também são tóxicos principalmente ao meio 

aquático, podendo provocar a morte de peixes, mesmo em concentrações na faixa de 1 mg/L. Mesmo 

em concentrações muito pequenas, eles são tóxicos a outras espécies biológicas, uma vez que 

destroem o balanço ambiental aquático. Elevadas concentrações de fenóis podem causar perturbações 

e serem tóxicas às bactérias usadas nos iodos ativados das unidades de tratamento de efluentes. 

Em sua maioria, o efluente industrial contém diversos tipos de poluentes fenólicos, sendo que 

aqueles com estruturas mais complexas são frequentemente mais tóxicos que a molécula simples de 

fenol.
 

1.3  Objetivo  
 

O objetivo desse estudo, foi continuar o trabalho realizado pela equipe do LSRE/LCM 

(Laboratory of Separation and Reaction Engineering / Laboratory and Catalysis and Materials) 

aplicando seus fundamentos em uma das vertentes da indústria do petróleo. A idéia proposta  

inicialmente seria identificar possíveis aplicações na área petrolífica, e utilizar o vasto know how  dos 

pesquisadores em catálise de materiais. 

Após a identificação do composto fenol, como um grande poluente na indústria do refino, foi 

sugerido o estudo de um catalisador a base de grafeno, para degradar tal composto. 

 1.4 Objetivo Específico 

 

Este trabalho tem como objetivo específico fazer um estudo de catálise de materiais, buscando 

um eficiente catalisador a base de grafeno para processos de oxidação avançada em fase liquida, 

nomeadamente, para os processos de oxidação húmida e ozonização, utilizando o fenol e o ácido 

oxálico como compostos modelos nos dois processos. O catalisador deve ser capaz de aumentar a 

velocidade de degradação dos compostos orgânicos, bem como reduzir a matéria orgânica. 

1.5 Metodologia 
 

O trabalho proposto foi dividido em 2 etapas, a experimental e pesquisa bibliográfica. A 

primeira etapa ocorreu na cidade do Porto, em Portugal, através do centro de pesquisa da FEUP 

(Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) no Laboratório Associado LSRE/LCM , sob a 
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orientação do Doutor Adrián Silva, o estudo teve a duração de 3 meses, entre outubro e dezembro de 

2013. A segunda etapa foi realizada através da internet, ao longo do segundo semestre de 2014. 

O primeiro contato com a equipe foi muito importante, me foi passado alguns conceitos e 

valores do laboratório. Durante as primeiras semanas, pude perceber a seriedade e competência que 

aquelas pessoas tinham com o meio acadêmico e com as empresas e organizações que acreditavam 

naquela linha de pesquisa. 

Era da preocupação de todos me preparar para que eu pudesse desenvolver minhas 

capacidades e evoluir profissionalmente. Dentre as etapas de preparação, foram abordadas questões de 

segurança laboratorial, segurança de informação, ética profissional, capacitação técnica e 

compromisso com o projeto. 

O treinamento de segurança consistiu em estabelecer um conjunto de regras e medidas com o 

objetivo de oferecer à equipe noções básicas de primeiros socorros e manuseamento de material. 

Relata a importância do uso de EPI’s (Equipamentos de proteção individual), e relata qual é a melhor 

maneira de locomover as amostras evitando perdas de material, contaminação e lesões de pele. 

A capacitação técnica foi de suma importância, foi recomendado a leitura de diversos artigos e 

a constante reflexão acerca do conteúdo. A equipe buscava sempre me questionar sobre as 

particularidades das reações e interpretação dos resultados, com o claro objetivo de implementar senso 

crítico à pesquisa, evitando com que meu trabalho fosse apenas mecânico, mas que tivesse também 

alto nível intelectual e argumentativo. 

Fiquei responsável primeiramente por entender a linha de pesquisa, procurei através dos 

artigos me familiarizar com o tema, e os termos em questão. Com o auxílio dos profissionais, realizei 

todos os experimentos relatados ao longo da monografia, sempre a cada novo equipamento, e a cada 

nova reação, eu era orientado sobre como manusear de maneira correta, qual era a importância daquela 

etapa e o que de fato estava ocorrendo no meio reativo. 

Ao término das reações, já com os resultados em mãos, fui estimulado a desenvolver minhas 

próprias conclusões sobre a pesquisa. Usando todo o conhecimento adquirido durante esses 3 meses, 

desenvolvi um relatório relatando as etapas da pesquisa, e descrevendo as situações que me chamaram 

atenção procurando chegar a uma conclusão lógica dos resultados, esse relatório encontra-se anexado 

no APÊNDICE A, ele foi posteriormente corrigido, e utilizado como base para a construção de um 

artigo científico. 

A construção dessa monografia se baseou em usar os resultados dos experimentos, bem como 

a caracterização do material e as interpretações dos resultados da pesquisa, além de incrementar com 

informações adicionais sobre o refino, o fenol e principalmente sobre o grafeno. 
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1.6 Motivação: 
 

A indústria do refino é considerada de extrema importância na cadeia que compõe o mundo do 

petróleo; é nela que os subprodutos são separados do óleo cru e posteriormente comercializados A 

figura 1.2 mostra a distribuição de volume de óleo refinado no mundo. 

 

Figura 1.2- Capacidade de Refino, segundo regiões geográficas (milhões de barris/dia) - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ANP, 2013) 

O Brasil, possui uma boa capacidade de refino, a qual corresponde a um volume de 2,203 

milhões de barris/dia (36,54% de todo óleo refinado nos continentes da América do Sul e América 

Central).  

No Brasil existem 16 refinarias, que apresentam diferenças quanto suas capacidades (Gráfico 

1.1). O estado de São Paulo se destaca, com 5 refinarias, o que alavanca o contingente da região 

sudeste, como se pode ver na distribuição representada no Gráfico 1.2. 
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  Gráfico 1.1 – Capacidade de refino das refinarias brasileiras                            

 

                                       Fonte: (ANP, 2013)                            

 

     Gráfico 1.2 – Distribuição Percentual por refinaria                                                          

 

                             Fonte: (ANP, 2013)                                                    
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De acordo com os dados coletados, uma vez que são gastos entre 246 l a 340 l de água por 

barril de óleo cru, calcula-se que 505 530 00 de l a 698 970 00 l de água são usados diariamente no 

processo de refino. 

 Esse contingente de água passa por diversos processos de limpeza, com o objetivo de remover 

substancias orgânicas. Quimicamente, a oxidação é altamente aconselhável pois consegue degradar o 

fenol e seus sub-produtos. 

A motivação de utilizar um material a base de grafeno dopado com nitrogênio no tratamento 

de efluentes orgânicos, partiu de excelentes resultados obtidos com outros materiais de carbono com 

estrutura semelhante, como nanobutos de carbono, fibras de carbono, xerogeis de carbono nos 

processos de oxidação Catalytic Wet Air Oxidation (CWAO) e Ozonização catalítica, desde seu 

isolamento e caracterização em 2004, o grafeno e seus derivados surgiram como materiais de grande 

interesse, devido suas notáveis propriedades mecânica, térmica, óptica e elétrica. Em particular, o 

óxido de grafeno (GO) tem atraído interesse, uma vez que os grupos funcionais do oxigênio ligados na 

superfície do carbono, podem ser parcialmente removidos, resultando no reestabelecimento parcial da 

estrutura conjugada. Além disso, tratou-se de um trabalho inovador, dado que segundo o 

conhecimento da equipe de investigação envolvida no desenvolvimento do catalisador e dos ensaios 

catalíticos, tal catalisador foi testado nestes dois processos de oxidação, apresentando resultados 

excelentes. 

1.6 Estrutura: 
 

1-Introdução: Esse capítulo tem o objetivo elucidar com clareza o tema proposto, o que motivou o 

estudo bem como a explicação da parte estrutural do trabalho). 

2- Preparação Do Material e Técnicas Oxidativas: Apresentação do material com enfoque no grafeno, 

mostrando ao leitor o grande potencial na engenharia e as diversas aplicações. O capítulo resume o 

processo de síntese laboratorial do GO e mostra as técnicas oxidativas CWAO e Ozonização Catalítica 

3- Procedimentos Experimentais e Técnicas Analíticas: Relata a ordem cronológica detalhada da 

reação, e as técnicas de análise dos materiais, com enfoque na instrumentação utilizada 

4- Resultados e Discussões: Apresenta os resultados dos testes de CWAO, Ozonização catalítica e 

caracterização do material, esse capítulo traz um enfoque altamente interpretativo 

5-Conclusão: Apresenta a conclusão da pesquisa, as dificuldades encontradas bem como sugestão para 

estudos futuros. 
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CAPÍTULO 2 – Preparação Do Material E Técnicas Oxidativas 

2.1 Grafeno e sua contribuição científica 
 

Os últimos anos estão marcados pela vertiginosa evolução de uma nova área científica e 

tecnológica, a nanociência e a nanotecnologia. De maneira simplificada, esta área de estudo se baseia 

no fato de que as propriedades da matéria dependem não só da sua composição e estrutura, como 

também do seu formato e tamanho. A nanotecnologia foi assim chamada, pois a ordem de grandeza é 

sempre na casa dos nanômetros. 

Em destaque na engenharia, tal tecnologia possui interdisciplinaridade muito abrangente, 

podendo figurar em diversas áreas científicas como a física, matemática, biologia, medicina, 

agricultura, bens de consumo, construção civil, entretenimento, comunicação, dentre outros. 

No mundo da nanotecnologia, o grafeno conseguiu rápido destaque, devido a algumas 

características próprias que o credencia a aplicações bastante diversificadas. Curioso é pensar que esta 

estrutura é composta por um dos elementos químicos mais conhecidos da ciência, o Carbono, sendo 

altamente intrigante, pensar nas distintas aplicações e perspectivas possíveis.  

   Figura 2.1 – Estruturas à base de Carbono:  

     

      Fonte:, (ZARBIN & OLIVEIRA, 2013)  

A figura acima apresenta as seguinte organização: a) Grafite; b) diamante; c) fulereno; d) 

nanotubo de carbono de parede simples; e) nanotubo de carbono de parede múltipla; f) grafeno 
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Dentre as estruturas do grafite, diamantes, fulereno, nanotubos e grafeno, tomaremos duas 

últimas como destaque. As folhas de grafeno, são bidimensionais, e formadas por carbono com 

hibridização sp², ligados a outros 3 átomos. A estrutura do grafite por exemplo é composta de folhas 

de grafeno empilhadas, dando o formato tridimensional.  

Os nanotubos podem ser idealizados a partir do enrolamento de uma folha de grafeno em 

torno de seu próprio eixo, o que o concede o formato cilíndrico. 

A mais recente descoberta, representante da família dos nanomateriais é o grafeno, 

corresponde a estrutura básica do grafite, a qual vem sendo estudado por vários cientistas a meio 

século, seu isolamento e caracterização foi realizada pela primeira vez em 2004.  

Os cientistas A. Geim e K. Novoselov da Universidade de Manchester, com o auxílio de uma 

fita adesiva e etapas de peeling em um pedaço de grafite conseguiram êxito, o que os rendeu o prêmio 

Nobel de física em 2010. 

As propriedades mais destacadas dessa estrutura são: 

 Alta condutividade térmica e grande condutividade elétrica 

 Alta elasticidade, grande dureza e resistência mecânica 

 Quimicamente, reage com outras substâncias para formar diversas 

propriedades, logo possui um grande potencial estratégico  

 Apresenta alta resistência a ionização 

Suas aplicações revelam o grande potencial comercial, tendo a pluralidade o maior destaque. 

1. Energia: Nanotubos vem sendo utilizados em larga escala em setores 

relacionados a armazenamento, transmissão e conversão de energia elétrica. 

2. Sensores e Biosensores: Nanotubos e grafeno, vem sendo utilizados como 

sensores altamente sensíveis, sua estrutura permite identificar moléculas com 

alta seletividade. Logo se aplica a sensores para gases, toxinas, fragmentos de 

DNA, fármacos dentre outros. 

3. Filmes Finos: É uma das aplicações com maior sucesso, os nanotubos de 

grafeno, e o grafeno vem substituindo o ITO (óxido de índio dopado com 

estanho), para a utilização em touch screens, LED’s, células solares, entre 

outros. 

4. Meio Ambiente:  Processos de purificação e descontaminação de águas 

5. Catálise: Nanotubos de carbono e grafeno são ideais para catalisadores. 
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2.2 Preparação do Óxido de Grafeno 
 

O material em questão passou por uma série de reações e processos para chegar naquilo que 

consideramos ideal para uma boa performace catalítica, começando pela preparação do Óxido de 

grafeno (GO), passando pela dopagem de nitrogênio, e diversos tratamentos térmicos que serão 

relatados a seguir. 

A primeira fase desse longo processo começa com o óxido de grafeno, foi sintetizado a partir 

de grafite natural (20 μm ,Sigma-Aldrich), e modificado pelo método Hummers (HUMMERS & 

OFFEMAN,1958). Brevemente, 50 mL de ácido sulfúrico concentrado foi adicionado, sob 

resfriamento e agitação recomendadas, em um frasco contendo 2g de grafito. Então, 6 g de 

permanganato de potássio foi vagarosamente adicionado a mistura e mantido em suspensão a 35ºC, 

pelo tempo de 2 h, também sob agitação constante. A solução foi diluída em 350 mL de água 

destilada, posteriormente H2O2 (30% w/v) foi adicionado com o objetivo de reduzir íons indesejáveis 

de permanganato.  Foi feita uma purificação com ácido clorídrico em solução (10 at.%). O material em 

suspensão foi filtrado, e lavado por diversos dias com água destilada até atingir o pH necessário para o 

restante do experimento. Foi realizado a secagem a 60ºC por 24 h obtendo o óxido de grafito.  

    Figura 2.2 - Grafite 

 

   Fonte: Foto registrada no LCM  

O restante do material foi disperso e seu volume aquoso foi sonificado em uma bacia 

ultrassônica (ultrasonic processor UP400S, 24 kHz)  por 1 h, ao término desse processo acima 

descrito, obtemos o GO 
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    Figura 2.3 - Óxido de Grafeno 

 

                   Fonte: Foto registrada no LCM 

 2.3 Dopagem de Nitrogênio  
 

GO foi submetido a um tratamento mecânico em um aparelho chamado moinho de bolas (ball 

milling Retsch M200). As condições utilizadas foram selecionadas de um trabalho anterior, a qual a 

dopagem de nitrogênio em materiais de carbono utilizando o moinho de bolas foi proposto e 

otimizado. As amostras de GO foram misturadas a precursores de nitrogênio, usando uréia e 

melamina. 0,6 g de GO foi adicionado a 0,26 g de Nitrogênio, a que correspondem diferentes massas 

de precursor. O material foi submetido ao tratamento durante 4 h a uma frequência constante de 15 

vibrações/s. Seguiu-se um tratamento térmico, onde a amostra foi aquecida num forno horizontal em 

atmosfera inerte de N2 (100 cm³/min) até 600ºC (2ºC/min) e mantido a essa temperatura por 1h. 

2.4 Processos Avançados de Oxidação  

 

Constituem uma classe especial de técnicas oxidativas apontadas como promissoras pois 

geralmente envolvem baixas temperaturas e pressões. Diferentes sistemas reacionais são empregados 

nos AOP’s (Advanced Oxidation Process), sendo que em todos eles se produzem radicais livres 

hidroxilas (OH*). Estas espécies ativas reagem com as moléculas orgânicas rápida e 

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

moléculas orgânicas alifáticas. O resultado desse processo, é a formação de radicais orgânicos que 
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reagem com oxigênio, dando início a uma série de reações de degradação que podem culminar em 

dióxido de carbono e água. 

Os radicais hidroxilas, são considerados espécies ativas responsáveis pela decomposição de 

poluentes, graças ao seu potencial de redução padrão 2,8 V em meio ácido. Tais compostos são 

capazes de oxidar a maioria dos compostos orgânicos a dióxido de carbono, exceto aqueles mais 

simples como ácidos oxálicos, maléico e acetona. Estes compostos são produtos de oxidação de 

moléculas mais complexas, e participam dos ciclos energéticos da maioria dos organismos vivos. 

Nos dias atuais, a utilização de reagentes como peróxido de hidrogênio e ozônio tem tido um 

aumento substancial na sua utilização, uma vez que as necessidades da utilização de tecnologias 

limpas se tornam cada vez mais importante 

 

2.4.1 – Ozonização Catalítica 
 

A ozonização catalítica é uma técnica muito eficaz, mas que no estágio atual de 

desenvolvimento, é aplicável somente em laboratórios. Entretanto, seus sucessivos bons resultados o 

colocam em evidência no meio investigativo. O objetivo é atacar os compostos orgânicos refratários  a 

tratamento biológico, como pesticidas, alguns produtos farmacêuticos, produtos de cuidados pessoais e 

corantes textil. O principal ponto fraco da ozonização sem catalisador esta relacionada com a formação 

de sub-produtos e seus danos futuros ao meio ambiente. Por outro lado, na reação em questão, a 

quest]ao dos sub-produtos tóxicos podem ser resolvidos através do desenvolvimento de catalisadores 

ativos capazes de promover sua mineralização. 

No tratamento da água, a alta reatividade do ozônio e as superfícies ativas de alguns materiais 

podem ser utilizadas para aumentar a eficiência da ozonização. Desta maneira vários grupos de 

investigação têm-se concentrado sob a aplicação combinada de ozônio e catalisadores sólidos, 

consequentemente diversos trabalhos foram desenvolvidos durante a década de 90. 

Os catalisadores mais utilizados para o processo de ozonização catalítica heterogênea são os 

óxidos de metais, o carbono ativado, os xerogéis, nanotubos de carbono, os óxidos de metais 

provenientes de carbono ativado, os aerogéis dopados com metais de carbono e platina suportada em 

nanotubos de carbono. 

A atividade desses materiais é frequentemente associada com a sua capacidade para decompor 

catalíticamente o ozônio, levando a formação de radicais OH*, a eficiência do processo depende, em 

grande parte, do catalisador (e das suas propriedades superficiais), bem como do pH da solução (que 
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influência as propriedades ativadas das superfícies) e do ozônio decomposto nas reações em fase 

aquosa. 

A diversidade de tipos de catalisadores, a grande variedade das propriedades superficiais e as 

diferentes interações entre o ozônio e as moléculas orgânicas, levam a uma gama de resultados e 

particularidades, o trabalho proposto irá salientar a ozonização de poluente orgânico na água. 

A ozonização catalítica pode ser incluída na classe dos “processos oxidativos avançados”. Tais 

reações baseiam-se na formação do radical OH*, os quais são altamente reativos para a maioria dos 

poluentes orgânicos. Entre estes processos, a combinação do ozônio e materiais de carbono foi tida 

como excelente alternativa para o tratamento de efluentes e águas residuais contendo tais 

contaminantes. A grande variedade de compostos testados por esse processo inclui pequenos ácidos 

carboxílicos como o oxálico, oxâmico, pirúvico, e succínico, bem como compostos atomáticos tais 

como anilina, ácido naftalenosulfônico, compostos aromáticos sulfonados, compostos fenólicos e 

soluções de benzotiazol. 

A molécula de ozônio possui uma geometria particular, onde o átomo de oxigênio central 

utiliza orbitais sp² para formar ligações α com os demais oxigênios. Os orbitais pz dos três oxigênios 

formam ligação π, sendo que as duas ligações desta molécula são equivalentes. Devido a este arranjo, 

o ozônio é dipolar e pode reagir como um agente eletrofílico ou nucleofílico. Em um cenário geral, o 

ozônio tende a reagir preferencialmente com compostos insaturados (alquenos, alquinos, anéis 

aromáticos, etc). De fato, o ozônio é o reagente clássico usado para quebrar ligações duplas carbono-

carbono, via mecanismo de criegee (ozonólise), conforme mostrado no esquema da figura 2.4 

 Figura 2.4 - Vias de reação 

 

             Fonte: (AMIRA.M & RENATO, 2007) 
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O exemplo A trata da reação direta do ozônio com a matéria orgânica, já o exemplo B relata 

um ataque eletrofílico do O3 a um composto aromático. 

O esquema apresentado na figura 2.5, resume as principais vias de reação possíveis (em 

ozonização catalítica), a remoção de poluentes orgânicos, bem como a de seus sub-produtos é 

resultado de uma complexa combinação de reações homogêneas e heterogêneas (QUINTANILLA, 

2005). Ambas as reações ocorrem na fase líquida, adicionalmente, as reações entre as espécies 

adsorvidas e os radicais de oxigênio formados na superfície dos materiais podem vir a ocorrer. 

 

  Figura 2.5 - Vias de reação com catalisador 

                                                 Fonte: (ZARBIN  & OLIVEIRA, 2007) 

 

No que diz a respeito da reação sem o catalisador em solução aquosa, uma vez que ela é 

iniciada na presença do íon OH*, o pH exerce papel fundamental neste processo. 

Como mostrado anteriormente, os materiais de carbono aceleram a decomposição do ozônio, e 

é concenso que ambas as estruturas e propriedades químicas superficiais influenciam na 

decomposição, mas dúvidas sobre o mecanismo ainda existem. 

Há dois caminhos possíveis para a explicação da decomposição do O3, a primeira diz que as 

ações do carbono ativado funcionam como agente iniciador da decomposição do ozônio, 

eventualmente através da formação de H2O2, obtendo então espécies livres de OH* em solução. Outra 

possibilidade é a adsorção e reação de moléculas de ozônio na superfície do carbono, gerando radicais 

livres (S*) que podem ser adsorvidas por espécies orgânicas (R*). Isso resultaria na formação de 

vários intermediários que são posteriormente transformados em compostos saturados (P), que não 
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podem ser mineralizados por ataques de ozônio, além disso radicais OH* em solução também pode 

contribuir para a oxidação dos compostos orgânicos.  

Experimentos realizados com Ácidos mostraram que a constante de velocidade heterogênea 

para a ozonização está correlacionada com a basicidade dos compostos, como pode ser visto no 

gráfico 2.1. Essa tendência foi observada para xerogéis e nanotubos, logo, essa lógica foi seguida 

nesse trabalho. 

Gráfico 2.1 - Velocidade da reação x Basicidade 

 

                        Fonte: (ZARBIN  & OLIVEIRA, 2007) 

 

2.4.2  CWAO 
 

A técnica de oxidação sem o catalisador é uma boa opção tecnológica de  degradação de 

componentes perigosos ao meio ambiente, entretanto sua utilização pode ser potencializada ao 

introduzirmos um catalisador.  

Uma das limitações apresentadas, é a necessidade de utilizar altas pressões (0,5 – 20 Mpa) e 

elevadas temperaturas (125 ºC – 320ºC), CWAO se revela mais  promissor que WAO (Wet Air 

Oxidation) por reduzir significativamente esse cenário. 

Estudos propostos com materiais a base de carbono, relatam de forma clara e elucidativa o 

prognóstico acima citado. Alguns materiais largamente utilizados na indústria foram submetidos a 
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ambas as técnicas a cargo de comparação. Podemos observar que a remoção no fenol após 120 

minutos, foi de apenas 10% para a técnica WAO, já na reação com catalisador essa redução alcança 

níveis de 50%, para o mesmo tempo. 

Usualmente, a oxidação catalítica exibe alta atividade para componentes com grande 

superfície de contato, entretanto a taxa de remoção do fenol com materiais a base de grafeno 

apresentou maior velocidade de degradação quando comparados a outras estruturas, todavia, a 

superfície de contato do grafeno é menor, tal fato evidência que a superfície de contato não é um fator 

determinante para a atividade catalítica e sim a funcionalidade dos materiais de carbono, na reação de 

CWAO  com o fenol. 

As análises da estrutura, mostraram que materiais contendo grupos de ácidos carboxílicos em 

sua superfície, prejudicam a funcionalidade do material de carbono. 
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Capítulo 3 – Procedimento Experimentais e Técnicas Analíticas 

 

3.1 Experimentos 
 

Os ensaios de CWAO foram realizados em solução aquosa poluída com o fenol e ácido 

oxálico, utilizando um volume na amostra de 160 ml, foi utilizado um reator de revestimento de vidro 

(Parr Instruments, USA Mod. 4564). Onde 100 mg de catalisador anteriormente preparado foi então 

adicionado a um volume de 75 ml de poluente orgânico em solução, e posteriormente colocado no 

reator, todos os parafusos eram cuidadosamente fechados com a finalidade de não haver escape de gás 

e consequentemente queda de pressão, fato que poderia alterar os resultados dos experimentos. 

O reator foi alimentado com nitrogênio puro (gás inerte), com o objetivo de remover 

completamente o oxigênio presente, se tal medida não fosse adotada, a reação de oxidação poderia 

começar antes do previsto, o que levaria a perda do controle do tempo 0 de reação, a  alimentação 

ocorreu até  o reator atingir 5 bar e foi pré aquecido até a temperatura desejada, sob agitação continua 

de 500 rpm, para assegurar a homogeneidade, consequentemente, a transferência de massa adequada 

de oxigênio na fase líquida (GOMES et al, 2008).  

Quando a temperatura desejada foi alcançada, ar puro foi injetado até obter uma pressão total 

de 40 bar no reator (correspondente a 7 bar de oxigênio a pressão parcial, esse momento foi 

considerado o tempo 0 da reação).  

CWAO com ácido oxálico foi realizado a 413 K (1000 mg/l de ácido oxálico foi a 

concentração inicial e os experimentos com fenol foram realizados a 433 K (75mg/l de fenol foi a 

concentração inicial) (ROCHA et al, 2011). Os catalisadores em reações como essa, podem apresentar 

adsorção em sua superfície, o que mascararia uma possível redução de carbono, por isso foram feitos 

testes sem o catalisador, para mensurar a adsorção (sob 40 bar de nitrogênio). Ao final de cada 

experimento, o material de carbono era recuperado para os procedimentos de caracterização. 

A ozonização foi realizada com o mesmo poluente, e a mesma agitação no reator, porém foi 

utilizado temperatura ambiente e pressão atmosférica. Ozônio foi gerado de oxigênio puro, usando 

BMT 802X que é um equipamento gerador, o gás foi então borbulhado no volume de solução usando 

no difusor uma taxa de fluxo de 150 cm³/min; bem como uma concentração de ozônio a 50 g/m³. O 

gás ozônio foi monitorado pelo aparelho BMT 964 ozone analyser. 
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Em cada experimento de ozonização, o reator foi preenchido com 700 mL de solução 

contendo 75 mg/l de fenol e 90 mg/l  de ácido oxálico a pH natural. 100 mg de catalisador foram 

introduzidos no reator antes de iniciar-se o fluxo de gás, a reação foi mantida sob agitação de 200 rpm, 

como no CWAO a ozonização sem catalisador também foi realizada. 

   

       Figura 3.1 – Reator da Ozonização 

 

   Fonte : Imagem registrada no LCM 
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Figura 3.2 – Reator de CWAO 

 

      Fonte : Imagem registrada no LCM 

3.2 Técnicas Analíticas 
 

As amostras colhidas periodicamente, foram retiradas dos reatores e analisadas no HPLC 

(high performace liquid chromatography) através do Hitachi Elite LaChrom system e com o Diode 

Array Detector L2450), Bio-Ras AminexHPX – 87H column (300mm x 7,8 mm) e H2SO4 (4Mm) a um 

fluxo de 0,6 mL/min. 

A quantificação do ácido oxálico foi realizada com λ = 210nm. Já na ozonização, a 

concentração de ácido oxálico foi determinada usando Alltech OA – 1000 chromatographyc column e 

isocratic 5nm H2SO4 na fase móvel com 0,5 mL/min. Já na oxidação do fenol as amostras foram 

analisadas no Purospher Star RP – 18 endcapped column (250 mm x 4,6 mm, e partículas de 5μm), 
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trabalhando com um fluxo fixado em 1 mL/min. A concentração do fenol em questão foi de λ 

=270nm. No experimento CWAO, a fase móvel foi misturada com água e metanol 40/60 (v/v). 

Amostras foram retiradas da ozonização e analisadas usando diferentes métodos. No primeiro 

método, a coluna foi equilibrada com A:B (70:30) e misturada com água ultra pura (A) e metanol (B), 

seguindo por um gradiente linear de A:B (30:70) em 30 min, e finalmente com isocratic elution 

durante 2 min. O total de carbono orgânico (TOC) foi determinado usando Shimadzu TOC-5000 A 

analyser. 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

Capítulo 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Testes Catalíticos 
 

Os materiais à base de grafeno, com e sem nitrogênio foram testados na oxidação do ácido 

oxálico e do fenol (usados como modelos de poluentes) por CWAO e Ozonização Catalítica. A 

atividade catalítica da amostra de óxido de grafeno não foi avaliada devido ao seu forte caráter ácido, 

o que não favorece as reações de oxidação em fase líquida (ROCHA et al, 2011) 

 

4.1.1  Reação de CWAO 
 

O gráfico 4.1 mostra a concentração normalizada de ambos os compostos durante o tempo de 

reação. Sob as condições experimentais, ambos os compostos são bastantes estáveis e muito pouco 

oxidados na ausência de catalizadores (curvas de WAO). No entanto, a conversão aumenta 

significativamente com a introdução dos materiais a base de grafeno. 

O gráfico 4.1 mostra a remoção do ácido oxálico que pode ser alcançado em menos de 60 min 

usando os materiais a base de grafeno. Ácido Oxálico foi rapidamente removido usando amostras de 

rGO (catalisador de grafeno) e rGO-M (catalisador de grafeno dopado de melamina) e usando rGO-U 

(catalisador de grafeno dopado com uréia). Entretanto, a contribuição da adsorção causou um 

decaimento na concentração do oxálico.  

A adsorção do ácido oxálico das amostras de base de N foi menor que 15% para rGO-M nos 

primeiros 60min e algo em torno de 30% para rGO-U. Considerando a amostra rGO, foi observado 

níveis de adsorção de 45% em 120 min.  

Portanto, a rápida remoção do componente sob as condições do catalisador usando amostras 

de rGO pode estar associada a uma significativa contribuição da adsorção. 
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                             Gráfico 4.1 – Degradação do ácido oxálico ao longo do tempo em CWAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Tabela 4.1 : Legenda Gráfico 4.1 

   

O gráfico 4.1 mostra a remoção do ácido oxálico que pode ser alcançado em menos de 60 min 

usando os materiais a base de grafeno. Ácido Oxálico foi rapidamente removido usando amostras de 

rGO (catalisador de grafeno) e rGO-M (catalisador de grafeno dopado de melamina) e usando rGO-U 

(catalisador de grafeno dopado com uréia). Entretanto, a contribuição da adsorção causou um 

decaimento na concentração do oxálico. A adsorção do ácido oxálico das amostras de base de N foi 

menor que 15% para rGO-M nos primeiros 60min e algo em torno de 30% para rGO-U. Considerando 

a amostra rGO, foi observado níveis de adsorção de 45% em 120 min. Portanto, a rápida remoção do 

componente sob as condições do catalisador usando amostras de rGO pode estar associada a uma 

significativa contribuição da adsorção.  
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Além disso, rGO utilizado para a total remoção de ácido oxálico, exibiu uma boa atividade 

catalítica pela reação, provavelmente devido a presença de sistemas de elétrons π que são reduzidos 

pelo óxido de grafeno (PEI & CHENG, 2012) o qual contribui para a basicidade da superfície do 

carbono (FIGUEIREDO & PEREIRA, 2010) 

Em relação as amostras de rGO-M observamos que a contribuição da adsorção é menor, isso 

mostra que as introduções dos grupos superficiais de nitrogênio conduzem ao incremento da 

performace catalitica dos grupos a base de grafeno. A pior delas foi obtida com amostras de rGO-U, 

onde mais tempo foi requerido para oxidação completa do ácido oxálico, isso pode ter ocorrido devido 

à pouca quantidade de nitrogênio e a pouca superfície de contato do material. 

De fato, essa amostra de rGO-U com apenas 47 m²/g de área de contato devido a compactação 

durante o moinho de bolas tratado com ureia, tem diminuído a superfície externa de contato acessível 

ao ácido oxálico. A boa atividade catalítica de materiais de grafeno para o ácido oxálico por CWAO, é 

relatada por suas propriedades de superfície (essencialmente básicas) com a concordância de estudos 

anteriores usando diferentes materiais de carbono (RESTIVO et al,2014). 

 

Gráfico 4.2 – Degradação do fenol ao longo do tempo nos ensaios de CWAO 
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           Tabela 4.2 – Legenda gráfico 4.2 

   

  

Em relação ao experimento de oxidação do fenol mostrados no gráfico 4.2, mais uma vez, o 

uso dos materiais a base de grafeno aumentam a remoção de poluentes em solução (que não é 

convertido na ausência do catalisador).  

No caso do rGO-M a amostra claramente exibe as melhores performaces catalítica (50% de 

remoção do fenol após 120 minutos), seguidos de rGO. O experimento de adsorção usando amostras 

de rGO não foi realizado, mas era esperado um resultado maior, se compararmos a adsorção do 

material dopado de nitrogênio, o mesmo ocorreu no caso do ácido oxálico, devido a sua excelente 

superfície de contato.  

É importante notar que os experimentos com CWAO não leva a oxidação total do fenol; 

diversos componentes são envolvidos em um possível caminho para a oxidação do fenol (SULMAM 

et al, 2010), tanto a hidroquinona, quanto a benzoquinona, os quais foram identificados são os 

intermediários mais importantes desse trabalho.  

 

4.1.2     Reação de Ozonização Catalítica 
 

 No estudo atual, a ozonização do ácido oxálico com pH (aproximadamente 3) na presença de 

materiais a base de grafeno foi investigada. Os resultados estão mostrados no gráfico 4.3. 

 Foi observada na ozonização, sem catalisador a presença de 32% de ácido oxálico em solução, 

após 2 horas, enquanto que adicionando as amostras de grafeno, aumentaram significamente sua 

mineralização. A degradação completa pode ser alcançada em 2 h usando GO-M enquanto 83% e 75% 

de taxas obtemos usando rGO e rGO-U respectivamente. 
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Gráfico 4.3 – Degradação do Ácido Oxálico ao longo do tempo na Ozonização 

 

          

    Tabela 4.3 : Legenda Gráfico 4.3 

   

Os dois percursores (melanina e uréia) usados durante o doping de nitrogênio originaram dois 

materiais com diferentes propriedades textuais, bem como diferentes e propriedades da química 

superficial.  

Sabendo que as amostras de rGO-M contem menos superfícies de contato que rGO, mesmo 

assim, esse catalisador apresenta a melhor performace quando usados na degradação do oxálico o que 

pode ser atribuído as funcionalidades do nitrogênio ligado a sua superfície.  

Por outro lado, a pior performace do rGO-U pode ser atribuída a pouquíssima superfície de 

contato (apenas 47m² g⁻¹) comparados ao rGO e rGO-M (263 e 102m²/g, respectivamente), além da 

menor quantidade de nitrogênio se comparada as amostras de rGO-M. 
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A ozonização do fenol foi realizada com pH aproximadamente 6. O TOC de fenol foi 

realizado durante 300 min, o experimento correspondente está descrito no gráfico 4.4 

 

Gráfico 4.4 – Degradação do Fenol ao longo do tempo na Ozonização 

 

 

  Tabela 4.4 – Legenda do gráfico 4.4 

  

Foi observado na ozonização, o rápido decaimento da concentração de fenol, sob as 

condições do experimento, a total conversão dos componentes em solução aquosa alcançada 

por cerca de 60 min.  

Através das análises, não obtivemos diferenças significativas entre a ozonização sem 

material e ozonização com catalisador. Entretanto, quando analisamos os resultados do TOC 

gráfico 4.5, se compararmos com a presença do grafeno, observamos a ocorrência de aumento 

das taxas de mineralização da ozonização branca.  
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Essa boa atividade catalítica na ozonização do fenol é similar a aqueles obtidos com o 

ácido oxálico. Assim, com o uso simultâneo do ozônio e amostras de rGO-M, a mineralização 

decresceu 85% após 180 min, enquanto a pior taxa de decaimento da mineralização usando 

rGO-U foi registrada a 65% após 180min. 

 

Gráfico 4.5 – TOC na ozonização 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

              Tabela 4.5 - Legenda gráfico 4.5 

   

A oxidação do fenol origina intermediários como hydroquinona e p-benzoquinona (TURHAN 

& UZMAN, 2008) compostos que são produzidos durante a ozonização simples, e ozonização 

catalítica do fenol. Eles são produzidos em maior escala no começo da reação, (entre 15-20 min). 

Além desses, encontramos outros componentes orgânicos, como o oxálico, maleico e pirúvico (ambos 

ácidos), os quais foram oxidados por produtos do fenol, logo os resultados não foram apenas em 

função da degradação do fenol mas também desses intermediários. Esses ácidos se acumulam em 

solução, e suas degradações começam após um certo tempo. 
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 Após 180 min a ozonização catalítica por rGO-M, do ácido oxálico, encontramos somente o 

ácido presente em solução. No entanto, no caso do rGO-U e rGO, vestígios de outros ácidos não 

identificados continuam em solução durante a reação. 

Os resultados dos materiais a base de grafeno na ozonização catalítica é influenciada pelas 

propriedades superficiais, similares na ocorrência da ativação do carbono (FARIA et al, 2008) e 

nanotubos de carbono. Em geral, esse processo é favorecido por materiais de carbono com basicidade 

elevada (GONÇALVES et al, 2010). 

De fato, a decomposição do ozônio catalisado por materiais de grafeno irá depender da 

solução do pH, A superfície tem cargas positivas e negativas, de acordo com os outros materiais de 

carbono (GONÇALVES et al, 2013). No caso do ácido oxálico em solução o pH 3, entre pka1(1,23) e 

pka2 (4,19), os valores, e consequentemente a fração de ácido desprotonado. Portanto, as superfícies 

investigadas nesse trabalho (rGO, rGO-U e rGO-M) a qual teve pHpzc mais forte que o pH em 

solução, se tornou positivamente carregada, melhorando a atração dos íons de hidróxido e então a 

degradação do oxálico.  

Por outro lado, no caso do fenol, a solução pH (aproximadamente 6) é tão baixo quando o pka 

(9,89), a forma de protonação vem sendo a espécie predominante. Uma vez que a superfície dos 

materiais de grafeno são carregados positivamente até esse pH.  Eles são repelidos eletrostaticamente 

pela interação entre a superfície do carbono e espécies do fenol, desfavorecendo a mineralização. 

 A degradação do ácido oxálico e fenol, com amostras de rGO-M obtiveram a melhor 

performace catalítica, a qual evidências positivas dos efeitos dos grupos nitrogenados na superficie dos 

materias de carbono e processos de ozonização, algo similar pode ser observado com outros materiais 

de carbono, nanotubos (RESTIVO et al, 2011) e carbono ativado (XING et al, 2014) 
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Capítulo 5 – Conclusão 

 

A incorporação de grupos nitrogenados na estrutura de materiais de carbono à base de 

grafeno melhorou o seu desempenho catalítico na degradação do ácido oxálico e do fenol, através 

dos processos de CWAO ou ozonização catalítica. O ácido oxálico, composto refratário em 

condições de oxidação não catalítica, foi totalmente removido utilizando qualquer dos materiais 

preparados. Também no caso do fenol, a adição de um catalisador à base de grafeno permite a sua 

oxidação, especialmente usando os catalisadores com grupos nitrogenados. No processo de 

ozonização, tanto a oxidação do ácido oxálico quanto na oxidação do fenol, particularmente a 

mineralização, são favorecidas pela introdução dos materiais à base de grafeno. O estudo mostrou 

que a equipe concluiu seu objetivo no estudo de catálise, uma vez que os resultados obtidos foram 

os melhores da literatura para esses materiais. 

Estudos futuros podem ser feitos para chegar a uma conclusão sobre a os efeitos da 

superfície de contato e das propriedades superficiais na reação de CWAO, buscando chegar a um 

denominador comum, sobre qual das duas vertentes tem maior contribuição catalítica. 

Outro trabalho com potencial, seria estudar a aplicabilidade desses catalisadores no 

tratamento da água extraída junto aos hidrocarbonetos das formações de petróleo, tal fluido 

necessita de tratamento, tanto para ser utilizado em poços de injeção, quanto para eventual 

descarte. 
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