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    1-Introdução 

 

 Objetivo do estudo é  desenvolver um mecanismo simples, barato e eficaz de fazer a limpeza 

das águas poluídas através de reações de oxidação a base de oxigênio e de ozônio. Para isso foi usado 

duas técnicas conhecidas como Catalitic Wet Air Oxidation (CWAO) e Ozonation. 

 A reação CWAO é um processo atrativo que tem sido aplicado pelo mundo todo em limpeza 

de fluidos industrias. O oxigênio utilizado é capaz de gerar grupos ativados especiais, como o radical 

hidroxila (OH*), que tem a capacidade oxidativa grande. Para um processo eficiente utiliza-se 

temperaturas na faixa de 130 a 250 ºC e pressões entre 5 e 40 bar, valores esses atribuídos a reação 

com catalisador.  

 Inicialmente o processo de redução dos níveis de carbono é dado pela introdução de oxigênio 

pressurizado na reação, temos uma redução dos níveis de carbono da água poluída com Ácido Oxálico 

(OXAC) e Fenol (Ph).  Logo o estudo feito nessa unidade é com o objetivo de  criar um catalisador a 

base de grafeno que venha a acelerar esse processo de redução 

 O grafeno é uma das ultimas novidades no mundo da tecnologia, sendo o primeiro material de 

duas dimensões  isolado pelo homem. Relativamente novo, foi produzido em laboratório pela primeira 

vez em 2004, por Andre Gein e Konstantin Novoselov tal feito rendeu aos pesquisadores o prêmio 

Nobel da física em 2010. Composto por uma  fina rede cristalina de carbono, o grafeno apresenta uma 

resistência impressionante, se caracteriza também por ser um grande condutor, flexível e resistente a 

corrosão, qualidades que o credenciam a várias aplicações em diversas áreas da indústria. 
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2 - Experimentos 

 2.1- Preparação do Material 

                

 O grafeno é preparado através do grafito (20 µ, sigma-aldrich). O procedimento da preparação 

consiste em  adicionar 50 ml de H2S04, lentamente, agitando e resfriando em um recipiente que 

contenha 2g de grafito. É adicionado, também, 6 g de permanganato de potássio KMnO4, sempre 

lentamente, à mistura e o líquido em suspensão continua sendo agitado a uma temperatura de 35 ºC 

por um período de 2 horas. Terminado o resfriamento, a solução é diluída em 350 ml de água 

destilada. O material oxidado é, então, purificado com 10% de HCl em solução. Posteriormente o 

material é filtrado em água a 100 ºC com o objetivo de aumentar o pH para valores próximos a 5, 

evitando possíveis combustões em fases posteriores. O óxido de grafeno obtido é disperso em água e 

sonicado em um ultrasom (ultrasonic processor UP400S, 24KHz) por um período de 1 hora. O 

material é submetido a uma centrífuga por 20min a 3000 rpm para remover as partículas flutuantes. 

Após esse processo, fizemos o estudo do catalisador a base de grafeno, em combinação com a ureia. 

Foi misturado 0,6g de GO a 0,56 g de ureia. Este material foi tratado no moinho de bolas por 4 horas, 

com frequência de 15Hz. Após o tratamento no moinho de bolas, duas medidas desse material foram 

submetidas a um tratamento térmico em um e as introduzimos em um reator, inserindo O2 com o fluxo 

de 100 cm³/s Após, utiliza-se uma rampa de aquecimento de 2ºC/min até que o reator atinja a 

temperatura de 600 ºC e essa temperatura é  mantida por 1 hora para, então, ser feito um arrefecimento 

gradativo até 0ºC. O mesmo procedimento é adotado para a mistura do grafeno com a melamina, 

diferenciando, apenas, nas proporções das misturas a serem tratadas no moinho de bolas, pois, nesse 

caso, misturamos 0,6g de grafeno a 0,39g de melamina; o restante do processo é realizado da mesma 

maneira. Após esse conjunto de processos, o catalisador está pronto para ser testado nas reações com 

Oxálico e Fenol. 

 2.2 - Procedimentos experimentais 

  

 2.2.1 – Experimento CWAO 

  

 Nesse experimento foi usado fenol e ácido oxálico ambos a concentração de 160 ml, em um 

reator. Para o Ácido Oxálico foi utilizado 75 ml de poluente a uma concentração de 1000 mg/l em 

solução aquosa, com 0,1g de catalisador. O reator foi purgado com nitrogênio até remover 

completamente o oxigênio, e pressurizado a 5bar de nitrogênio enquanto o pré aquecimento é 

realizado até a temperatura de 140 ºC sob agitação continua de 500 rpm. Quando a temperatura 
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desejada foi atingida ar puro foi injetado até a pressão alcançar 40 bar dentro do reator, esse passo foi 

considerado o tempo 0 de reação. Todo material de carbono foi cuidadosamente coletado para ser 

submetido a caracterização, ou possível reutilização. 

 Os mesmo procedimentos foram realizados para CWAO com fenol mas a temperatura ideal 

para essa reação é de 160 ºC, e a concentração do poluente foi de 75 mg/l. Amostrar eram colhidas 

periodicamente, e levadas para análise, gerando alguns gráficos com os resultados. 

  

 2.2.2 – Ozonização 

  

 Em cada experimento de ozonização, o reator foi alimentado com 700 ml de solução, contendo 

75 ml de Ácido oxálico com a concentração de 90 mg/l, 100 mg de catalisador foi introduzido no 

reator. Esse experimento foi realizado com fluxo constante de 150 cm³/min de ozônio a concentração 

de 50g/m³, e mantido sob agitação constante de 200 rpm. 

 

 2.2.3 – Adsorção 

  

 A reação de adsorção segue os mesmos procedimentos da reação de CWAO com a diferença 

do gás inserido no sistema, que passa a ser um gás inerte (azoto). O principal objetivo seria observar 

qual a porcentagem de carbono que realmente oxidou na reação de CWAO e qual a porcentagem de 

carbono que adsorveu na superfície do catalisador. 
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3 – Resultados 

 

 

 3.1 – Resultados da reação CWAO 

 

 Inicialmente, sabemos que o grafeno poderia servir como um agente oxidante forte, a ideia 

inicial do trabalho, seria atacar o grafeno com materiais ricos em nitrogênio, com o objetivo de liberar 

radicais hidroxilas combinados com o oxigênio alimentado na reação que iriam reagir com o carbono 

presente na água poluída e transforma-lo em CO2 + H20, os materiais ricos em nitrogênio escolhidos 

foram a ureia e a melamina, usando a técnica de CWAO ambos os catalisadores foram testados e os 

resultados serão apresentados a seguir. 

 O gráfico abaixo mostra os resultados da reação usando como poluente ácido oxálico. 

  Figura 1 – Concentração final de Ácido Oxálico na reação CWAO 

 

            A redução do carbono foi extremamente satisfatória utilizando o catalisador a base de Grafeno 

e Melamina se compararmos  aos resultados do catalisador a base de Grafeno e Uréia em 5 minutos de 

reação já tivemos a redução de 100% nos níveis de carbono da água poluída. Devemos ficar atentos 

também a quantidade de carbono adsorvida na superfície do material, uma vez que o nível de carbono 

na água é modificado tanto pela redução quanto pela adsorção na superfície do catalizador, esse 

resultado também é satisfatório uma vez que pouca quantidade de carbono foi adsorvida na superfície 

do material, mostrando então que realmente temos um nível de redução muito grande, deixando claro 

o grande potencial desse catalisador. 

 

 Comparando os resultados obtidos nesse estudo com os materiais já presentes na literatura, 
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percebemos que usando a metade de massa de catalisador, obtivemos um resultado ainda melhor do 

que aquele já estudado, exemplo os nanotubos de carbono como fica evidente no gráfico a seguir. 

 Figura 2 – Concentração de Ácido oxálico na reação CWAO com diversos compostos 

 

         Já no caso do Fenol, obtivemos resultados também satisfatórios, a reação tanto com GO-U e 

GO-M apresentaram baixo nível de adsorção e bons níveis de redução do material de carbono. Mais 

uma vez o catalisador GO-M se mostrou mais eficiente, reduzindo em 50% os níveis de carbono em 

90 min, a partir desse tempo a redução se comportou de maneira estável. 

   Figura 3 – Concentração de fenol na reação de CWAO 
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 3.2 – Ozonização Catalítica 

 

 A ozonização catalítica consiste em um experimento com os mesmos objetivos da reação 

CWAO, utilizando o fenol e ácido oxálico.  Os resultados podem ser observados abaixo: 

 Figura 5 – Concentração do ácido oxálico durante a ozonização  

 

 A ozonização catalítica teve o desempenho mais eficiente quando utilizada com o catalisador 

rGO-M, com uma grande inclinação entre 20 min e 40 min. 

  Para o ácido oxálico não houve a presença de muitos intermediários, já no caso do fenol foi 

observados uma grande variedade deles em destaque moléculas de hidroquinona, benzoquinone, 

resorcinol e catechol           

  Os resultados mostraram certo equilíbrio com os 3 materiais, ambos realizaram a degradação 

media de 60 minutos 
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   Figura 6 – Concentração do fenol durante Ozonização catalítica 
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4 - Conclusão 

 Neste documento transmitiram-se as diretrizes básicas para a remoção dos níveis de carbono 

de águas poluídas através de técnicas de ozonização e CWAO combinadas a diversos catalizadores. 

 Ficou evidenciado que cada catalizador responde de uma maneira diferente de acordo com a 

composição da água em questão, bem como com a técnica escolhida para cada caso. 

 Conclui-se que o catalizador rGO-M apresenta melhores resultados, quando o Fenol ou Ácido 

Oxálico são os poluente. 

A principal contribuição desse estudo foi revelar a grande capacidade de redução dos níveis de 

carbono que rGO-M combinado a técnica de CWAO apresenta, tal capacidade ainda não havia sido 

evidenciada, sendo o melhor resultado encontrado na literatura. 
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