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RESUMO

o tratamento por técnicas eletroquímicas é provavelmente uma das
metodologias mais prometedoras na descontaminação de sistemas
particulados, sendo capaz da remoção, total ou parcial, de contaminantes como
metais pesados, radionuclídeos, orgânicos e inorgânicos. Pelo uso de uma
diferença de potencial elétrico em correntes baixas aplicadas através de pares
de eletrodos, os contaminantes são movidos sob a ação do campo elétrico. A
extração de impurezas pelo método eletrocinético é baseada na suposição que
as moléculas estejam ou sejam evoluídos para a fase liquida. O ciclo completo
envolve a adsorção, o transporte, a captação, e a remoção do contaminante
dos meios porosos.
Neste trabalho avaliou-se o emprego da técnica de eletroosmose na
remoção de fenol em meios líquidos e porosos. O fenol foi escolhido por ser um
composto altamente tóxico, proveniente de refinarias de óleos, industrias de
tintas e principalmente pesticidas. Para a validação do processo em escala de
laboratório, foi confeccionada uma célula eletroquímica para um volume de 700
cm3, com eletrodos de titânio. A concentração de fenol utilizada para este
experimento foi constante de 11 mM. Água destilada, areia, pós de vidro e solo
foram classificados, caracterizados e selecionados como meios porosos
experimentais.
As aplicações das cargas variaram de O a 120-140-240 minutos, sendo
que o mapeamento do pH indicou eletromigração de espécies em todos os
sistemas. Na eletroosmose temos o arraste das moléculas de fenol em direção
ao catodo simultâneo à eletrólise da água, cujas concentrações relativas de
contaminante foram avaliadas por espectroscopia de UV-Vis.
A montagem dispõe de um reservatório para coleta de produtos de
reação em cada eletrodo sendo possível a remoção do íon fenólico migrado. O
processo apresentou eficiências variando de 40% a 60% na extração,
dependendo das características do meio poroso. De um modo geral a técnica
apresentou-se ecologicamente viável e econômica, como procedimento de
remediação de solos e sistemas particulados diversos.
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ABSTRACT

The use of electrochemical techniques is probably one of most promising
technology for particulate system decontamination treatments. This
methodology appears as able to remove heavy metais, radionucletides and
organic and inorganic contaminations. By using an electric potential difference
with low currents intensities through electrodes, the contaminants in the porous
medium are dragged under electric field action. The contaminant removal is
base on the supposition that the impurities are in solution or elute to the liquid
phase. The whole cycle involves adsorption, transport, collection and removal of
contaminants from the medium.
In this work it was studied the use of the electroosmosis technique for
removaI of phenol from porous and aqueous medium. Phenol was chose
because of its high toxicity and the regularly use in oil refineries, ink industries
and pesticides. To validate the process, in laboratorial scale, an electrochemical
cell of 700 cm3 volume, with titanium electrodes was constructed. The phenol
concentration was 11 mM. Distillated water, sand, glass powder and sample of
soil were c1assified,characterized and selected to constitute the porous media.
The charge application time varied from 120 to 140 to 240 minutes and
the pH mapping showed migration effect in ali of the systems. In the
electroosmosis process we have the molecules of phenol dragged towards the
cathode simultaneously to the water electrolysis. The relative concentrations of
phenol were evaluated by UV-Vis spectroscopy.
In the experimental setup a reservoir in each electrode was assembled in
order to collect the reaction products. The process efficiencies are in a range
from 40% to 60%, dependent of the porous medium characteristics. In a broad
sense, the technique showed feasible as an economic and ecological procedure
for soil and particulate system remediation.
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1. INTRODUÇÃO
Nos

países

industrializados

tem

se

observado

uma

crescente

conscientização, tanto na industria como no meio acadêmico, da necessidade
emergente do estudo e desenvolvimento de tecnologias para a recuperação de
áreas contaminadas que, associados a uma educação geral, conduzam ao uso
racional de agrotóxicos, herbicidas e demais compostos químicos aplicados in
natura [1].
Entre as possíveis metodologias estudadas para a remediação de
impurezas químicas, as técnicas eletrocinéticas têm sido

recentemente

apontadas como uma metodologia, embora ainda incipiente, mas com potencial
para usos em processos de descontaminação de meios particulados, em
especial de solos poluídos com metais pesados, radionuclídeos e compostos
orgânicos diversos [2].
Os processos eletrocinéticos têm como princípio a migração de espécies,
que sob a ação de um campo elétrico aplicado por meio de eletrodos que gera
no sistema uma camada difusa móvel, carregando com ela os compostos
polares presentes em solução. Na presença de meios com superfícies ou
partículas sólidas, como solos ou cerâmicas porosas, estes são considerados

1

fixos com relação ao movimento do fluído, sendo a este fenômeno dado o nome
de eletroosmose [3).
A aplicação do princípio de eletroosmose tem sido interessante do ponto
de vista prático, principalmente em processos de geotecnologia como na
drenagem e estabilização de solos de textura fina [4, 5]. Casagrande [6], nas
décadas de 30 e 40, foi um dos pioneiros na avaliação do transporte de água
em meios porosos através de técnica de eletroosmose. A partir de 1956 outros
mecanismos que faziam parte do fenômeno eletrocinético, mas menos
entendidos,

foram

melhor avaliados

e

conseqüentemente

levados em

consideração na conceituação do processo eletroosmótico. Os modelamentos
de hoje consideram diversos fatores atuantes simultaneamente com o processo
eletroquímico [7-12].
Em princípio, o uso de técnicas eletrocinéticas é passível de aplicação
em meios permeáveis humidificados, onde o contaminante a ser removido pode
ser um composto do tipo inorgânico, orgânico ou organometálico, adsorvido ou
não, sob a superfície sólida, ou de espécies carregadas (iônicas) e não
carregadas (polar e não polar) em solução [1). O efeito eletroosmótico se dá
como resultado do estabelecimento de gradientes elétricos e hidráulicos no
meio [13).
Algumas aplicações com sucesso do uso da eletroosmose tem sido
reportadas como na remoção de ions Cu2+ e Cd(I1) de águas e solos
contaminados pela industria de baterias etc. [14, 15] e no uso para a remoção
de hidrocarbonetos de solos [16). Acar et aI. [17, 10, 18] apresentam o uso da

2

técnica na extração de fenol em Kaolinita com bons resultados. A toxicidade e o
mau cheiro do fenol exigem um tratamento especial para seu descarte, onde as
técnicas eletroquímicas têm apresentando uma melhor relação custo-benefício
[19].
Neste trabalho estudamos o emprego das técnicas eletrocinéticas na
remoção de fenol em meio aquoso e particulado em escala de laboratório. O
principal objetivo foi o de projetar uma cela especifica para avaliação
laboratorial e estabelecer uma metodologia mínima para comparar a eficiência
da técnica para meios diversos. O fenol foi escolhido como contaminante, não
somente por sua alta toxicidade, mas igualmente por apresentar uma alta
solubilidade em água e ser um dos principais resíduos das refinarias de óleo,
indústrias de plástico, tintas e vernizes e principalmente por estar presente na
grande maioria dos pesticidas de uso no Brasil.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
Neste item é apresentado de forma resumida o fenômeno básico,
físico e eletroquímico, envolvido no processo de remoção de agentes
contaminantes em meios diversos, líquidos elou porosos. A revisão teve
como foco apontar os aspectos fundamentais que são a base conceitual
deste estudo experimental, sendo dividida em duas partes onde na primeira
são abordados os fenômenos de transporte e os princípios eletroquímicos e
na segunda as características gerais de sistemas particulados. Como um
dos objetivos finais é avaliar a possibilidade de aplicação desses princípios
na remediação de solos, certa atenção foi destinada em revisar as
características dos solos tropicais e a problemática de contaminação e dos
possíveis usos da técnica para a despoluição.

2.1. PRINCíPIOS ELETROQuíMICOS

A eletroquímica é a parte da físico-química que estuda as
propriedades elétricas de uma solução, como os comportamentos dos íons
nos meios líquidos, a produção de energia elétrica por transporte e reações,
e as propriedades elétricas das soluções coloidais. Os principais avanços
na eletroquímica como ciência datam do inicio do século XIX com os
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\

processo

de eletrólise

da água, envolvendo

a liberação de hidrogênio

e

oxigênio e condução de eletricidade em soluções ácidas. Em 1835 surgiu o
que se pode chamar de alicerce da eletroquímica atual, conhecido como as
Leis de Faraday.

Faraday

introduziu

eletrodo, eletrólito e estabeleceu

termos

como

íons, cátion,

ânion,

um modelo básico para a eletroquímica,

constituído de dois eletrodos conforme ilustrado na Figura 2.1. [22].

5

+
2

r3

+-e6

4

3

+. -----. .-

e-

Figura 2.1. - Sistema eletroquímico básico, constituído por eletrodos (1),
cela eletroquímica (2), cátions (3), ânions (4), fonte D.C ..(5) e eletrólito (6).

Ao aplicar uma tensão entre os eletrodos pode estabelecer a geração
de várias espécies, dependendo da composição do eletrólito e dos eletrodos.
Para uma interface metal/eletrólito,
ocorrem
"

reações

de oxidação

na passagem de uma corrente elétrica,

ou redução,

podendo

o metal participar

dessas reações. Dessa forma Faraday enunciou genericamente o fenômeno:
liA passagem da corrente elétrica de um condutor metálico para um condutor

eletrolítico,

ou

vice-versa,

é sempre

acompanhado

por

uma

reação

eletroquímica" [22].
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Durante o processo eletroquímico, a movimentação de íons ou
moléculas em solução ocorre em diversas intensidades e são resultantes de
mecanismos distintos. Destacaremos a seguir quatro de maior significância.

2.2 DIFUSÃO E MOBILIDADE IÔNICA
A difusão é o movimento de íons ou espécies através de um gradiente
de potencial químico ou gradiente de concentração.

Nos sistemas

eletroquímicos tal fenômeno pode ocorrer como conseqüência da reação
eletródica. A força motriz nesta movimentação iônica é o gradiente do
potencial elétrico na forma

<1>:

-àC1>/ôx.

A movimentação dos íons pode ocorrer mesmo na ausência de
campo elétrico aplicado, bastando que haja uma diferença de potencial
químico

J..I.

entre as partes do sistema. Em uma dimensão, a força que age

sobre uma partícula i é expressa em função do gradiente químico como
[23]:

F;=-L 1 (aJ.Li
ax
sendo L o número de Avogadro, e

J.1;

)

(1)
T

referindo-se a um moi de partículas. A

velocidade resultante da força unitária é ufO, será

Vi

= (-uJLOj)(

Bf.l;

/ôx). A

difusão estabelece um fluxo que através de uma seção transversal unitária
na unidade de tempo é dado pela lei de Fick:

6

(2)

sendo

Ci:

a concentração

molar, onde para uma solução suficientemente

diluída, temos [24, 25, 23]:

e

j..l,- RT In c; + J..li8

Ou seja,

(3)

Q.I
~ JT
J ix = -kT !!l.(8Ci
VÁ
ou:

Bc.1

J. =-Dj
lX

onde o fator de proporcionalidade

Di

(4)

VÁ
~A

é o coeficiente

de difusão, dado por:

D. =kT
1

Qi·

(5)

Ui

2.3. ELETROMIGRAÇÃO
O conceito de eletromigração tem como referência o deslocamento de
espécies

iônicas

sob efeito de um campo

elétrico.

Neste fenômeno

o

7

deslocamento

de cada íon sob o campo aplicado é função da mobilidade

individual e da concentração segundo a equação [20):

m
qi

= -U I.. C..
I
E

sendo: qmj o fluxo molar de migração;
a concentração

Uj

(6)

a mobilidade do íon em um poro; Cj

e E o gradiente de concentração.

A dependência

entre a mobilidade

em função

do coeficiente

de

difusão pode ser relacionada pela expressão de Einstein, na forma [25):

Ui

==D I.. ZiF

(7)

RT

onde Di é o coeficiente de difusão, Zj é a carga do íon, F é a constante de
Faraday, R é a constante geral dos gases (Rydberg) e T a temperatura.

Esta

relação surge da interação entre os íons cátions e ânions, que sob um
campo elétrico

são forçados

a movimentar-se

em direção

oposta

à

sua

polaridade. As espécies em movimento apresentam assim uma mobilidade
com uma constante de proporcionalidade

igual ao coeficiente de difusão das

cargas.

2.4. ELETROOSMOSE
A conceituação

de eletroosmose,

como mecanismo

eletroquímico,

tem por princípio um sistema de partículas coloidais, que sob ação de um
campo elétrico externo, poderá ter o movimento da fração sólida bloqueada,
fazendo com que em uma condição estacionária a única mo'Vimentação seia
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a do solvente ionizado por entre a fase sólida [3]. Para melhor conceituar o
fenômeno da eletroosmose é necessário definir os seguintes parâmetros:

2.4.1. TORTUOSIDADE
A tortuosidade é um fator geométrico estabelecido para meios
porosos que depende da contigüidade da distribuição das fases no volume e
da porosidade de aeração,

(área disponível à difusão, ou fração

Uar

volumétrica dos poros livres de água). É um parâmetro empírico que
descreve o desvio de percurso, de um fluído ou de uma espécie em
movimento, de uma trajetória retilínea em função da variação da geometria
do caminho ou de um poro. A tortuosidade é fundamental nos mecanismos
de eletroosmose

e tem

sido

apresentada

como

uma relação

de

proporcionalidade na forma: O = y(uar)~Do, onde D é o coeficiente de difusão
da espécie por entre a fase sólida, Do é o coeficiente de difusão da espécie
ausente da fase sólida e

y

e

J..l.

são constantes dependentes do tamanho,

forma e distribuição dos poros [26].
Uma maneira simples de conceituar a tortuosidade é considerando
uma partícula carregada em movimento em um fluido através de um capilar
sinuoso, formado por uma estrutura contínua de poros, conforme ilustraçao
da Figura 2.2. [20]. Assumindo que a coordenada x está na direção do
campo elétrico e z é a coordenada que descreve o caminho sinuoso do
capilar, a relação entre essas duas nos fornece a tortuosidade do meio na
forma adimensional:

9

r=-8z
ax

(8)

logo, 't representa a relação de Iinearidade de um capilar em um plano ideal
com relação ao desvio do caminho percorrido pelo fluído. 't =1 indica a
trajetória em um capilar plano ideal [26]. Assim, em meio reais porosos, 't
sempre assumirá valores menores que a unidade, ou correspondentemente
menor será o valor da difusidade. Com a diminuição da difusidade temos
uma atenuação da passagem do fluído com conseqüente diminuição na
velocidade do mesmo. Esses fatores interferem no processo eletroosm6tico,
pois, mesmo que a solução esteja sob ação do campo elétrico ao atravessar
um meio tortuoso a velocidade eletroosm6tica sofrerá atenuação [26, 27].

Figura 2.2.: Caminho sinuoso para estudo da tortuosidade.

Em

função

das

diversas

variáveis

envolvidas,

a

obtenção

experimental de 't é de difícil obtenção. Prevedello [26] sugere uma
aproximação da ordem de 0,66 para aplicações de ordem prática em solos.
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2.4.2.

CARGA

ELÉTRICA

SUPERFICIAL

E DUPLA

CAMADA ELÉTRICA

Uma das características das partículas coloidais e de importância nos
processos de eletroosmose é a presença de carga elétrica superficial. De um
modo geral, predominam uma única polaridade nas cargas presentes em
superfícies sólidas coloidais embora em algumas espécies orgânicas e
biopolirnéricas, como por exemplo, proteínas e polissacarídeos, cargas
positivas e negativas podem ocorrer em regiões distintas das moléculas, em
condições dependentes do pH e outros fatores da solução.
Segundo Crokford [3], existem dois modos de aquisição de carga
superficial em superfícies sólidas:
1º - A carga é gerada como conseqüência da ionização de grupos superficiais;
2º - A carga é adquirida mediante adsorsão seletiva de íons da solução em que
a partícula está imersa.
Uma outra forma de aquisição de carga elétrica se dá através da
polarização das espécies presentes na solução por meio da aplicação de uma
diferença de potencial por meio de eletrodos.
Nas condições em que são estabelecidas cargas em uma superfície
sólida, tem-se a geração da Dupla Camada Elétrica, que pode ser definida
como a distribuição de cargas ao longo de uma superfície com um ordenamento
em quantidade igual e de carga oposta na solução para neutralizar a carga do
sólido [28]. A Figura 2.3 representa o modelo de uma partícula coloidal
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carregada para o primeiro caso apresentado. A carga gerada na superfície é
estabelecida pela adsorsão seletiva de íons positivos. Em conseqüência, em
torno da partícula há uma acumulação de íons negativos por atração
eletrostática. Esta condição de equilíbrio gera regiões definidas, conforme
simbolizada pela linha pontilhada e tende a formar uma segunda camada, que
permanece fixa à partícula coloidal. Esta segunda camada forma juntamente
com a primeira a Dupla Camada Helmoltz em uma partícula coloidal [3].

Líquido

Figura 2.3.: Modelo de Dupla Camada elétrica em uma partícula.

2.4.3. MODELO DE HELMOL TZ

o

modelo de Helmoltz para a dupla camada data de 1853 e é

semelhante ao conceito de um capacitor de placas paralelas. Em um eletrodo
metálico carregado é estabelecido na interface em contato com a solução um
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alinhamento de íons de sinal oposto localizados a uma distância d da superfície
eletródica, Figura 2.4 [22}.

G.
Eletrodo
G~.SOIUÇãO
G~
G
~::
I

...•

d
Figura 2.4.: Modelo de Dupla Camada de Helmoltz.

o conceito

de dupla camada

é empregado

para fornecer informações a

respeito das adsorções relativas na interface Eletrodo/Solução

[23]. O potencial

elétrico correspondente

na Figura 2.4. é

a distribuição de cargas representado

mostrado na Figura 2.5.

"

Distância da 5 uperfície do Eletrodo

Figura 2.5.: Variação do potencial com relação à distância da superfície para o
modelo de Helmoltz.
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o modelo de Helmoltz é um modelo teórico

baseado na termodinâmica

de soluções iônicas. Na prática o que ocorre é a formação de uma dupla
camada difusa, isto é, os ions não estão totalmente alinhados como mostrado
na figo2.4. Assim, os efeitos ocorridos no meio não são só devido às interações
iônicas mas também devido ao campo elétrico aplicado [23]. O alinhamento dos
ions em frente ao eletrodo, figo 2.4, é chamado de plano exterior de Helmoltz
[28]. Como na prática o alinhamento dos ions não são ordenados, o plano de
deslizamento que surge devido ao campo elétrico aplicado não coincide com o
plano exterior de Helmoltz, o que é extremamente importante nos efeitos
eletrocinéticos.

2.4.4. ELETRÓLISE
A eletrólise seria a partição de moléculas ou íons em solução, devido a
passagem de corrente elétrica através da solução, ocasionando numa
transformação

química.

Esse processo é conseguido em um sistema

eletroquímico onde eletrodos garantem a manutenção da carga necessária para
a quebra iônica. Para um bom rendimento é necessário garantir o máximo de
contato entre o eletrodo e o eletrólito, e em alguns momentos aplicar
sobrepotenciais, de modo que haja circulação de corrente [28,3].
Um dos processos eletroquímicos mais simples é a eletrólise da água.
Em meio alcalino, o desprendimento de H2 no catado e de 02 no anodo, pode
ser descrito pelas seguintes reações [22]:
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2H20 + 2e- <=> H2+ 20H-

catodo

(9)

40H-

anodo

(10)

<=>

02 + 2 H20 + 4e-

O conceito de eletrólise é importante porque em todos as técnicas
eletroquímicas, para determinadas voltagens, temos a ocorrência de eletrólise
no meio. Todo mecanismo que ocorrer dentro de uma cela eletroquímica terá
como componente uma fração decorrente da eletrólise, assim, a eletrólise tem
sido empregada tanto na extração de metais como na separação de compostos
que estejam misturados.

2.4.5. OXIDAÇÃO-REDUÇÃO
As reações de oxidação-redução

são caracterizadas pela transferência

de elétrons entre espécies. Algumas reações se dão de um modo mais evidente
e outras de maneira mais sutis, como exemplificada no sistema zinco-cobre:
Zn + Cu2+ <=> Zn2+ + Cu

(11)

Na qual é uma reação de oxidação-redução onde a transferência de elétrons é
evidente, enquanto que:
2CO + 02

<=>

2C02

(12)

é igualmente uma reação de oxidação-redução na qual a transferência de
elétrons não é óbvia. O termo oxidação é geral, pois ocorrem reações com
perdas de elétrons envolvendo outras substâncias que não seja com oxigênio
[29].
Outras reações possíveis no sistema são:
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Orgânico + OH-ads ~

produtos

(2)
Anodo
(3
(4

A perda de elétrons por uma espécie deve ser acompanhada pelo ganho
de elétrons por outra, sendo este processo denominado redução. A substância
que promove a redução de uma outra é chamada de redutor enquanto a
substância responsável pela oxidação de outra é, evidentemente designada
oxidante [30].
No processo eletroquímico a oxidação-redução está presente porque
ocorre a passagem de elétrons entre os eletrodos e a solução, se estes não
forem inertes, por ex.: eletrodos de Cu e Zn, a redução ocorrerá no eletrodo de
Cu e a oxidação no de Zn [29].

É conveniente definir o estado de oxidação de uma espécie como sendo
o número atômico menos o número total de elétrons. Tal definição é direta para
átomos, mas caso trabalhe-se com átomos em moléculas poliatômicas, deve-se
utilizar a seguinte regra:
•

O estado de oxidação de qualquer elemento puro é zero .

•

O estado de oxidação do O e todos os seus compostos é igual a -2,
exceto para peróxidos.
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• o estado

de oxidação do H e todos os seus compostos é igual a +1,

exceto quando o H estiver ligado diretamente com um metal. Nesse
caso, seu estado de oxidação é -1.
•

Para outros elementos, o estado de oxidação é calculado através de
soma algébrica quando a mesma seja igual à carga da molécula ou do
íon.

o estado

de oxidação é fundamental no balanceamento de processos de

oxidação-redução [29].

2.4.6. ELETROFORESE
A eletroforese ocorre quando partículas coloidais ou ions sob a influência
de um campo elétrico iniciam movimento no solvente. Como já exposto,
colóides adquirem cargas quando em solução e sob ação de potencial externo
tendem a movimentar-se em sentido oposto ao campo, ou seja, as partículas
negativas vão para o ânodo e as positivas para o cátodo. Assim, quantificando
a velocidade de movimento num campo de intensidade conhecida, é possível
determinar indiretamente a carga do colóide e a massa das partículas.
As forças que atuam em uma partícula quando em movimento na fase
líquida são semelhantes as que atuam em íons solvatados, ou seja: forças de
fricção, forças devido à ação do campo elétrico sob a carga oposto constituinte
da dupla camada (efeito de relaxação) e a força de indução na dupla camada,
causada pelo campo elétrico (retardação eletrosforérica) [3].
17

A mobilidade eletrosférica, \le, é encontrada resolvendo-se
Poisson com condições-fronteiras

a equação de

apropriadas, então:

- 2 &1$ j(a/XdJ
Ue sendo, E é a permissividade,
o campo elétrico e

(13)

3 1]
çéo

potencial Zeta, 11a viscosidade absoluta, E é

f(a1~I)um fator

numérico, sendo a o raio da partícula e XdI

a espessura da dupla camada.
Quando

se consideram

dupla camada é espessa
relaxação

negligenciável.

dupla camada
eletroforética

partículas

e f(a/XdI) ~
Em soluções

é fina e f(alXdl) ~

negligenciável

diminutas

em soluções

1, sendo conhecido
concentradas

1,5; sendo

diluídas,

como efeito de

e partículas grandes,

conhecida

a

a

como retardação

[28]. Logo, a mobilidade eletroforética depende da

força iônica da solução (a força iônica surge das interações eletrostática

entre

as cargas dos íons, ela é função da concentração iônica da solução) [23], pois a
espessura
eletrólito
elétrica

da dupla camada

diminui

no meio. A mobilidade
superficial

com o aumento

eletroforética

das partículas,

item 2.4.2.,

partículas coloidais de dimensões semelhantes,

também

da concentração
depende

da carga

pois se a carga varia
então a eletroforese

de

em

se torna

uma boa técnica para sua separação.
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2.4.7. TEORIA BÁSICA SOBRE A ELETROOSMOSE
Em um sistema de partículas coloidais, sob ação de campo elétrico,
quando há um bloqueio no movimento dos colóides, estabelece-se

a

movimentação do solvente por entre a fração sólida, definindo assim o conceito
de eletroosmose [3]. A eletroosmose é um complemento da eletroforese [31,
32], onde suas fases estacionárias e móveis são contrárias as da eletroforese
como definidas no item 2.4.6.
Pode-se, teoricamente, conceituar o fenômeno de eletroosmose como o
transporte de fluídos por meio de capilares para um dado valor de tensão
elétrica aplicada, onde é possível medir a velocidade e a força que o fluído
exerce ao movimentar-se por entre a estrutura porosa. Neste modelo o meio
poroso é considerado como um capilar genérico, obtendo-se desta forma a
pressão osmótica ou o volume do líquido transportado por unidade de tempo.
Assim, a velocidade eletroosmótica, Veo, fica definida por:

V

eo

(14)

sendo & a permissividade , ç o Potencial Zeta (Potencial Eletrostático no interior
da solução), E o Campo Elétrico, TI a viscosidade absoluta.
Esta velocidade torna-se a mesma para a eletroforese, quando f(alXdl)~
1,5, pois o raio do capilar é muito maior que a espessura da dupla camada.
Nestas condições, a fluência do líquido, V" é veo.A, onde A é a área da seção
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do capilar. Considerando que uma corrente
fluxo eletroosmótico

I = AlCE

passe pelo capilar, então o

que se estabelece no sistema é dado por:

Yí

I

I

onde k é a condutividade

(15)

da solução [28].

Na prática, os capilares formados em estruturas porosas, são descritos
pela tortuosidade, item 2.4.1., este é um fator que também pode reduzir a Veo. O
efeito da eletroosmose

também diminui significantemente

quando o pH e o

Potencial Zeta decaem no estagio final do processo eletrocinético [33,34].
Segundo
eletroosmótico

o

modelo

de

fricção

de

Spiegler

[35],

o

transporte

da água por unidade de carga elétrica, aumenta com o aumento

da relação águalcátion

no sistema. Resulta de tal modelo que o fluxo de água

pela quantidade de eletricidade do sistema geral pode ser relacionado como:

ºI

(16)

Sendo Q o volume por unidade de tempo, I a corrente,
À.o

a condutância específica do líquido,

À.s

rO

raio do capilar,

a condutância de superfície da parede

capilar e ç é o potencial Zeta.
Esta equação pode ser verificada experimentalmente
capilares

estreitos

em soluções

de baixa concentrações

na ocorrência
iônicas,

de

conforme

apresentado por Wittle & Pamukcu [31].
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o movimento da camada difusa,

item 2.4.2, é descrito como a migração

de ions carregados sob um campo elétrico, promovendo um arraste viscoso do
solvente e o que tiver dissolvido nele, a figura 2.6 esquematiza a evolução do
fluxo eletroosmótico.

o
o

o
oc

"'tJ

'"C

«

U

'tiS

1

2

3

=>

Fluxo Eletroosmótico
Figura 2.6.: Desenvolvimento do fluxo eletroosmótico: em 1, estabelecimento
do campo; em 4 o fluxo já em estado estacionário.

Khan [36], apresenta uma teoria para a velocidade osmótica para
aplicação em solos argilosos. Nesta, o fluxo eletroosmótico é proporcional à
corrente elétrica transportada na superfície contínua formada pelo arranjamento
do solo e seus poros, ou seja, o solo é modelado como resistências,em paralelo
separadas pelos líquidos nos poros, e o potencial Zeta
potencial de superfície

\jI.

é

substituído pelo

A condutividade do solo argiloso é devido a íons

presentes em sua superfície [37]. Pela teoria do plano exterior de Helmholtz:

(17)
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sendo Rs a resistência de superfície do solo, Is a corrente de superfície do solo
e L o comprimento.
A teoria

modificada de Khan [36} enfatiza basicamente que a

condutividade elétrica do meio compacto poroso é a pré-condição mais
essencial para a ocorrência do fluxo eletroosmótico, em concordância com o
modelo de Spiegler [35]. A Figura 2.7. ilustra o fenômeno da eletroosmose
segundo a teoria de Khan.

Figura 2.7.: Escoamento eletroosmótico em uma cela eletroquímica com solo

caracterizada por meio poroso com partículas carregadas eletricamente.

"
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2.5. SOLOS TROPICAIS: CARACTERíSTICAS FíSICOQUíMICAS
A região tropical úmida
4,8 milhões de Km2 a qual

é constituída

é caracterizada

por uma área de aproximadamente
por uma imensa gama de variações

climáticas, geológicas e edáficas.
Nos solos de um modo geral, duas profundidades

podem ser

caracterizadas: a profundidade pedológica e profundidade efetiva. A primeira
refere-se à espessura dos horizontes (perfis do solo), ao passo que a efetiva,
também chamada de fisiológica é a profundidade até onde podem penetrar as
raízes das plantas, e sem qualquer impedimento.
A contaminação por agentes químicos se dá por migração ou lixiviação
de compostos via transporte em fase líquida, predominantemente ao longo da
profundidade pedológica, mas com ocorrência também na profundidade efetiva
[38]. A textura dos solos desempenha papel importante neste aspecto. A
granulometria das partículas que compõem os solos como areia grossa, fina,
silte e argila, definem propriedades como aeração, drenagem, compacidade,
infiltração e erosão. Nos solos arenosos com menos de 10% de argila, têm-se
uma drenagem elevada e pouca retenção de água. Já em solos extremamente
argilosos com mais de 60% de argila, têm-se muita retenção de água e baixa
difusão de oxigênio [39].
A classificação textural é feita por meio da interação granulornétrica, ver
Figura 2.8, com base no percentual de areia, argila e silte, com limites definidos:
•

Areia Grossa: 2,0 a 0,2 mm de diâmetro;
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•

Areia Fina: 0,2 a 0,05 mm de diâmetro;

•

Silte: 0,05 a 0,002 mm de diâmetro;

•

Argila: < 0,002 mm de diâmetro.

Figura 2.8:Triângulo Textural (SBCS, 1982).

De um
características

modo

geral

a estrutura

de

um sOlo tem

como

base

as

do arranjo espacial das partículas que o compõe. A formação

estrutural de um solo é assumida como gerada por dois modos [39]:
•

Floculação:
agrupamento

Que consiste

em um processo

coloidal,

de partículas finas devido à neutralização

no qual

se dá por

das cargas elétricas,

da fração de argila em estado coloidal, e;

"

•

Agregação:

Que é provocada

por um agente

cimentante

substâncias

orgânicas ou atividades biológicas, etc.

como óxidos

e
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Dependente do modo de formação da estrutura caracteriza-se a
porosidade do meio. A porosidade de um solo pode ser definida como sendo o
volume relativo de vazios, ou seja, pelo o espaço do solo não ocupado pela
"matriz" (conjunto dos componentes orgânicos e inorgânicos). Dos conceitos
acima podemos compreender que se um solo estiver saturado com água sua
porosidade estará preenchida pela água e o inverso, se o solo estiver seco,
seus

poros estarão

ocupados

pelo ar. Uma distribuição

gráfica dos

componentes sólidos, líquidos e gasosos é ilustrada na Figura 2.9.

~~:~~
~~~?2?~:j:
~ ~
.~?~-~t-.~_:
- -~- -:~-..-..-t:-_;'~"; :~ -..- _:=-::..

a'"~

~

::;-

~ã.gua.

~::sólidoSFigura 2.9: Distribuição dos sólidos, líquidos e gases do solo.

Conceitualmente,
categorias:

a porosidade de um solo é dividida em duas

microporosidade

ou

porosidade

capilar

e

macroporosidade

porosidade não capilar, a macroporosidade é também referida como porosidade
".

de aeração, isto é, após o solo ter sido saturado com água, e ter ocorrido a
percolação da maior parte da água gravitacional, então o ar passa a ocupar os
poros não capilares. Luxmoore et aI. [41] definem micro e macro poro da
seguinte maneira: Microporos < 10 J..lme Macroporos > 1000 J..lm,esses valores
25

são baseados no ECO (Equivalent Cylindrical Diameter) [42]. No caso em que
todas as partículas constituintes sejam esféricas e idênticas como as da Figura
2.10A, a porosidade máxima obtida neste caso é da ordem de 47,64% e para
um empilhamento

Figura 2.108, de 24,51 %.

B

A

Figura 2.10: Disposição das partículas do solo em forma cúbica (A) e piramidal

(8).

Este é um conceito teórico e em meios porosos reais as partículas não
são homogêneas e o empacotamento

é consideravelmente

mais complexo. Na

prática, os solos de menor porosidade são os arenosos e os argilosos, devido a
forma de agregação [39]. Estatisticamente
35 a 50%, enquanto

a porosidade dos arenosos varia de

dos argilosos

varia de 40 a 60% (em porcentagem

A condição de microporosidade

é assumida como a principal responsável

volumética) [43, 44].

pela

retenção

de água

na estrutura

porosa

e a macroporosidade

pelo
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escoamento por ação gravitacional, o qual

é

responsável pelo transporte de

compostos presente em solução [43].
Com respeito a composição pode-se dizer que um solo

é constituído

por

componentes coloidais, como argila e húmus, sendo os colóides orgânicos e
inorgânicos. A denominação argila

é

utilizada em três diferentes condições:

IJ

para expressar o separado de solo, obtido por processamento mecânico
definindo partículas inferiores as dimensões de 2J.lm[20];

it)

para designar a

classe textural argila e iil) para designar a fração do solo constituída de: silicatos
hidratados de alumfnio. Estes últimos denominados de minerais de argila
quando cristalinos

e alofanitas

quando amorfos [40, 43].

Neste trabalho adotaremos a denominação argila

para designar

compostos silicatos, que assim como as demais características do solo
interferem nos fenômenos de eletroosmose.
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2.7.

EXEMPLOS

LABORATORIAL

DE
E

APLICAÇÕES
EM

CAMPO

EM

ESCALA
USO

DO

DA

ELETROOSMOSE

Diversos são os exemplos encontrados na literatura de aplicações de
técnicas de eletroosmose na remoção de contaminações em meios porosos.
Apresentamos aqui uma breve descrição de alguns experimentos fundamentais
que de certa forma serviram de referência aos procedimentos deste trabalho.
Runnels e Larson [45] estudaram o uso da eletromigração, em escala
laboratorial para remoção de ions Cu2+ em quartzo puro e em areia argilosa
usando uma montagem de colunas. A voltagem aplicada foi mantida constante,
na ordem de 1,5-2,5 V e a densidade de corrente de 10-50 f.1A/cm2. Nestas
condições obtiveram em torno de 50 % de cobre removido após um período de
30 dias de operação.
Daniel e Eykholt [46] conduziram testes similares, também focados para
a recuperação de ions Cu2+ em escala e laboratório. A voltagem em seu
experimento foi 5 V e a concentração foi de 320 ppm de ions Cu2+ na argila
kaolinita. Os testes foram realizados em uma cela eletroquímica com
reservatórios de separação do anodo e o catodo. Os resultados obtidos por
Daniel e Eykholt [44] foram semelhantes aos de Runnels e Larson [45].
Cela similar foi empregada por Merminod [20] em estudo da aplicação da
eletroosmose e eletromigração na extração de poluentes orgânicos de solos
contaminados em escala laboratorial. Utilizando o fenol como contaminante e
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voltagens da ordem de 30-60V, remoção entre 60-80% da concentração inicial
foi conseguida.
Acar et aI. [10] avaliando íons Cu2+em escala de laboratório encontraram
variações no pH em solos quando da aplicação de carga elétrica. Obtiveram um
alto acúmulo de Cu2+ na região do catodo, gerando um pH na região básica. A
tensão utilizada foi da ordem de 10V e a Corrente de 2,5rnA. A energia
despendida foi da ordem de 7 KWh/m3.
Pamukcu et aI. [47] estudaram a remoção de ions zinco presentes em
argila do tipo kaolinita por eletroosmose. As concentrações encontradas nas
regiões do anodo foram de 745 mg/L e no do catodo de 440 mg/L, indicando
uma remoção de 55%. Hamed et aI. [33, 48] investigaram o tratamento
eletrocinético de kaolinita contendo Pb2+, Cd2+ e Cr3+em escala laboratorial. A
remoção foi altamente eficiente, onde em torno de 95 % de Pb2+foi removido de
uma concentração inicial de 1000 ppm, 92 % de uma concentração inicial de
120 ppm para o Cd2+ e para o cr3+ ficou na ordem de 70 % de uma
concentração inicial de 120 ppm.
Segal et aI., [49] também discutem o processo eletroosmótico em
drenagem e estabilização de barrancos e encostas. O processo é baseado no
emplacamento de diversos eletrodos na encosta separados entre 3-5m entre si.
Com aplicação de potencial elétrico da ordem de O,01-1,OV/cm

promovem a

movimentação do líquido local reduzindo o nível de saturação das encostas.
Embora observaram uma secagem não homogênea entre os eletrodos
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detectaram acúmulo de metais pesados e materiais orgânicos migrados para a
direção do anodo.
Gale et aI., [1] observam que o processo eletrocinético pode ser
otimizado, pois este é diretamente dependente do tempo bem como da
diferença de potencial elétrico aplicado entre os eletrodos. Segundo Gale, em
princípio, quanto maior a diferença de potencial menor será o tempo de
remoção dos contaminantes, resultando numa maior eficiência.
De uma forma geral, mesmo sem uma otimização do processo, os
estudos selecionados demonstraram o potencial de aplicação de processos
eletrocinéticos em meios particulados como tecnicamente viáveis.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 MONTAGEM DA CELA ELETROQuíMICA
Como o objetivo deste trabalho é o de avaliar o emprego do efeito
eletroosmótico

em

processos

de descontaminação

de

meios

porosos

particulados, foi projetada e construída cela eletroquímica para ensaios em
condições e escala de laboratório. A montagem se deu a partir da idéia de
acondicionar o meio poroso em volume definido. Os eletrodos foram isolados
em câmaras anexas para uma melhor medida das reações em função da
aplicação da carga. Essas câmaras são acopladas a um sistema de
alimentação e retirada de líquido, promovendo a circulação do eletrólito e
remoção do contaminante migrado. A distribuição geral da montagem proposta
teve por base os experimentos realizados por Merminod [20], com certas
adaptações laboratoriais.
A cela foi confeccionada em acrílico, com paredes de 0,8 cm de
espessura, para um volume total de 1125 cm3 e um volume preenchido com
meio poroso de 850 cm3. As câmaras para fixação dos eletrodos foram
definidas por separação via membranas permeáveis de nylon monofilamento
com abertura de malhas de 20 Jlm e espessura do fio de 60 Jlm diâmetro, de
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fabricação
controle

TEGAPE. Sistema de encaixe para os eletrodos e torneiras para
de vazão

do fluxo também

em acrílico

foram

confeccionados

anexados. As dimensões gerais da cela são: 26,65 cm de comprimento,

e

20,00

cm de separação entre as membranas, 6,78 cm de altura e 6,50 cm de largura.
A Figura 3.1 apresenta o projeto em sua configuração final.

u_~_

Figura 3.1: Representação esquemática da célula eletroquímica,
perfil e aérea (escala 1:3).

com visão em

3.2 PREPARAÇÃO DOS ELETRODOS
"

Os eletrodos foram confeccionados

de titânio de composição comercial:

0,014 % de Carbono, 0,080 % de Ferro, 0,013% de Nitrogênio, 0,12 oxigênio e
99,773 % em peso, a partir de material gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Luis
Alberto Avaca, do IQSC-USP.
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o

titânio

desempenho

foi

escolhido

eletroquímico

por

[20,21],

suas

características

sendo os eletrodos

de

resistência

confeccionados

e
em

áreas de 25,48 cm2, segundo dimensões apresentadas na Figura 3.2.

0,32 em
••
.............
-=.

10,85 em

5,20

0,13 em

em

4,90 em

Figura 3.2: Dimensões dos eletrodos de titânio.

Os eletrodos são dispostos de forma a ficarem totalmente

mergulhados

em solução fazendo com que a área de trabalho seja a somatória das diversas
"

faces metálicas. A limpeza anterior a cada ensaio

é realizada

por jateamento de

areia fina, seguido de lavagem com detergente e água corrente, com etanol e
lavagem final em água destilada.
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3.3. SELEÇÃO E PREPARAÇÃO DOS MEIOS POROSOS

Para a validação da cela e avaliação da migração de contaminante,
selecionamos alguns tipos de pós para comporem isoladamente o meio poroso.
Escolhemos partículas de

3

origens distintas: I) Pós de vidro comercial,

classificados em dois diferentes tamanhos de grãos; ii) Areia, igualmente
separadas em partículas de duas dimensões e iii) Amostra de solo, classificada
e analisada. Os dois primeiros consistem de material não solúvel e não
absorvente e o último com uma característica mais complexa, que com a
presença de meio líquido, pode alterar as condições de empacotamento e
interação superficial. A escolha desses pós também se deu por apresentarem
as mesmas características em sua composição básica como óxidos de silício,
quartzo e argila.

3.3.1 PÓS DE VIDROS

Os pós de vidro foram obtidos a partir da quebra de vidros transparente
de composição média Si02 (72,5 %), Na20 (13,7 %), eaO (9,8 %), MgO (3,3
%), AI203 (0,4 %), Fe203 (0,2 %), FeO (0,2 %) e K20 (0,1 %), porcentagem em
peso [51], originários de material recieJado. Os pós foram fragmentados
manualmente e classificados por sistema agitador de peneiras, selecionou-se
as seguintes condições para constituição do meio poroso:
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1)

PÓ A: Classificado

entre peneiras

de malha 2,00 e malha

1,00 mm,

tamanho médio 1,5 mm.
2) PÓ B: Classificado

entre peneiras de malha 500 !J.m e malha 212 !J.m,

tamanho médio 356 !J.m.

A Figura 3.3 apresenta a seqüência do processamento dos pós de vidro.

(Coleta)

*
I

Lavagem

I

*
Fragmentação
manual

Separação
...
granu Iometrlca

1-..

Retido em peneira
1 mm
212 J-lm

*
I

Lavagem

I

*
Secagem
em estufa
Figura 3.3: Seqüência do processamento do pó de vidro.
"

3.3.2 AREIA

35

o segundo tipo

de material utilizado para a constituição do meio poroso

foi areia do tipo empregada na confecção de argamassa para construção civil,
conhecida

no jargão comercial como areia grossa.

Detalhe sobre as

características desse material pode ser encontrado no item 2.5.1. O material foi
lavado e igualmente classificado nas mesmas condições empregadas para os
pós de vidros, ou seja:

3) PÓ c: Classificado entre peneiras de malha 2,00 e malha 1,00 mm,
tamanho médio 1,5 mm.
4) PÓ O: Classificado entre peneiras de malha 500 J.l.me malha 212 J.l.m,
tamanho médio 356 J.l.m.

3.3.3 SOLO
A amostra de solo utilizada é proveniente do Centro Experimental do
Instituto Agronômico (IAC) dê Campinas e consiste em latossolo roxo distrófico,
argiloso, unidade Barão Geraldo (Typic Haplortox) [52]. Após a coleta, amostras
foram postas para secar ao ar, seguido de moagem, passados por peneira de 2
mm, homogeneizados

e encaminhado para as análises realizadas na

EMBRAPA de acordo com metodologia descrita em [53]. Os resultados das
análises químicas e físicas estão apresentados na tabela 3.1 e 3.2,
respectivamente.
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Tabela 3.1.: Características químicas da amostra de solo.
Fe
395,2
AI
K
V
m
8
56
CTC
28
22
19
85
Ca
29
34
P
5dm-.J
C
%
pH
água
14,5
2,2
4,6
mmolc dm- %
pH
CaCI2
mgdm-.J
Mg
mg

Obs.: O pH do solo foi medido em água, CTC é a Capacidade de Troca
Catiônica, S é a soma de "bases", V são os valores de saturação por bases, m
é a saturação por alumínio.

Tabela 3.2.: Resultado da análise granulornétrica.
Constituinte

SILTE
AREIA
ARGILA
25,2
14,0
60,5

< 2,00 mm

SOLO

las de

3.4. CONTAMINANTE QUíMICO
Empregamos fenol (Synth - lote 15.138) como contaminante teste, na
concentração de 11 mM diluído em água deionisada. O fenol foi escolhido não
somente por sua alta toxicidade, mas igualmente por apresentar alta
solubilidade em água e fazer parte da composição da grande maioria dos
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pesticidas [20]. Podemos ver na figura 3.4. como é a estrutura de Kekulé da
molécula modelo do fenol.

OR
Figura 3.4: Molécula modelo do fenol.

o contaminante

foi distribuído ao longo da cela a qual foi mantida por um

período 20 minutos para homogeneização
fenol é considerado

anterior a aplicação

da carga. O

um ácido fraco podendo reagir com a água segundo

a

reação seguinte:
pKa=9,89

3.5. CONDiÇÕES EXPERIMENTAIS
Os

procedimentos

eletroquímicos

experimentais

gerais

seguidos

nos

ensaios

podem ser sumarizados na Figura 3.5.
Saturação
e adição

Preenchimento
com

Aplicação de

contaminante

Diferença
de
potência I

Circulação
líquido no
sistema

Acompanhamento
do pH ao longo
da célula

do

meio poroso

+-

I de

Figura 3.5: Seqüência geral dos ensaios eletroquímicos.

~~_~

li
','''l

.•••••••••••••

'1<ó1~"IC~Jl

••.•

n1l; •••

Jl>a~!t~~.'"~

ilii~"om'

"'''._''

_

if.HiC/USIPI

r.:Ilt1liHtlLloTECA 13.Nf(H111\iUd.~AG
•• l>~1l''1

lr

.

_1M

-

.

~i1lj

38

o preenchimento com meio poroso se deu de modo que as partículas se
acomodassem aleatoriamente pela ação gravitacional. Antes da aplicação de
da diferença de potencial nos eletrodos foi aguardado um tempo de 20 minutos
para homogeneização do contaminante no meio.
Os testes foram realizados sob tensão de 60 V (DC) e corrente constante
de 5,0 mA aplicadas diretamente nos eletrodos. Utilizou-se fonte D.C. Power
Supply MPC-300 3D, marca Minipa. A cela recebe alimentação controlada de
água destilada em ambos compartimentos dos eletrodos a uma vazão de 700
mililitros por hora, sendo os produtos presentes nestes escoados pelos registros
superiores para os recipientes externos. Este procedimento

é adotado por duas

razões: 1 - Para que o meio poroso esteja sempre saturado, garantindo assim a
ocorrência do fenômeno de eletroosmose na totalidade do volume e 2 - Para
retirada dos produtos de reação da cela minimizando a ocorrência de refluxo do
fenol por difusão em direção ao meio. A disposição experimental completa esta
esquematizada na Figura 3.6 e as Figuras 3.7 e 3.8 apresentam aspectos da
montagem.
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7

7
5

3
2

3
2

4

1

Figura 3.6: Ilustração em perfil da cela eletroquímica e periféricos: 1 cela de
acrílico, 2 membranas, 3 eletrodos, 4 meio poroso, 5 fonte D.C., 6 reservatórios
coletores dos produtos gerados e 7 sistemas alimentadores com água
destilada.

",

Figura 3.7: Foto geral da montagem.
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Figura 3.8: Detalhe da cela eletroquímica e eletrodos.

3.6. MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA
Amostras
microscópio

dos

diversos

de varredura

utilizado essencialmente

meios

DSM-960

particulados

foram

ZEISS. O instrumento,

examinados

ao

neste caso, foi

como microscópio de alto poder de resolução, obtendo

assim imagens do arranjo e mortologia dos meios particulados.

"

3.7. VARREDURA DA VARIAÇÃO DO pH

A avaliação da ocorrência do processo de condução e remoção de fenol
foi realizada por meio do acompanhamento

da variação de pH em função da
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distância ao longo do comprimento da célula tomada do anodo para o catodo. O
mapeamento foi realizado por retirada de amostras a cada 2,00 cm nos
períodos de 20,40,60,80,100

e 120 minutos de aplicação da carga.

Nas regiões de reação (anodo e catado) a alteração na acidez foi
acompanhada em uma mesma posição em função do tempo. Utilizou-se pHmetro da Analion com eletrodo combinado de vidro, modelo V 621.

3.8. ESPECTROFOTOMETRIA U.V. - VisíVEL

Espectroscopia de UV-Vis foi empregada como técnica complementar
para avaliação das concentrações de fenol nos compartimentos dos eletrodos
anterior e após 120, elou 140 elou 240 minutos para a maioria dos casos, de
aplicação de carga. A técnica permite levantar o espectro de absorbância para
o fenol possibilitando comparações semiquantitativas das concentrações
remanescentes após o processo eletroquímico.
O equipamento utilizado foi um espectrofotômetro ·Shimadzu UV1601PC. A faixa utilizada foi de 200 a 600 nm, com precisão de comprimento de
onda de ± 0,01. Este aparelho está interfaciado a um PC, com software
apropriado.
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3.9. CURVA DE CALIBRAÇÃO
As concentrações de fenol nos meios estudados foram estabeleci das a
partir de uma curva de calibração de Adsorbância versus Concentração
previamente obtida para diversas concentrações de fenol diluído em água. A
calibração se deu no comprimento de onda de 269,8 nm, no qual o fenol tem
seu máximo de absorção. Com base nesta curva

é

possível estimar a porção

relativa de fenol presente em cada amostra analisada.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. CARACTERIZAÇÃO

A Figura 4.1 apresenta
fragmentação
a distribuição

DOS PÓS

o aspecto típico dos pós de vidro após

e classificação, item 3.2.1, sendo possível avaliar visualmente
de formatos

e tamanhos

obtidos na condição

A. Pode-se

observar que as partículas resultantes apresentam uma larga distribuição de
tamanhos

o

que

gera

empacotamento

irregular

do

meio

na

célula

eletroquímica.

"

Figura 4.1.: Aspecto do pó de vidro obtido, condição A, em Micrografia MEV.
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Em

ambas

condições

de

classificação

escolhidas,

o

perfil

de

distribuição dos pós de vidro foi similar, diferenciando apenas nos tamanhos
médio

das

partículas.

A

Figura

4.2

detalha

a superfície

dos

grãos

fragmentados.

Figura 4.2.: Detalhe da superfície dos grãos de vidro fragmentados.

Na Figura 4.3 temos o aspecto dos grãos de areia, (PÓ C), item 3.2.2,
que como o pó de vidro é caracterizado
um empacotamento

heterogêneo.

por partículas irregulares gerando

É possível visualizar pontos de junções

entre as partículas e a disposição com que os grãos de areia se arranjam,
"

permitindo

deduzir que a porosidade

essencialmente

resultante

neste meio é constituída

de macro poros.
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Figura 4.3.: Aspecto do pó de areia, PÓ C.

Na Figura 4.4 temos o aspecto da distribuição

dos grãos de areia

classificados

na condição "D", que são em tamanho médio menores que os

apresentados

na Figura 4.2. Nestas condições, como esperado, tem-se um

empacotamento

maior do material particulado, o que gera uma redução no

tamanho médio de poros e um aumento da tortuosidade do meio.

"
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Figura 4.4.: Aspecto do empacotamento

pó de areia, PÓ "D".

Na Figura 4.5 temos detalhamos a superfície dos grãos de areia, na
qual

é possível

estrutura

observar a presença de pequenas fissuras e micro poros na

interna,

característica

o que

não

é

observado

na superfície

vítrea.

Essa

contribui para uma maior efeito de capilaridade com influência

na adsorção de contaminantes.

"
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Figura 4.5.: Detalhes da superfície e empacotamento de pós de areia.

A Figura 4.6 apresenta a amostra de solo empregado
item 3.2.3. Este apresenta

uma textura consideravelmente

que as amostras anteriores, com uma distribuição
de partículas
agregantes.

resultante

mais complexa

heterogênea de tamanho

e a presença de demais compostos
A porosidade

neste estudo,

não segue

como raízes e outros
um padrão,

sendo

a

estrutura caracterizada por partículas menores agregadas aos grãos maiores
resultando

na formação

de micro

e macro

poros.

presença de solução aquosa este perfil de distribuição
significativamente.

Dissolução

e recombinação

Evidentemente

na

poderá ser alterado

de fases poderão ocorrer

"

promovendo um rearranjo na estrutura.
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Figura 4.6.: Micrografia MEV do solo avaliado nos testes.

Na Figura
aspectos

4.7 temos

da superfície

uma

ampliação

e confirmando

da textura,

a complexidade

apresentando
estrutural

e a

porosidade resultante no solo empregado.

"

Figura 4.7.: Detalhe do solo ampliado.

49

4.2.

MAPEAMENTO

DO

pH

NOS

ENSAIOS

DE

ELETROOSMOSE

4.2.1 COMPORTAMENTO EM ÁGUA DESTILADA SEM A
PRESENÇA DE MEIO POROSO.

A Figura 4.8 apresenta os resultados de acidez tomados ao longo do
comprimento da célula a partir do compartimento do catodo, para diversos
tempos de operação, tendo como meio água destilada com Fenol a uma
concentração de 11mM.
Observa-se um comportamento similar em todos os tempos medidos,
com Uma gradual queda dos valores de pH na direção do anodo. Este efeito
é esperado e indica a consecução de um processo eletroquímico com o
estabelecimento de concentração básica no catodo e ácida no anodo,
conforme estabelecidos pelos mecanismos de eletrólise descritos no item
2.4.4.
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:

Vl

Figura 4.8: Variação do pH ao longo da célula, tomando como ponto zero o catodo e como ponto final o anodo (22 cm), para
tempos crescentes. Medidas realizadas em meio água/fenol para períodos diversos de operação.

Com a manutenção da tensão aplicada é promovida a migração em
direção ao anodo dos ions hidrogênios e para o catodo dos grupos
hidroxilas, arrastando assim o fenol, em concordância com a teoria, item 2.1.
Dois comportamentos podem ser avaliados nesses ensaios: 1 - a redução
de pHs para períodos entre 40 e 100 minutos, onde acidez estabiliza-se em
torno de 4,5 a 5 ao longo da célula e 2 - para períodos superiores a 120
minutos onde observa-se uma queda significativa do pH a partir do catodo,
com estabilização de valores próximos a 3,5 em direção ao anodo. Essa
queda para valores abaixo do pH inicial da água empregada (5,56), não é
entendida apenas como resultado da migração do fenol, mas igualmente
pelo estabelecimento da eletrólise decorrente da carga aplicada. Segundo
Acar et aI. [11], o processo eletroquímico promove o movimento de produtos
da eletrólise da água (OH- e H) e também estabelece um fluxo de moléculas
de água influenciado pelos gradientes de potencial elétrico, hidráulico e
químico. Como a molécula de fenol (CsHsOH)apresenta alta solubilidade em
água (9,3 g .100 mr1 de H20) devido a presença de grupos hidroxilas [50],
sua inserção no meio fará com que ·os fenômenos tomem lugar, isto é, os
fenóis com seus grupos OH- irão tomar parte da migração dos grupos OHresultantes do processo eletrolítico da água. Nesta análise do aumento da
acidez pela presença de fenol em água, realizada como referência sem a
presença de meio poroso, os melhores resultados foram obtidos para
medidas realizadas em períodos superiores a 100 minutos de operação, pois
são tempos que apresentam uma maior eficácia na redução do pH ao longo
do interior da cela eletroquímica.
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Pelas medidas realizadas nas câmaras dos eletrodos, Figura 4.9,
temos uma redução simultânea do pH da solução com uma maior taxa na
região do anodo. Estas medidas reforçam que para períodos superiores a
100 minutos de aplicação de carga no sistema, temos um maior volume de
espécies migradas.

•

o

anodo
cato do

6

5
pH

4

o

20

40

60

80

100

120

140

Tem po de Carga (m in)
Figura 4.9.: Variação do pH em função tempo para amostras coletada em
meio aquoso nas regiões do anodo e catodo.

4.3.

CONCENTRAÇÃO

RELATIVA

AVALIADA POR ESPECTROSCOPIA

DE

FENOL

DE uV-VlsíVEL

4.3.1 CURVA DE CALIBRAÇÃO
"

Para avaliação das concentrações relativas de fenol no meio líquido
as análises tiveram por base medidas de absorbâncias por espectroscopia
de UV. Para o levantamento de uma curva de calibração tomamos o
comprimento de onda 270 nm, relativos à intensidade de pico máximo de
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absorbância
entre

para diversas concentrações

máxima

correspondência

absorbância

medida

de fenol, Figura 4.10. A relação
e

concentração

linear segundo comportamento

base nesta correspondência

é possível

apresenta

uma

gráfico da Figura 4.11. Com

estabelecer

relações de proporções

removidas.

Figura
4.10.:
Espectro
de absorção
no UV-Vis,
para diferentes
concentrações de fenol, apresentando a banda máxima de absorção em 270
nm.

54

0,8
0,7

g

0,6

~

0,5

.•...
li)

.o

«

0,4
0,3
0,2

0,1
0,0

°

5

1

°

15

C oncentração

20

25

de Fenol (m M)

Figura 4.11.: Curva de calibração dos espectros de UV-Vis obtidos a partir

da máxima absorbância para concentrações crescentes de fenol em
solução.
Assim, nas Figuras 4.12 e 4.13 temos as análises complementares,
comparando os espectros de absorção do fenol, realizadas em amostras
coletadas na região dos eletrodos, anterior a aplicação da carga e após 140
minutos.
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Figura
4.12: Espectro de UV-VIS para amostras coletadas no
compartimento do anodo, no inicio e no final de 140 minutos de experimento.
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Figura 4.13: Espectro

Os espectros indicam uma redução significativa das intensidades da
absorção inicial do fenol no comprimento de onda típico, próximo a 240-270
nm [55], tanto no anodo quanto no catodo. Nas medidas realizadas na região
do anodo, há uma menor concentração de fenol comparativamente ao
catodo, Fig. 4.13. Uma condição ideal seria a concentração de fenol muito
próxima à nula no compartimento do anodo, uma vez que sob ação do
campo elétrico, os compostos formados migrariam para o compartimento do
catodo. Logo, a presença de fenol na região do anodo é explicada pela
difusão de moléculas para esta região, vencendo a direção do fluxo
"

eletroosmótico. A concentração na região do catodo está como esperada, ou
seja, ela é proporcionalmente maior em função da ocorrência da migração
eletroosmótica, em concordância com os trabalhos de Merminod [20], Gale
[1], Gray [7] e Acar [8, 10, 17].
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De uma forma geral, os resultados confirmam o estabelecimento do
processo eletroquímico onde moléculas de fenol, junto com grupos
hidroxilas, tendem a migrar na direção do catodo devido a polaridade
contrária ao campo [10]. A remoção do contaminante na região do catodo se
dá pelo transporte da solução para os reservatórios, como na montagem
apresentada

nos procedimentos experimentais, item 3.1. O que os

resultados de absorbância indicam é que após as aplicações de correntes
em tempos definidos, ocorre uma redução geral da quantidade de fenol no
meio aquoso em 62 %, este valor é resultado de uma medida semiquantitativa. Esta redução só não é completa devido a fatores como a
oxidação e adsorção do fenol no eletrodo, como também a formação de
outras espécies e a alta solubilização em água [17, 20, 21, 56, 57],
reduzindo a eficiência do processo e conduzindo a uma estabilização dos
parâmetros medidos.

4.4. AVALIAÇÃO DO PROCESSO NA PRESENÇA DE
MEIO POROSO: AREIA
4.4.1. MAPEAMENTO DO pH EM PÓS DE AREIA "C"
Com a confirmação da ocorrência do processo eletroquímico na
mistura água+fenol e validação da montagem, as medidas foram realizadas
na presença de meio, como o ilustrado na Figura 4.14 que apresenta os
resultados da varredura de acidez tomados ao longo da célula nos diversos
tempos de operação tendo como meio poroso de pó de areia "C" (Item
3.2.2.) em meio água destilada e Fenol para a mesma concentração de
11mM.
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Figura 4.14: Variação do pH, tomando como ponto zero o catodo e como ponto final o anodo (22 cm), para tempos crescentes.
Medidas realizadas em meio areia/água/fenol (pó "C") para períodos diversos de operação.
VI

00

Temos nessa condição que a presença da areia reduz a acidez do
meio para valores de pH superiores a da água utilizada. Na presença de
carga as medidas indicam a ocorrência dos mecanismos que geram a
gradual queda de pH nos valores tomados ao longo da célula. Em
comparação com os valores medidos na ausência de meio poroso, Figura
4.8, a queda do pH na região do anodo não atinge os baixos valores
observados na àusência deste meio poroso. Neste caso temos também
influência do meio no estabelecimento de uma não linearidade para a
passagem do fluxo eletroosmótico. Os grãos de areia "C" são classificados
em tamanho médio igual a 1,50 mm sendo que no empacotamento introduz
o efeito de tortuosidade no volume, o que implica, como apresentado no item
2.4.1, em uma atenuação na velocidade eletroosmótica, item 2.4.7. Um outro
fator que contribui para essa diferença é a adsorção dos ions H+ e dos
grupos OH-, provenientes da eletrólise da água sob as espécies presentes
na areia. Gale [1] denomina esse fenômeno como Fator de Retardação, pois
o efeito de adsorção de íons sobre superfícies sólidas no meio poroso reduz
a taxa de migração das espécies. Esses efeitos mascaram as medidas
diminuindo os valores de eficiência do processo com relação ao tempo, mas
é possível notar que igualmente para períodos superiores a 100 minutos de
operação, temos altas concentrações base no catodo e ácida no anodo,
Figura 4.15. O comportamento da Figura 4.15 indica o real estabelecimento
de um processo eletroquímico, com um perfil de redução da acidez no
catodo, ou seja, em condições de pHs esperados dentro do contexto teórico
de eletroosmose.
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Figura 4.15.: Variação do pH em função do tempo, para o meio poroso (Pó
"C"), em amostras coletadas nos compartimentos do catodo e anodo.

4.4.2. MEDIDAS DE uV-VlsíVEL
As análises por absorção de UV, realizadas em amostras coletadas
anterior e após a aplicação da carga, nas regiões dos eletrodos, nos ensaios
com a areia "C" estão nas Figura 4.16 e 4.17.
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Espectro de UV-VIS para amostras coletadas no
compartimento do anodo no inicio e no final de 120 minutos de experimento.
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4.17: Espectro de UV-VIS para amostras coletadas no
compartimento do catodo no inicio e no final de 120 minutos de experimento.
Figura

As intensidades obtidas nos espectros de absorção na célula com o
meio "e" são proporcionalmente menores, em todas as condições, que as
obtidas para a solução água destilada com fenol (FigsA.12 e 4.13). Nas
medidas realizadas na região do anodo há igualmente ~ma concentração de
fenol indicando condições menos acentuadas do efeito eletroosmótico. Com
o meio poroso, moléculas de fenol são adsorvidas pelas espécies presentes
e podem ficar retidas na estrutura porosa [1, 7, 17, 20]. A concentração
relativa encontrada na região do anodo deve-se as condições do
experimento onde como já citado, as moléculas do contaminantes são
"

passíveis de difusão no sentido contrário ao campo elétrico. Já na Figura
4.17, as medidas são correspondentes a região do catodo indicando uma
menor remoção de fenol do sistema com o estabelecimento de condições
homogêneas. A remoção do fenol concentrado nesta região ocorre como no
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caso

anterior

pela

circulação

constante

de

água

destilada

conforme

possibilitado pela montagem experimental.
Em uma análise
similares
poroso,

geral os resultados

aos encontrados

apresentam

comportamentos

para aplicação da carga na ausência do meio

os quais confirmam

o estabelecimento

do fluxo eletroosmótico,

embora este seja atenuado pela presença do meio poroso. A remoção de
fenol neste meio é de 45 %.

4.4.3. VARIAÇÃO DO pH E CONCENTRAÇÃO DE
FENOL NO MEIO POROSO "O"
Na Figura 4.18 temos os resultados de acidez tomados ao longo da
célula preenchida
nos processos

com partículas do meio "D" (Item 3.2.2.). Como descrito

experimentais,

a diferença

entre o meio "C" e "O" é o

tamanho de partículas ("C" = 1,5 mm "D" = 356 J.1m,).
Para este meio, a varredura de pH ao longo da cela apresenta
comportamento

distinto

menores dimensões

das

medidas

anteriores.

Como

um

o pó "D" tem

médias, o arranjamento das partículas se dá de forma

mais adensada gerando uma estrutura de tamanho de poros menor que a
formada pelo pó "C", contribuindo para um maior parâmetro de tortuosidade
neste

sistema

formado

com

o pó

"D",

conforme

comprovado

pelas

micrografias.
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Figura 4.18: Variação de pH ao longo da célula, tomando como ponto zero o catodo e como ponto final o anodo (22 cm), para
tempos crescentes. Medidas realizadas em meio água/fenol/areia (pó "O") para períodos diversos de operação.

Temos assim o favorecimento
sólida

promovendo

moléculas

de

compartimentos

fenol

um grau
na

de uma maior interação

mais elevado

estrutura.

As

de adsorção

análises

dos eletrodos apresentaram-se

de

pH

na superfície

e retenção

das

realizadas

nos

instáveis em função do tempo,

embora com valores médios de pH menores para o catodo, Figura 4.19.
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Figura 4.19.: Variação do pH em função do tempo, coletada em meio poroso
"O", nos compartimentos do catodo e anodo.

As medidas de absorção de UV, realizadas em amostras coletadas nos
compartimentos
4.20

dos eletrodos neste sistema estão representadas

nas Figuras

e 4.21.
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Figura 4.20: Espectro de UV-VIS em amostras contidas na cela com pó D,
coletadas no compartimento do anodo, no inicio e no final de 120 minutos de
experimento.
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Figura 4.21: Espectro de UV-VIS em amostras contidas na cela (pó "D"),
coletadas no compartimento do catado, no inicio do experimento e no final de
120 minutos de experimento.
Embora

pela varredura

do pH não tenha

sido possível

precisar

a

ocorrência do processo eletrocinético na presença do meio constituído por areia
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fina, por absorbância no UV-Vísivel tornou-se possível estabelecer que o
processo se faz presente. Condições similares são previstas nos trabalhos de
Acar [8, 10, 17] e Casagrande [6], que mostram que mesmo em meios nos
quais os poros sejam muito pequenos, se preenchidos pelo eletrólito a
eletroosmose ocorrerá no sistema, em diferentes intensidades para diferentes
potenciais aplicados. A eficiência do processo, evidentemente será reduzida,
sendo o processo caracterizado por um maior fator de retardação [1].
A

relação de proporcionalidade

da intensidade

adsorvida

indica

remoções da ordem de 49 %.

4.5.

MEDIDAS

CONCENTRAÇÃO

,

,

DA
DE

VARIAÇÃO
FENOL

DE

pH,

NO MEIO

E

DA

POROSO

VITREO, PO "A"
A Figura 4.22 apresenta os resultados de acidez obtidos para operações
com o meio poroso constituído de pós de vidro fragmentados "A" (diâmetro
médio igual a 1,50 mm).

o

vidro em solução aquosa introduz uma característica base pelo

aumento do pH da solução para valores acima do encontrado para a água pura.
Este efeito é decorrente da composição vítrea que em função de suas
propriedades físico-químicas apresenta a formação de grupos silanóis em sua
superfície caracterizada por ligações do tipo Si-OH [58].
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Esses grupos estabelecem-se
reduzindo

a partir dos sítios Si da superfície vítrea

a acidez do meio. Encontramos

assim, para medida ao longo da

célula, queda do pH somente nas regiões de geração de H+, próximas ao
anodo.

Neste meio vemos

que as características

parecem ser fatores determinantes
eletroosmóticos
Para

com influência maior sobre os mecanismos

nas

comportamento

regiões

próximas

aos

eletrodos,

do tempo e correspondente
.I
I120
Com
Compartimento
partimento
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•

•
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anodo

o

Figura

4.23,

similar ao observado para a areia "C" (Fig. 4.15),

com um decréscimo acentuado do pH no compartimento

•

superficial

do que os apresentados pela tortuosidade.

medidas

encontramos

de interação

do anodo em função

acréscimo no compartimento do catodo.

•

O

66!

pH 7.2 1

Figura 4.23.: Variação do pH em função do tempo para amostras coletadas
coletada em meio poroso, PÓ "A", nos compartimentos do catodo e do anodo.
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As análises da redução relativa de fenol por UV, realizadas em amostras
coletadas nos compartimentos dos eletrodos no experimento com meio vítreo
liA" estão nas Figuras 4.24 e 4.25.
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Figura 4.24: Espectro de UV-VIS das amostras contidas na cela com pó liA",
coletadas no compartimento do anodo, no inicio e no final de 120 minutos de
experimento.
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coletadas no compartimento do catado, no inicio e no final de 120 minutos de
experimento.
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Embora os resultados de pH indiquem que o processo eletroosmótico é
dificultado por possível adsorção dos grupos OH e fenol sobre a superfície do
vidro, a remoção ocorre com reduções da ordem de 38% de fenol em solução.

4.6. AVALIAÇÃO EM MEIO POROSO CONSTITUíDO DE
PÓS DE VIDRO "B"

A Figura 4.26 apresenta o mapeamento da acidez, tomado ao longo da
célula, para os diversos tempos de operação tendo no meio constituído por pós
de vidro de menores dimensões ("B" tamanho diâmetro médio igual a 356 ~m)
com fenol a uma concentração de 11mM.
Assim como no teste anterior (Fig. 4.22), o vidro introduz
característica base na solução, a qual é intensificada neste meio onde temos
menores partículas (pó "B") com elevação da área sólida exposta. Estas
condições elevam a tortuosidade do meio. Com uma maior área disponível para
interação somadas às características estruturais deste meio, obtemos um
comportamento anômalo nas medidas de acidez tomadas nas regiões dos
eletrodos, Figura 4.27.
As análises por absorção de UVestão nas Figuras 4.28 e 4.29. Embora o
processo eletroosm6tico ocorra, a eficiência nesse meio é consideravelmente
inferior comparativamente aos experimentos anteriores. Neste meio a remoção
de fenol se dá na ordem de 33 %.
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4.7.

CARACTERIZAÇÃO
DO
PROCESSO
ELETROOSMÓTICO EM SOLO CLASSIFICADO
Os testes anteriores foram realizados com o intuito principal de

caracterizar o processo eletroquímico em meio controlado (areia e vidro),
identificando parâmetros de medida e as influências decorrentes da estrutura
formada em cada material. O solo, como caracterizado no Item 3.2.3 e nas
Figuras 4.6 e 4.7, consiste de uma estrutura consideravelmente mais
complexa, de composição variável, cujos parâmetros de texturas como
granulometria, empacotamento e tortuosidade são de difícil controle.
Como apresentado

na revisão deste trabalho,

a técnica

de

eletroosmose tem sido citada com metodologia viável para a remoção de
contaminantes em solos. E vimos que a composição, a porosidade e as
características de superfície sólida das partículas que constituem o meio
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interferem na eficiência do processo. Nos ensaios com solo, o mapeamento
do pH para as condições experimentais (fenol a uma concentração inicial de
11mM) está na Figura 4.30.
A variação do pH em solo é similar aos resultados encontrados nos
testes realizados com areia, indicando comportamentos comuns. Os
mecanismos atuantes na eletroosmose em solos são assumidos como mais
complexos que os descritos para meios constituídos por composições e
estrutura definidas. Diversos fatores físico-químicos do sistema água-solocontaminante interagem e interferem no processo (item 2.5). Frações que
constituem o solo, além das características diferenciadas de interação com a
fase líquida como absorção e retenção, podem sofrer dissolução resultando
em uma fase coloidal tornando a análise não trivial [6,8,9].
A alteração do pH nas câmaras dos eletrodos está representada na
Figura 4.31, que indica desvios para pHs menores no anodo e maiores no
catodo a partir da aplicação da carga com influência neste caso, para o
tempo de operação.
As análises complementares por absorção de UV, realizadas em
amostras coletadas na região dos eletrodos estão nas Figuras 4.32 e 4.33.
Os espectros, indicam a remoção do contaminante com uma eficiência
relativa de 49 %. Casagrande [6], Gale [1] e Gray [7] apontam que em solos,
devido a forte interação com espécies em meio aquoso, a eficiência do efeito
eletroosmótico sofre redução.
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Considerando os dados experimentais apresentados pela literatura,
item 2.6., essa eficiência do processo pode ser elevada pela aplicação da
carga em períodos bem superiores a este, para que se estabeleça condição
estacionária obtendo assim remoções contínuas ao longo do tempo.
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Figura 4.31.: Variação do pH em função do tempo coletada em meio poroso,
solo, nos compartimentos do catodo e anodo.
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4.8. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os meios particulados empregados neste trabalho foram selecionados
por apresentarem
concentração

uma característica

comum: são constituídos

por grande

de óxidos de Silício, o que nos permite ter uma "matriz

comum" (Si-O) como meio particulado (Tabela 4.1) [58]. A intenção no uso
do vidro para constituir o meio poroso, surgiu das propriedades
desse material como a conhecida

capacidade

intrínsecas

que as superfícies

vítreas

apresentam de adsorver espécies hidrofílicas e sua alta organofilicidade

[58,

"

59]. Assim, o vidro seria o meio com uma superfície definida e composição
estabelecida,

podendo servir como uma referência

ao processo.

Evidente

que os diversos arranjos da estrutura Si-O na areia e nos solos podem
interferir no processo, mas teríamos uma referência básica de adsorção.
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Tabela 4.1.: - Concentração de óxidos de silício nos meios avaliados.
Meio

Quartzo
Si02
Principais
Fases
> 70
80
(Argila
% (**)
(*)
(***)
+ areia)
Concentração

e

(*) Item 3.3.1; (**) Ref. [59]; (***) item 3.3.3.

Uma característica importante nos óxidos de silício é que estes
compostos

em

meio

aquoso estabelecem

espontaneamente

cargas

negativas em sua superfície [20, 36, 62]. Esta condição permite o
estabelecimento de Dupla Camada Elétrica (item 2.4.2) com característica
similar em todos os meios. O estabelecimento dessas cargas permite a
condutividade elétrica na superfície dos poros favorecendo a movimentação
eletrocinética. Khan [36], afirma que com o aparecimento da condutividade
devido a dupla camada é uma das condições necessárias para o surgimento
do fluxo eletroosmótico, pois esta permite o acúmulo de espécies alinhada
próximas às superfícies, como exemplificado nas Figuras 2.3. e 2.7,
favorecendo os mecanismos de arraste pelo movimento da camada difusa
estabelecida na eletroosmose.
Um aspecto que pode ser melhor explorado em trabalhos futuros

é

sobre a interação das moléculas de fenol sobre silicatos. Considerando que
uma fração significativa do contaminante permanece retida na estrutura,
podemos, com base em conceitos simples, sugerir possíveis reações como
as representadas na Figura 4.34.
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Figura 4.34.: Modelos tentativas de adsorção e interação do fenol com
superfícies de óxido de silício.

No Modelo -1 representado temos uma interação da superfície com
moléculas de fenol por pontes de hidrogênio. Este tipo de ligação é
considerado fraca e instável nos sistema, embora haja a possibilidade de
ocorrência. No Modelo - 2 temos a possibilidade de uma ligação mais
estável, que ocorre com a protonação do fenol favorecendo ligação do anel
benzênico com a superfície do oxido. É uma ligação possível de ocorrência,
embora

menos provável.

Essas reações

são especulativas

e

não

confirmadas, sendo que um enfoque mais aprofundado foge do objetivo
central deste trabalho que foi o de avaliar a ocorrência do mecanismo de
eletroosmose

em

escala

de

laboratório,

sem

a

preocupação

do

estabelecimento de modelos para o fenômeno.
Assim, com respeito a remoção por eletromigração e eletroosmose, a
Tabela 4.2. sumariza os resultados obtido em todos os ensaios.
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Tabela 4.2.: Eficiência da remoção de fenol nos diversos meios
caracterizados no item 3.2. (Resultados obtidos por espectroscopia de

Agua
destilada
"D")
Areia Solo
(PÓ "B")
"C")
"A")
Vidro

U.Vis.)

MEIO
Remoção(%)

49
Eficiência 49
Relativa
45
62 de
38
33

Observamos que em todos os meios há sem dúvida a ocorrência de
eletromigração e eletroosmose com certa eficiência da técnica na remoção
de quantidades do fenol. Na água obtemos uma maior eficiência o que
ocorre pela ausência de barreira física, ou seja, na presença de meio
geramos uma barreira contrária ao fluxo que eleva o coeficiente de
retardação. Na ausência de meio poroso há também uma redução das
interaçães entre as moléculas de fenol sobre as superfícies sólidas.
Nos Pós "C", "D" e Solo obtemos uma equiparação numérica dos
valores de eficiência medida, isto é, nestes meios podemos supor que
mecanismos atuam de forma similar resultando em taxas de remoção
próximas. Os pós de vidro "A" e "B", como apresentados ao longo deste
capítulo, são os que apresentam maior interação com o fenol resultando em
uma menor remoção relativa. Interações complexas, além das sugeridas na
Figura 4.34 evidentemente devem ocorrer, contribuindo para uma maior
retenção e para geração de subprodutos no processo. Neste material, o
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tamanho de partículas e, conseqOente a tortuosidade e área exposta
desempenham papel relevante, mas ainda assim, vemos que a técnica é
aplicável neste meio.
De uma forma geral, o princípio da eletroosmose empregado como
técnica de purificação é uma metodologia simples e com parâmetros
otimizados para aplicação em larga escala podem vir a ser empregada como
metodologia coadjuvante, com razoável eficiência, na recuperação de meios
particulados contaminados.
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5. CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos neste trabalho é possível apresentar as
seguintes conclusões gerais:

• A cela eletroquímica projetada e construída

é um dispositivo

simples e útil na

avaliação, em escala de laboratório, de processos eletroomósticos em meios
porosos diversos. Para validação do processo em larga escala, os parâmetros
operacionais deverão ser redimensionados e reavaliados;

•

Embora os materiais empregados para constituírem o meio poroso

apresentem a mesma composição básica (óxidos de silício, quartzo e argila Si-O), as características estruturais como granulometria, empacotamento,
conectividade e tamanho de poros interferem nos mecanismos de eletroomose,
alterando a eficiência da migração e remoção do fenol pela técnica empregada;

• A aplicação de carga em água na ausência de meio poroso resultou em um
maior grau de extração de fenol por eletromigração (superior a 60%), indicando
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o alto potencial da aplicação de técnicas eletroquímicas na purificação de meios
aquosos contaminados, na ausência de barreira física;

• A eficiência de remoção do contaminante nos meios porosos avaliados variou
de 33 a 49% dependendo do material. A maior retenção de fenol se deu em
meio vítreo indicando uma alta interação entre as moléculas de contaminantes
e esta superfície, e a maior remoção foi conseguida em areia e amostra de solo .

• De um modo geral a técnica de remoção de contaminantes orgânicos pelo
princípio

da

eletroosmose,

apresentou-se

viável

como

procedimento

coadjuvante de remediação de solos e sistemas particulados diversos.
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