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INTRODUÇÃO
• Os hidrocarbonetos oriundos de combustíveis podem permear no solo

através dos vazamentos e alcançar lençóis freáticos e reservas

subterrâneas, que irão poluir rios, represas, lagos e até mares, impactando a

fauna e a flora.

• Os contaminantes orgânicos são difíceis de serem removidos, pois são

estáveis à luz, ao calor e não biodegradáveis, além de reduzir o contato da

superfície da água com o ar atmosférico. Também impactam na água

captada para abastecimento da população, pois o óleo micro emulsionado

dificulta o tratamento da água.

• Dessa forma, a remediação de águas contaminadas por hidrocarbonetos

surge como uma das principais tendências globais, e foi a motivação deste

trabalho de conclusão de curso.

• Diversos métodos de tratamento podem ser usados para a remoção de

hidrocarbonetos da água contaminada, e podem ser divididos em:

tratamentos químicos, físicos e biológico. As técnicas de adsorção

representam um método economicamente viável para a separação deste

tipo de poluente, sendo o método mais usado a separação usando carvão

ativado como material adsorvente.

• O objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicabilidade da remoção de

hidrocarbonetos microemulsionados em água por bioadsorção, utilizando

como material adsorvente biomassa lignocelulósica, visando um processo

sustentável de remediação de águas contaminadas com hidrocarbonetos.

METODOLOGIAMETODOLOGIA
No desenvolvimento desse trabalho, separou-se o mesmo em 3 etapas:

ETAPA 1

Para a obtenção dos dados, as equações diferenciais (EDO) foram resolvidas no

Python.

Os dados de Entrada do Problema, todos foram justificados e obtidos a partir da

literatura.

Foram analisados dois problemas diferentes: Um de grande escala e outro de

pequena escala.

ETAPA 2

Utilizando um balaço de massa de hidrocarboneto na fase líquida, que demonstra

que a capacidade de adsorção é função da concentração da solução (isoterma).

Esta equação é uma EDO.

ETAPA 3

O dimensionamento do tanque agitado, foi utilizado junto com o auxílio do gráfico de

Moody.

Essas três etapas foram dispostas na Fluxograma da Figura 1.

RESULTADOS E DISCUSSÕESRESULTADOS E DISCUSSÕES

• Com as equações desenvolvidas juntamente com os dados obtidos na

literatura, traçaram-se dois gráficos de tempo de adsorção versus a

quantidade do adsorvente (Figura 2), para diferentes percentuais de

remoção do pireno, utilizando biomassa (A) e carvão ativado (B) .

• Supondo uma adsorção de 80% encontrou-se que a quantidade de

biomassa adsorvida é de 2116,8 ton/dia o que traria um custo de transporte

e aquisição de R$ 391.015,30. Enquanto que para o carvão ativado a

quantidade adsorvida foi de 2,42 ton/dia que traria um custo de adsorção e

aquisição de R$ 21.501,20.

• Na Figura 3 (A), observou-se que a isoterma do carvão ativado possui uma

forma convexa demonstrando assim uma adsorção extremamente favorável

quando comparada à da biomassa que possui um formato linear que

demonstra uma adsorção não favorável. Analisando como concentração

inicial 0,6g/m³ de pireno percebeu-se que a capacidade de adsorção do

carvão ativado é 100 vezes maior que a da biomassa.

• A Figura 3 (B), também demonstrou que num tempo de 120 min a

capacidade máxima de adsorção do carvão é 600 vezes maior que a da

biomassa.

CONCLUSÃOCONCLUSÃO
• Com isso concluiu-se que o tratamento de água com biomassa em uma ETA

precisaria de mais de 2 mil toneladas diárias de biomassa (custo aproximado

de 391 mil reais) enquanto que com o carvão ativado seriam necessários

apenas 2 toneladas diárias (custo de 21 mil reais), mostrando que o

tratamento de água contaminada por biomassa em uma ETA é uma proposta

economicamente inviável. Uma quantidade de biomassa 875 vezes superior

à de carvão ativado pode ser explicada pelo fato do carvão ativado ter alta

área superficial e característica apolar assim como hidrocarbonetos.

• Para menores vazões essa proposta se torna viável através do estudo de

caso de um alambique artesanal, onde seriam tratados 1750 L de água

diariamente, usando como adsorvente cerca de 10% do resíduo de cana-de-

açúcar produzido no próprio processo de produção de aguardente, e seria

necessário um tanque agitado de 2.000 L, que exige potência útil de 2 kW,

não existindo custos de transporte e aquisição da biomassa, pois seria um

resíduo da própria produção.

Figura 1: Fluxograma do Desenvolvimento do Processo

Figura 2: Remoção de Pireno versus adsorvente

Figura 3: Isotermas de Adsorção e Cinética de Adsorção
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