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Resumo 

A CUF-QI é uma empresa situada em Estarreja e dividida em duas áreas, produção de cloro-

álcalis e produção de anilina e derivados. A presente dissertação insere-se na produção de 

cloro-álcalis, na qual existe produção de cloro, soda cáustica, hidrogénio, ácido clorídrico e 

seus derivados. 

A dissertação pretende estudar a neutralização do efluente gasoso ácido resultante da coluna 

de absorção do ácido clorídrico na secção de neutralização desta unidade. Esta secção exige 

que o cloro presente na corrente gasosa seja absorvido e, posteriormente, reduzido a ião 

cloreto, para ser enviado para a estação de tratamento de águas residuais. 

A absorção do cloro gasoso é feita numa coluna de absorção, usando um líquido de lavagem. 

Após a sua absorção, o cloro poderá apresentar-se, consoante o valor de pH, sob a forma de 

cloro, ácido hipocloroso ou hipoclorito. O tratamento posterior do efluente líquido requer um 

ajuste de pH, com hidróxido de sódio, e a adição de um agente redutor. A presente tese tem 

como objetivo estudar a unidade de neutralização e comparar diferentes agentes redutores. 

Este estudo é essencial para otimizar o processo de neutralização atualmente usado na CUF-QI. 

Os agentes redutores considerados foram o tiossulfato de sódio penta-hidratado, 

hidrogenossulfeto de sódio e o peróxido de hidrogénio. 

O estudo realizado determina as condições ótimas de operação da instalação industrial, 

nomeadamente o pH e o potencial oxidação-redução, de forma a evitar a precipitação de sais 

e garantir que não existe cloro no efluente líquido. Assim, simulou-se o processo de 

neutralização no simulador ASPEN PLUS ® e, para validação dos resultados obtidos, projetou-se 

e construiu-se uma instalação piloto representativa da instalação industrial existente. A 

instalação piloto teve como intuito analisar a variação do pH, a evolução do potencial oxidação-

redução, a variação da concentração do redutor e a possível formação de sais para cada um dos 

redutores considerados, a valores de pH inicial diferentes.  

Conclui-se que para todos os redutores existe a possibilidade de precipitação de carbonatos. O 

tiossulfato de sódio é muito instável para um pH inicial inferior a 8. Por outro lado, o 

hidrogenossulfeto de sódio apresenta um odor muito intenso e tóxico (liberta H2S). O processo 

de neutralização, usando o peróxido de hidrogénio como agente redutor, é fácil de controlar e 

não liberta odores indesejáveis. Contudo, este requer cuidados especiais de manuseamento e 

o custo específico é cerca do dobro dos outros redutores. Será realizado, brevemente, um 

ensaio na instalação industrial tendo em conta os resultados obtidos.  

Palavras Chave: absorção, neutralização, simulação, agente redutor, pH, 

potencial oxidação-redução, precipitação de sais. 
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Abstract 

CUF-QI is a company situated in Estarreja divided in two areas, chlor-alkali production and 

aniline and aniline derivatives production. This Master’s Thesis is inserted in the chlor-alkali 

production, which produces chlorine, caustic soda, hydrogen, hydrochloric acid and its 

derivatives. 

This Master’s Thesis intends to study the neutralization of the acid gas effluent from the 

hydrochloric acid absorption column in neutralization sector of this unit. This sector demands 

that the chlorine present in the gas has to be absorbed and reduced to the more benign chloride 

ion, to be sent to an industrial water treatment plant. 

The absorption of the chlorine gas occurs in an absorption column, using a scrubbing liquid. 

After its absorption, according to the pH, chlorine can be in the form of chlorine, hypochlorous 

or hypochlorite acid. The liquid effluent that results from this absorption column requires a pH 

adjustment, with sodium hydroxide, and the addition of a reducing agent. The objective of this 

work was to study the neutralization unit and to compare different reducing agents. This study 

is crucial to optimize the neutralization process currently used by CUF-QI. The studied reducing 

agents were sodium thiosulphate pentahydrate, sodium hydrosulfide and hydrogen peroxide. 

The developed study settles the optimal operating conditions of the industrial plant, namely 

pH, oxidation reduction potential, to avoid salt precipitation and to assure that no chorine is 

present in the liquid effluent. Therefore, the neutralization process was simulated on ASPEN 

PLUS ® and, to validate the results, a pilot plant, a scale down of the industrial plant, was 

designed and built. The pilot plant was used to analyze the effect of pH variation, oxide 

reduction potential progression, reducer concentration variation and the occurrence of salt 

precipitation for all the studied reducing agents, at different initial pH values. 

It was concluded that, for all reducing agents, there is the possibility of carbonate 

precipitation. Sodium thiosulphate is highly unstable at an initial pH lower than 8. In the other 

hand, sodium hydrosulfide, at an initial pH higher than 8, releases a pungent smell (releases 

H2S). The neutralization process, using hydrogen peroxide as a reducing agent, is very stable 

and does not releases unwanted odors. However, this requires special handling care and it costs 

up to double times more than other reducers. A test will soon be performed using the results 

of this work. 

 

Key Words: absorption, neutralization, simulation, reducer agent, 

pH, oxide reduction potential, salt precipitation 
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1 Introdução 

 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

 Apresentação da Empresa  

A CUF QUÍMICOS INDUSTRIAIS, CUF-QI, é uma empresa do grupo José de Mello que se encontra 

integrada no complexo químico de Estarreja cujo principal produto é o isocianato polimérico à 

base de MDI (Metil Difenil Diisocianato) produzido pela DOW Portugal. A CUF-QI fornece via 

pipeline o cloro, o hidróxido de sódio e a anilina à DOW que por sua vez fornece gás clorídrico 

à CUF-QI. A Air Liquide, que também é parte integrante deste complexo, produz monóxido de 

carbono que é usado como matéria-prima na produção do MDI e hidrogénio usado na produção 

de Anilina pela CUF. A interação destas empresas no complexo químico de Estarreja encontra-

se na Figura 1. 

 

Figura 1 – Interação entre as diferentes empresas no complexo químico de Estarreja. 

 

A CUF-QI dedica-se à produção de produtos químicos orgânicos e inorgânicos e divide-se em 

duas áreas, que se designam produção de anilina e derivados (PAD) e produção de cloro-álcalis 

(PCA). 

A dissertação realizou-se no setor de PCA que se destina à produção de cloro, soda cáustica, 

hidrogénio e seus derivados. Este setor divide-se em várias unidades processuais, 
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nomeadamente tratamento de salmoura (NaCl), absorção de gás clorídrico (HCl), eletrólise de 

salmoura e de ácido clorídrico, processamento de hidrogénio (H2), liquefação de cloro (Cl2), 

concentração de soda cáustica (NaOH) para 50 % (m/m) e produção de hipoclorito de sódio 

(NaOCl). Na Figura 2 encontra-se representado o esquema que relaciona as diferentes áreas de 

produção [1]. 
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Figura 2 – Esquema da unidade de produção do PCA na CUF-QI. 

 

 A Indústria Cloro-Álcalis (PCA) 

O elemento cloro (Cl2) foi descoberto em 1774 pelo químico Carl Scheele. Em meados de 1800 

Cruikshank observou a eletrólise do cloreto de sódio, no entanto, este processo apenas foi 

compreendido por Faraday em 1834. A indústria do cloro cresceu em três períodos: 1) a partir 

de 1888 para fornecer o cloro para a indústria têxtil e de branqueamento da pasta celulósica, 

2) durante a primeira guerra mundial e 3) a partir de 1930 devido à necessidade de sintetizar 

outros produtos químicos [2]. 

A indústria cloro-álcalis tem por base o cloreto de sódio e inclui a produção de hidróxido de 

sódio, cloro e hipoclorito de sódio. Atualmente, é essencial para o fabrico de 90% dos fármacos 

utilizados no tratamento de colesterol e alergias, é ainda necessário para o fabrico de 

desinfetantes e pesticidas, PVC, tratamento de águas, têxteis, matéria-prima de vários 

compostos químicos, entre outros [3]. 
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A produção de cloro a nível europeu em 2014 foi de aproximadamente 10 milhões de toneladas, 

1,7 % acima do valor do ano anterior. A maior produtora é a DOW sedeada na Alemanha [4], 

sendo este o país com maior produção – Figura 3. 

 

Figura 3 – Capacidade de produção de cloro na Europa (adaptado de [4]). 

 

Atualmente, a CUF-QI é o terceiro maior produtor ibérico de cloro. A CUF-QI exporta para 

Espanha, Itália, França, Reino Unido, Alemanha, República Checa, entre outros, e tem uma 

capacidade de produção de cerca 130 000 toneladas anual de cloro [5]. 

 Enquadramento do Projeto 

A unidade de absorção do gás clorídrico (gás proveniente da empresa DOW) é constituída por 

uma coluna de absorção para produção de ácido clorídrico a 33 % (m/m). Os gases que saem no 

topo desta coluna de absorção são arrefecidos para recuperação da água, originando um gás 

ácido constituído maioritariamente por dióxido de carbono, monóxido de carbono, azoto e 

cloro. 

A presente dissertação prende-se com a necessidade de neutralização deste efluente gasoso 

ácido. Esta secção é denominada por neutralização. Nesta secção, o cloro do efluente gasoso é 

absorvido por um líquido de lavagem numa coluna de absorção, originando um efluente líquido 

com cloro dissolvido. Pretende-se que o cloro existente nesta corrente de efluente líquido seja 

eliminado. Na Figura 4 apresenta-se esquematicamente a secção de neutralização existente na 

CUF-QI. 
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Figura 4 – Esquema do processo de neutralização do efluente gasoso ácido da CUF-QI. 

 

Na base da coluna de absorção é alimentado o efluente gasoso ácido, G-ENT, na qual é absorvido 

maioritariamente o dióxido de carbono e o cloro. Da coluna de absorção sai o efluente líquido, 

L, que é neutralizado por uma base. Atualmente, adiciona-se água à coluna como líquido de 

lavagem e hidróxido de sódio para ajuste do pH. O cloro resultante é destruído na ETAR (estação 

de tratamento de águas residuais).  

Porém, o objetivo é que o cloro do efluente líquido, L, seja eliminado na secção de 

neutralização por adição de uma base e de um agente redutor. O sistema já inclui controlo de 

pH por adição de uma base e monitorização do potencial oxidação-redução. Pretende-se utilizar 

o potencial oxidação-redução para controlar a adição do agente redutor e desta forma garantir 

a eliminação do cloro antes do envio deste efluente para a ETAR, para que este quando 

misturado com outras correntes não se torne um oxidante. 

A utilização de agente redutor tem algumas limitações, nomeadamente, a possível precipitação 

de sais. Como tal, é essencial a estipulação das condições operatórias favoráveis ao bom 

funcionamento do processo. Este trabalho visa estudar a influência do pH e o valor do potencial 

oxidação-redução para diferentes redutores a fim de definir o valor objetivo para o controlo 

destas duas variáveis. Além disso, é necessário avaliar os riscos operacionais e de segurança 

associados à utilização de cada redutor. 

O estudo foi realizado em diferentes etapas. Inicialmente, foi utilizado o simulador ASPEN 

PLUS ® de forma a estudar as condições ótimas de operação na coluna de absorção. A simulação 

permitiu determinar a quantidade de cloro e de dióxido de carbono absorvida pelo líquido de 
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lavagem e a possível formação de sais para diferentes valores de pH e diferentes agentes 

redutores.  

O objetivo na fase seguinte foi a projeção e montagem de uma unidade piloto que permitisse 

validar as condições operatórias obtidas na simulação. A instalação piloto é um scale down da 

instalação utilizada no processo de neutralização e foi projetada e construída no âmbito do 

presente estudo, tendo em conta as condições apresentadas. Após a sua conceção procedeu-se 

à realização de ensaios laboratoriais. Os ensaios realizados para cada redutor adicionado 

permitiram analisar a variação do pH, a evolução do potencial oxidação-redução, a possível 

precipitação de sais e o efeito da variação da concentração do redutor.  

Finalmente, foi realizada a análise económica de forma a efetuar uma escolha mais ponderada. 

1.2 Contributos do Trabalho 

O trabalho apresentado é de extrema importância na medida em que permitiu analisar de forma 

sistemática a neutralização do efluente gasoso ácido, através de simulação e trabalho 

experimental. O estudo realizado para a operação da coluna de absorção do efluente gasoso, a 

diferentes valores de pH e com adição de diferentes redutores, será determinante para a 

CUF-QI na escolha do agente redutor mais adequado e das condições operatórias mais favoráveis 

para o bom funcionamento da secção de neutralização garantindo que o efluente líquido desta 

instalação não contém cloro. 

A instalação piloto construída permitiu validar e testar os resultados obtidos por simulação, 

antecipando a ocorrência de eventuais problemas na instalação industrial. Adicionalmente, 

possibilitou saber qual o melhor método para a sua resolução. Posteriormente, poderá ser feito 

um estudo mais aprofundado, com otimização de outras variáveis inerentes ao processo, 

particularmente, os caudais das diferentes correntes e altura de enchimento da coluna de 

absorção, com vista a melhorar o funcionamento do mesmo.  

1.3 Organização da Dissertação 

A presente dissertação divide-se em seis capítulos. O capítulo 1 consiste no enquadramento da 

empresa e do projeto desenvolvido, assim como os contributos do trabalho. O capítulo 2, com 

carácter mais teórico, incide sobre o processo de absorção numa coluna de enchimento e o 

método de neutralização do efluente ácido com redução do cloro a cloreto. O capítulo 3 é 

relativo aos materiais e métodos utilizados e contém três subcapítulos, nomeadamente, a 

simulação do processo, o método usado para relacionar o pH com o potencial oxidação-redução 

e o dimensionamento e construção da instalação piloto. O capítulo 4 apresenta os resultados 

obtidos na simulação, o estudo preliminar da relação entre o pH e o potencial oxidação-

redução, os resultados dos ensaios na instalação piloto e ainda a análise económica associada 
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ao uso dos diferentes redutores. O capítulo 5 consiste na conclusão do trabalho desenvolvido, 

assim como as limitações e o trabalho futuro para aprimorar os objetivos pretendidos. Por fim, 

no capítulo 6, enumeram-se as referências bibliográficas que suportam este documento. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 Descrição do processo 

2.1.1 Secção de neutralização 

A produção de HCl a 33 % (m/m) é feita através da absorção de gás clorídrico numa coluna de 

absorção. Esta coluna absorve a maioria do gás clorídrico, no entanto, no topo da coluna é 

produzido o chamado gás fraco, constituído por substâncias inertes, COV’s e água, e que não 

pode ser emitido para a atmosfera. Esta corrente gasosa tem de ser lavada de forma a remover 

o cloro em excesso. Esta remoção é processada na secção de neutralização para dissolver o 

cloro gasoso e reduzi-lo a ião cloreto (Cl-) no efluente líquido de acordo com Figura 4.  

Em suma, a secção de neutralização baseia-se na absorção do cloro da corrente gasosa ácida e 

posterior tratamento do efluente líquido. A compreensão deste processo exige um 

conhecimento da transferência de massa, cinética das reações e termodinâmica de todo 

sistema. 

A remoção do cloro, no estado gasoso, é realizada numa coluna de absorção. Após a absorção, 

o efluente líquido resultante é neutralizado por adição de uma base. A coluna de absorção de 

gases utilizada é uma coluna de enchimento que tem como objetivo remover os componentes 

de cloro por contacto com uma corrente líquida onde estes se dissolvem. Na Figura 5 observa-

se uma coluna de enchimento na qual o solvente representa o líquido de lavagem, no caso da 

CUF-QI, atualmente a água, e a solução corresponde ao efluente líquido resultante da absorção 

do cloro. 
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Figura 5 – Exemplo de coluna de enchimento para absorção gás-líquido [6]. 

 

Os caudais deverão ser tais que evitam as situações limite impedindo desta forma os caminhos 

preferenciais dentro da coluna, o que diminui a área interfacial, e evita o encharcamento ou 

alagamento. De forma a promover a área de contacto gás/líquido e garantir a absorção de uma 

parte considerável do cloro na corrente líquida utiliza-se um enchimento na coluna [7].  

A absorção em colunas de enchimento é fundamental no controlo de poluição ambiental à 

escala industrial. Se a concentração do soluto estiver entre 10 e 15 %, numa corrente gasosa, o 

indicado será um solvente líquido, que reaja reversivelmente ou irreversivelmente com o 

soluto, com características não volátil e não reativo [7]. No caso em estudo, o cloro encontra-

se muito diluído no gás fraco proveniente da unidade de produção de HCl e utiliza-se a água 

como líquido absorvente. Outros possíveis solventes incluem o hidróxido de potássio, carbonato 

de sódio, hidróxido de cálcio, entre outros, sendo o mais usual para este tipo de processo o 

hidróxido de sódio [8].  

A velocidade de absorção de gases altera-se com o líquido absorvente, nomeadamente, se o 

soluto sofrer reação química, após a absorção, a sua concentração no líquido será menor 

comparativamente com a situação em que não ocorre reação química. A ocorrência da reação 

aumenta o gradiente de concentração e, consequentemente, a taxa de absorção. 
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Na coluna de absorção o cloro é dissolvido na corrente aquosa e poderá ser absorvido pela água 

(H2O) ou pelo ião hidroxilo (HO−) como se representa nas equações (1) e (2), respetivamente.  

Cl2  + H2O ↔  HOCl + Cl− + H+ ( 1 ) 

Cl2  + HO− ↔  HOCl + Cl− ( 2 ) 

A absorção do cloro é influenciada pelo valor de pH do líquido de lavagem. Para valores de pH 

menores que 10,5 a reação (1) é a favorecida e para valores de pH superiores a 12,6 a reação 

(2) é a dominante.  

Spalding [9] relacionou a cinética da hidrólise do cloro com o pH, Figura 6. Na figura pode 

observar-se o fator (definido como velocidade de absorção quando existe reação química 

dividida pela velocidade de absorção quando não existe reação química) em função do pH do 

absorvente. 

 

Figura 6 – Cinética da hidrolise do cloro (factor ) em função do pH do absorvente (adaptado 

de [9]). 

 

Em resumo, pode observar-se que para pH<2, a reação (1) domina, e a velocidade de absorção 

aumenta com o aumento de pH (a concentração de H+ é elevada e a reação inversa não é 

desprezável). Para 3<pH<10,5 a concentração de H+ é já insignificante e a velocidade de 

absorção é aproximadamente constante. Para 10,5<pH<12,5 observa-se uma zona de transição 

onde existe a combinação das reações (1) e (2) e  aumenta de forma não linear. Finalmente, 

para pH>12,5, a concentração de OH- é alta o suficiente para que a equação (2) seja dominante.  
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A cinética da reação da hidrólise do cloro, reação (2), por aproximação linear - Anexo A.1, é 

dada pela seguinte equação [10]: 

ln Keq = −1204,9
 1

T
+ 0,6057 

( 3 )  

Smet et al. reporta que dependendo do pH da solução de lavagem, o cloro poderá apresentar-

se sob a forma de cloro, Cl2, (pH<2), ácido hipocloroso, HOCl, (2<pH<6) ou hipoclorito, OCl-, 

(pH>6) [11]. Tal é corroborado por Bryan et al, 1992 [12]. O ácido hipocloroso pode ainda 

originar o ião hipoclorito (pKa = 7,5): 

HOCl ↔  H+ +  OCl− ( 4 ) 

Na Figura 7 ilustra-se a distribuição das espécies do cloro consoante o pH. 

 

Figura 7 – Distribuição das espécies do cloro em função do pH (adaptado de [12] ). 

 

A adição de hidróxido de sódio à coluna de absorção de cloro resulta na seguinte reação [8]: 

Cl2 (g) + 2 NaOH (aq) → NaOCl (aq) + NaCl (aq) + H2O (l) ( 5 ) 

A saturação da solução em Cl2 diminui o pH, ocorrendo a reação (1) e as em seguida 

apresentadas: 

NaOCl + Cl2 + H2O → 2 HOCl +  NaCl ( 6 ) 

NaOCl + 2HOCl → 2 HCl +  NaClO3 ( 7 ) 

Para valores de pH<5 o HOCl será decomposto e forma-se Cl2 (se o Cl2  não parar de ser 

alimentado, este continuará a formar-se de forma a aumentar o pH) e posteriormente poderão 

ocorrer as seguintes reações [8]: 
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2 HOCl → 2 HCl + O2 ( 8 ) 

HOCl +   HCl → H2O + Cl2 ( 9 ) 

No processo de neutralização a implementar na CUF-QI, com a recirculação do efluente líquido, 

existe uma contínua adição de hidróxido de sódio, como tal, o meio será maioritariamente 

alcalino e haverá formação de hipoclorito de sódio. Apesar do hipoclorito em soluções puras 

ter valor económico para aplicações industriais, num efluente destinado à estação de 

tratamento de águas residuais, pode ser oxidante e quando misturado com outras correntes 

poderá libertar cloro. O hipoclorito formado tem de ser reduzido a cloreto por agentes 

redutores, catálise, aumento de temperatura (60-80 °C) ou quimisorção em carvão ativado 

[13]. Neste projeto apenas se considerou a adição de agentes redutores, pois é a escolha que 

leva a menos alterações à instalação industrial existente na CUF-QI. 

Na indústria cloro-álcalis existem diferentes equipamentos e procedimentos operacionais para 

a neutralização de efluente gasoso em contínuo, nomeadamente [13]: 

 A adição de hidróxido de sódio no circuito fechado de recirculação é feita com 

base num controlador de potencial oxidação-redução (E); 

 Duas torres a operar continuamente em série em estado estacionário. A primeira 

trata o efluente gasoso estável, enquanto a segunda é projetada para fluxos de 

emergência. A adição de hidróxido de sódio na base das colunas é controlada 

com um medidor de potencial oxidação-redução; 

 Adição de hidróxido de sódio é feita continuamente sem recirculação da 

corrente; 

 Recirculação da corrente com adição de hidróxido de sódio na qual, 

periodicamente, parte é retirada do sistema e é adicionado o mesmo volume de 

hidróxido de sódio. 

Estes procedimentos devem ser escolhidos consoante a concentração do cloro. No caso da 

CUF-QI a instalação projetada foi uma coluna de absorção com um sistema de recirculação do 

efluente líquido e adição de hidróxido de sódio visto que a concentração de cloro era baixa. 

Uma vez que a cinética da reação de absorção de cloro depende do pH, o controlo de pH na 

secção de neutralização será determinante. O controlo do caudal de agente redutor a adicionar 

para reduzir o hipoclorito existente será feito através da medição do potencial oxidação-

redução. O potencial é dado pela equação de Nernst: 

𝐸 = 𝐸0 + (
𝑅𝑇

𝑛𝐹
) 𝑙𝑛 (

𝑎𝑂𝑥

𝑎𝑅𝑒𝑑
) 

( 10 ) 
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Em que E representa o potencial, E0 o potencial normal do elétrodo, R a constante universal 

dos gases perfeitos, T a temperatura, n o número de eletrões transferidos, F a carga elétrica 

referente a uma mol de eletrões, 𝑎𝑂𝑥 e 𝑎𝑅𝑒𝑑 as atividades das espécies oxidantes e redutoras. 

Se o valor do potencial oxidação-redução for positivo a quantidade de redutor adicionado não 

foi suficiente para a quantidade da espécie a reduzir, ou seja, o oxidante não foi totalmente 

reduzido. Em contrapartida, se o valor for negativo significa que a espécie redutora se encontra 

em excesso.  

2.1.2 Redução do cloro 

O cloro pode reduzir-se, com a adição de um agente redutor, formando o cloreto. Os agentes 

redutores considerados neste estudo foram o tiossulfato de sódio penta-hidratado 

(Na2S2O3.5H2O), o hidrogenossulfeto de sódio (NaHS), e o peróxido de hidrogénio (H2O2). 

Compostos como aminas, amónia, metanol, polímeros orgânicos, propano e etilenoglicol 

também poderiam ser analisados. No entanto, estes não foram considerados uma vez que há 

uma elevada possibilidade de libertarem cloro ou gás clorídrico e formarem componentes 

explosivos [8]. 

Outros compostos de enxofre poderiam também ser uma alternativa, como o sulfito e o 

hidrogenossulfito, uma vez que são facilmente oxidados. Na indústria química estes são 

utilizados em tratamento de águas e em absorção de cloro. Usualmente, estes estão ligados ao 

ião de sódio, apresentando-se como sulfito de sódio (Na2SO3), hidrogenossulfito de sódio 

(NaHSO3) e os referidos anteriormente [8]. 

Tiossulfato de sódio 

O redutor tiossulfato de sódio (Na2S2O3) resulta da reação de enxofre ou um polissulfeto com 

um sulfito e soda. O Na2S2O3 pode ser adquirido no estado sólido anidrido ou penta-hidratado, 

em solução dissocia-se, resultando o ião tiossulfato (S2O3
2−). Na presença do cloro e à medida 

que o pH aumenta poderá ocorrer a formação de ditionite (S2O4
2−) ou sulfato (SO4

2−) e, 

consequentemente, a redução do cloro a ião cloreto. 

 S2O3
2− + Cl2 + 2OH− → 𝑆2O4

2− + 2Cl−+ H2O ( 11 ) 

S2O3
2− + 4 Cl2 + 10 OH− → 2 SO4

2− + 8 Cl−+5 H2O ( 12 ) 

S2O3
2− + Cl2 → 𝑆4O6

2− + 4 Cl− ( 13 ) 

Na Tabela 1 observa-se que o valor de pH interfere no consumo do tiossulfato de sódio 

necessário para destruir uma dada quantidade de cloro [14]. 
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Tabela 1 – Consumo de tiossulfato de sódio para uma unidade de cloro em função do pH [14]. 

pH 4,0 6,5 9,0 11,0 

Na2S2O3 consumido 2,43 2,03 1,45 0,91 

A utilização do tiossulfato como redutor requer alguns cuidados. Este é um ácido instável e de 

odor desagradável e as reações (11) e (12) poderão não ocorrer a valores de pH baixos [14].  

Hidrogenossulfeto de sódio 

O hidrogenossulfeto de sódio encontra-se no estado sólido à temperatura ambiente e é utilizado 

na síntese de orgânicos e inorgânicos. A sua principal aplicação é na fabricação do papel 

(produzir enxofre no processo Kraft) e na indústria de curtumes (remoção dos pelos em peles e 

couros) [15]. Quando dissolvido em água este dissocia-se no catião de sódio (Na+) e no anião 

hidrogenossulfeto (HS-), equação (14).  

NaHS (aq) → Na+ + HS− ( 14 ) 

Para valores de pH superiores a 12 o hidrogenossulfeto reage com a água [16]: 

HS−+ H2O ↔  S2− + H3O+ ( 15 ) 

Para valores de pH inferiores a 12 os iões provenientes do hidrogenossulfeto de sódio originam 

[17]: 

HS− + H3O+ → H2S + H2O ( 16 ) 

Na+ + HO− → NaOH ( 17 ) 

O ácido sulfídrico (sulfito de hidrogénio – H2S) em meio alcalino reduz o hipoclorito: 

H2S + 4 OCl− + 2 OH− → SO4
− + 4 Cl− + 2 H2O ( 18 ) 

A cinética da reação (18), para valores de pH entre 9 e 11, é muito elevada, entre 106 a 109 

L.mol-1.s-1 [18]. 

A desvantagem deste redutor é poder libertar o H2S dissolvido em água e tornar-se tóxico. Além 

disto, o H2S em solução aquosa reage com bases fortes, dando origem a sulfetos metálicos [19]. 

Peróxido de Hidrogénio 

Os compostos sulfúricos são fáceis de manusear e são eficazes como redutores, no entanto, têm 

o inconveniente de se formarem sulfatos. O peróxido de hidrogénio apresenta-se como 

alternativa a estes compostos. 

O peróxido de hidrogénio pode ser um agente redutor para o processo de neutralização. 

Comparativamente com os componentes sulfúricos, este reage diretamente e não necessita de 

extrair produtos secundários. O peróxido de hidrogénio, apesar de ser considerado um forte 
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oxidante, em meio alcalino comporta-se como um agente redutor, equação de oxidação-

redução (19), podendo ser utilizado para reduzir compostos inorgânicos, incluindo o hipoclorito 

[20]. 

H2O2 + OCl− → O2 + Cl−+ H2O ( 19 ) 

As semi-reações inerentes à reação (19) são as seguintes [20]: 

H2O2 → O2 + 2 H+ + 2e− Eo = -0,63 V ( 20 ) 

OCl−+ H2O + 2e− → Cl− + 2 OH− Eo = 0,81 V ( 21 ) 

Verifica-se que a semi-reação com um maior potencial redução é a referente ao hipoclorito, 

como tal, este será o composto reduzido e o peróxido de hidrogénio, o seu redutor.  

O peróxido de hidrogénio reage com o hipoclorito em soluções com pH superior a 7. O valor de 

pH ideal é 8,5 de forma a evitar uma reação instantânea. Para elevadas concentrações de cloro 

poderá ocorrer a libertação de oxigénio (O2) no estado gasoso [21]. O oxigénio formado 

necessita de ser retirado de forma segura e não poderá haver excesso de peróxido de hidrogénio 

para que este não se torne um contaminante.  

O peróxido de hidrogénio necessita também de alguns cuidados, i.e., oxida a maior parte dos 

compostos orgânicos e alguns inorgânicos. Este decompõe-se espontaneamente (lentamente), 

porém, essa decomposição ocorre na presença de iões de compostos metálicos, superfícies 

ásperas ou condições alcalinas e é acelerada por temperaturas elevadas. A instabilidade do 

peróxido de hidrogénio pode ser controlada com adição de um estabilizante, no entanto, a 

escolha do mesmo necessita de ser estudada e testada previamente [14]. 

Consoante as suas concentrações o peróxido de hidrogénio tem diferentes classificações. 

Industrialmente é utilizado entre 8 e 27 % de concentração mássica [22].   

Na adição de peróxido de hidrogénio ao processo de neutralização, o potencial oxidação-

redução depende do valor de pH. Na Figura 8 está representada a relação entre o pH e o 

potencial oxidação-redução utilizando o peróxido de hidrogénio como redutor para a redução 

do hipoclorito. 
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Figura 8 – Relação entre pH e potencial oxidação-redução com o peróxido de hidrogénio como 

redutor do NaOCl [14] .  

O gráfico na Figura 8, por exemplo para pH 7 apresenta um potencial oxidação-redução positivo, 

o que indica que apesar do peróxido de hidrogénio ser um redutor em relação ao hipoclorito, 

em excesso atua como agente oxidante e apresenta um potencial oxidação-redução positivo.  

Para os outros redutores não existem referências bibliográficas que relacionem as duas 

variáveis. Desta forma, será necessário obter experimentalmente a relação entre o pH e o 

potencial oxidação-redução. 

2.2 Formação de sais  

A absorção do cloro e, consequentemente, do dióxido de carbono, na coluna de enchimento, 

em meio alcalino poderá levar à precipitação de sais, nomeadamente o NaOH, NaHCO3 e 

Na2CO3 [8]. 

Na+ + OH− ↔ NaOH (s) ( 22 ) 

HCO3
− + H2O → CO3

2− + H3O+ ( 23 ) 

2Na+ + CO3
2− ↔ Na2CO3 (s) ( 24 ) 

 NaOH + CO2 → NaHCO3 (s) ( 25 ) 

Com a oxidação dos redutores tiossulfato de sódio e hidrogenossulfeto de sódio, os sulfatos 

(SO4
2−) presentes no sistema poderão precipitar, sendo que precipita maioritariamente sob a 

forma de sulfato de sódio (Na2SO4).  

2Na+ + SO4
2− ↔ Na2SO4 (s) ( 26 ) 

No Anexo A.3 encontram-se descritas todas as reações de precipitação que podem ocorrer e 

particularizadas para cada redutor.  
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Como o objetivo da absorção do cloro é que este se transforme em cloreto, poderá ocorrer a 

precipitação de cloreto de sódio: 

Na+ + Cl− ↔ NaCl (s) ( 27 ) 

A precipitação dos sais depende da concentração dos seus reagentes. O facto de existir 

carbonato, cloreto e sulfato, na mesma solução, influencia a precipitação dos diferentes sais, 

nomeadamente, na presença de Na2CO3 o Na2SO4 torna-se menos solúvel. No entanto, para 

valores de massas volúmicas baixas a solubilidade de cada sal na mistura aproxima-se da 

solubilidade do sal em água [23].
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3 Materiais e Métodos 

3.1 Simulação em ASPEN PLUS ® 

A simulação da secção de neutralização foi um processo essencial para melhor compreender as 

reações que ocorrem, analisar a possibilidade de precipitação de carbonatos e sulfatos e 

determinar as condições ótimas de operação. Numa primeira fase, a simulação foi realizada 

tendo em conta as condições operatórias em que se encontra a instalação industrial (sem adição 

de agente redutor). Posteriormente, simulou-se o funcionamento desta instalação com a adição 

dos diferentes agentes redutores a diferentes valores de pH. 

O ASPEN PLUS ®, o simulador utilizado, é uma ferramenta informática, designado por simulador 

sequencial modelar, utilizada na simulação de projetos, possibilitando a sua otimização e 

monitorização a perturbações no sistema.  

A modelização da secção de neutralização foi realizada em estado estacionário com o modelo 

de eletrólitos. Este sistema baseia-se nos seguintes princípios [24]: 

 As espécies dissociam-se parcialmente ou completamente em iões na presença de um 

solvente líquido; 

 A fase líquida encontra-se sempre em equilíbrio químico; 

 Soluções termodinâmicas não-ideias para a fase líquida; 

 Possibilidade de precipitação de sais.  

No simulador é necessário definir as propriedades inerentes ao processo, desde os compostos 

existentes às reações que podem ocorrer, as condições operatórias e as unidades processuais.  

Parametrização no ASPEN PLUS ® 

Inicialmente, as propriedades químicas de todas as espécies envolvidas foram discriminadas. 

A corrente gasosa ácida que entra na coluna de neutralização (G-ENT, Figura 4) tem composição 

variável ao longo do tempo, no entanto, foi imprescindível estipular uma composição de 

referência, oriunda de uma medição prévia efetuada na empresa em 2009. Na Tabela 2 

apresenta-se o caudal mássico (�̇�) dos principais compostos constituintes da corrente gasosa 

ácida. 

Tabela 2 - Composição da corrente gasosa que entra na coluna de instalação (G-ENT, Figura 4). 

Composto H2O Cl2 CO CO2 N2 

�̇� (kg∙h-1) 12,0 15,0 160 467 108 
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Os agentes redutores considerados foram escolhidos tendo em conta a sua disponibilidade na 

empresa: o tiossulfato de sódio penta-hidratado e o hidrogenossulfeto de sódio (ambos no 

estado sólido) e o peróxido de hidrogénio em solução. Na Tabela 3 descriminam-se as diferentes 

características destes redutores. 

Tabela 3 – Características dos redutores em estudo. 

Agente Redutor 
Concentração 

 (% (m/m)) 

Massa molar 

(g∙mol-1) 

Tiossulfato de sódio penta-hidratado 99 248,18 

Hidrogenossulfeto de sódio 71 56,06 

Peróxido de hidrogénio 50 34,02 

 

No simulador consideraram-se as reações de equilíbrio, dissociação e precipitação inerentes ao 

processo. Todas as reações necessitaram de ser confirmadas, nomeadamente, constantes de 

cinética para as reações de equilíbrio e solubilidades para as reações de precipitação. Todo o 

procedimento e considerações encontram-se descritos no Anexo A. 

3.1.1 Secção de neutralização – instalação industrial 

Estimativa dos parâmetros de dimensionamento da coluna de absorção 

A simulação da coluna de absorção necessita de ser representativa da coluna existente na 

instalação industrial da CUF-QI. As dimensões da coluna de neutralização existente na CUF- QI 

são descritas na Tabela 4. 

Tabela 4 – Características da coluna de absorção industrial.  

Diâmetro (m) 0,45  

Altura (m) 5,8 

Massa (kg) 400  

Volume (L) 1 610 

Enchimento Intalox Saddle – 25,4 mm 

Altura da secção de enchimento (m) 3 
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A coluna é constituída por um pulverizador do líquido de recirculação, um prato distribuidor, 

uma grelha de suporte de enchimento e uma secção inferior à secção de enchimento. O material 

da coluna e do enchimento é PVDF, fluoreto de polivinilideno, de forma a prevenir a corrosão. 

As condições de operação da instalação industrial apresentam-se na Tabela 5. 

Tabela 5 – Condições de operação da coluna de absorção industrial. 

Temperatura (º C)  35 

Pressão (bar) 1,1 

Caudal de entrada do gás (kg∙h-1) - G-ENT, Figura 4 761,1 

Caudal de entrada do líquido de recirculação (kg∙h-1) – L, Figura 4 13 000 

 

A coluna selecionada para a simulação é do modelo RadFrac, modelo rigoroso para todos os 

tipos de fracionamentos com multi-estágios de equilíbrio líquido-vapor, incluindo a absorção. 

A coluna RadFrac é compatível com o sistema de eletrólitos selecionado anteriormente. 

O tipo de cálculos na coluna foi especificado como rate-based1. Este modelo contabiliza as 

dimensões da coluna de absorção permitindo uma maior precisão nos resultados. Além disto, 

os balanços são escritos para cada uma das fases envolvidas e para cada andar. O modelo de 

rate-based permite especificar os dados experimentais para o enchimento presente na coluna. 

As especificações inseridas foram o tipo de enchimento - intalox saddle, o tipo de material - 

plástico, o tamanho do enchimento - 25 mm, o diâmetro da coluna - 422 mm e ainda a 

estimativa do HETP (altura de cada prato teórico). A corrente de gás é alimentada na base da 

coluna e a de líquido no topo. 

No ASPEN PLUS ® é necessário especificar os parâmetros de dimensionamento da coluna de 

absorção, nomeadamente o número de pratos teóricos equivalentes e a altura entre os pratos. 

Como estes parâmetros são desconhecidos, foi necessário obter uma estimativa inicial. Para 

tal, realizaram-se várias simulações, apenas com adição de água e hidróxido de sódio (conforme 

esquematizado na Figura 9) até obter os parâmetros que melhor reproduzam as condições de 

funcionamento da coluna de absorção industrial.   

                                            

1 Termo utilizado pelo simulador ASPEN PLUS ®. 



Desenvolvimento de processo de neutralização de efluente de gases ácidos 

Materiais e Métodos 20 

 

Figura 9 – Esquema para a obtenção de estimativa para os parâmetros de dimensionamento 

da coluna de absorção no ASPEN PLUS ®. 

 

A estimativa obtida para estes parâmetros será utilizada como base em todas as simulações (1ª 

iteração), Tabela 6.  

Tabela 6 – Estimativa dos parâmetros obtidos ASPEN PLUS ®.  

Número de pratos teóricos 5 

Altura média entre os pratos teóricos (m) 0,42 

Altura de enchimento (m) 2,10 

Queda de pressão (bar) 7,5 × 10-4 

 

Note-se que estes valores foram obtidos sem o reciclo ou adição de redutor, posteriormente, 

estes poderão sofrer alguma variação, visto que a absorção varia consoante o líquido absorvente 

e, consequente, a queda de pressão e altura de enchimento necessária. 

Simulação da secção de neutralização 

Para a simulação da secção de neutralização foram consideradas as seguintes unidades 

processuais: coluna de absorção (B1), permutador de calor (B2), misturadores (B3 e B4) e purga 

(B5). Na Figura 10 apresenta-se o esquema concebido no simulador.  
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Figura 10 - Esquema da secção de neutralização no simulador ASPEN PLUS ®. 

 

O simulador ASPEN PLUS ®, em estado estacionário, baseia-se na iteração de valores até obter 

convergência nos resultados. Como existe a possibilidade de precipitação de sais e no caso de 

estes se formarem na coluna o simulador não converge, utilizou-se a opção design specifications 

para especificar condições que auxiliem na resolução do processo. 

Em cada simulação consideraram-se os seguintes pressupostos:  

 Parâmetros de dimensionamento da coluna de absorção industrial (Tabela 4 e 6); 

 Condições de operação da coluna de absorção (Tabela 5). 

E as seguintes especificações:  

 pH objetivo para a corrente 2: variando o caudal da corrente de hidróxido de sódio 

(corrente NAOH; 

 Quantidade de hipoclorito ser aproximadamente zero na corrente 3; 

 Agente redutor. 

3.1.2 Secção de Neutralização – Dimensionamento da Instalação Piloto 

O projeto da instalação piloto consistiu no scale down da secção de neutralização à escala 

industrial para uma escala piloto. Este scale down teve por base a simulação da instalação 

industrial e o caudal de funcionamento da bomba de recirculação disponível para a instalação 

piloto. 
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O ponto médio na curva desta bomba é de 3000 L∙h-1, tal como consta no Anexo C.1. Outra 

consideração feita foi a concentração de cloro existente no efluente líquido ser de 1 g∙L-1 (valor 

médio da unidade industrial). Mediante os valores referidos fez-se as respetivas adaptações aos 

caudais (No anexo C encontram-se as curvas das bombas, assim como o dimensionamento da 

instalação consoante os caudais e as variações de pressão), resultando os caudais da Tabela 7. 

Tabela 7 – Caudais para a simulação da instalação piloto no ASPEN PLUS ®. 

Corrente Caudal (kg∙h-1) 

Recirculação (L, Figura 4) 3000 

Gás entrada (G-ENT, Figura 4) 176,3 

 

Os parâmetros de dimensionamento obtidos para a instalação piloto foram 2 pratos teóricos e 

uma HETP média de 0,32 cm. Como tal, a altura de enchimento estipulada para a coluna de 

absorção da instalação piloto foi de 65 cm. 

3.2 Parte Experimental 

3.2.1 Relação entre pH e Potencial oxidação-redução - Ensaios Preliminares 

O pH e o potencial oxidação-redução são as variáveis monitorizadas na instalação industrial. 

Pretende-se que estas sejam utilizadas para controlo da adição de hidróxido de sódio e  de 

agente redutor. 

A relação entre o pH e o potencial oxidação-redução é essencial para indicar a existência de 

hipoclorito numa corrente. Estudos anteriores relacionam a influência do pH na variação do 

potencial oxidação-redução com a adição de peróxido de hidrogénio como agente redutor 

(apresentado na Figura 8). No entanto, para os outros redutores os valores não estão 

documentados. 

A fim de estudar a relação entre o pH em função do potencial oxidação-redução com a adição 

de tiossulfato de sódio penta-hidratado e hidrogenossulfeto de sódio, em condições 

laboratoriais facilmente controláveis, realizaram-se experiências nas instalações da Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).  

Para a análise da evolução do pH e do potencial oxidação-redução em contínuo, à medida que 

o redutor era adicionado, foi necessário um recipiente com agitação, uma bomba para adição 

do redutor, medidor de pH e potencial oxidação-redução e ainda um computador para registo 

das variáveis. A amostra utilizada é proveniente do efluente industrial da secção de 

neutralização. Posteriormente é necessário fazer o ajuste de pH com hidróxido de sódio. A 
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instalação utilizada apresenta-se na Figura 11. Os elétrodos de pH e de potencial oxidação 

-redução são da marca SENTEK. 

 

Figura 11 – Instalação utilizada para relacionar pH com potencial oxidação-redução com 

adição de redutor. 

 

Para cada ensaio realizado, a diferentes valores de pH inicial, adicionou-se um volume em 

excesso do redutor em estudo e registou-se a evolução do pH e do potencial oxidação-redução 

ao longo do tempo. Por fim registou-se o valor do pH e potencial oxidação-redução quando foi 

adicionado o volume estequiométrico necessário para reduzir todo o hipoclorito. A descrição 

do trabalho realizado encontra-se no Anexo B. 

As curvas obtidas permitem obter a relação entre o pH e o potencial oxidação-redução. 
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3.2.2 Projeto e Montagem da Instalação Piloto 

O projeto da instalação piloto consistiu no scale down da secção de neutralização à escala 

industrial para uma escala piloto. Como tal, é constituída por uma coluna de enchimento, com 

enchimento intalox saddle, pulverizador para a entrada do líquido na coluna e duas bombas, 

na qual uma delas é designada para a entrada de hidróxido de sódio no sistema e para a 

recirculação da corrente de líquido que sai da base da coluna e entra no topo da mesma e a 

outra para a entrada do redutor. Em cada entrada ou saída do processo foi necessária a 

introdução de uma válvula reguladora.  

O corpo da coluna é de vidro e a secção inferior e superior de polipropileno. As tubagens são 

policloreto de vinilo (PVC), não foi necessário material PVDF, uma vez que o PVC é resistente 

a compostos alcalinos e agentes redutores até uma temperatura de 60 °C [25]. A Figura 12 

ilustra as dimensões da instalação e as alterações necessárias para o bom funcionamento da 

mesma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sistema, representado na Figura 12, existem duas bombas centrífugas de diferente potência, 

P-101 e P-102 da marca Totton Pumps, designada por NEMP 120/8 e NEMP 40/6, 

respetivamente. A altura do enchimento é de 65 cm, tal como determinado no 

dimensionamento da instalação piloto, subcapítulo 3.1.2. A Figura 13 mostra a instalação final. 

Figura 12 – Diagrama processual da instalação piloto com dimensionamento da estrutura. 

Legenda: 

P – Bomba 

 - Válvula 
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Figura 13 – Instalação piloto na CUF-QI. 

Ensaios laboratoriais na instalação piloto 

A corrente alimentada à instalação piloto provém da secção de neutralização industrial 

(efluente líquido) e poderá encontrar-se a diferentes valores de pH e de concentração de Cl2, 

pelo que, essa variação tem de ser sempre considerada. Em todas as amostras foi feita a análise 

da concentração do cloro existente e realizado o ajuste de pH para o valor objetivo. As 

experiências laboratoriais foram realizadas em batch por adição do agente redutor à amostra 

de efluente industrial. 

A análise de pH foi feita por um analisador WTW pH3000 e o potencial oxidação-redução por 

um elétrodo Sentix ® ORP WTW 0,100 °C/ 3 mol/ KCl. 

As questões de segurança também foram consideradas, bem como o protocolo de mitigação dos 

riscos associados. Todas estas considerações encontram-se no Anexo D. 
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4 Resultados e Discussão 

4.1  Simulação no ASPEN PLUS ® 

A simulação efetuada no ASPEN PLUS ®, Figura 9, teve como objetivo apurar as condições ótimas 

de funcionamento da secção de neutralização, realizando vários ensaios para diferentes valores 

de pH e diferentes agentes redutores, Figura 11. Adicionalmente, fez-se uma análise de 

sensibilidade ao efeito da variação do caudal mássico de CO2 alimentado à secção de 

neutralização da instalação industrial. A simulação da secção de neutralização foi feita com os 

parâmetros de dimensionamento da coluna de absorção industrial (Tabela 6).  

4.1.1 Secção de Neutralização – Instalação Industrial 

A composição do efluente líquido que sai da coluna de absorção nas condições de operação da 

instalação industrial (corrente L, Figura 4) apresenta-se na Tabela 8. 

Tabela 8 – Composição do efluente que sai da coluna de absorção. 

Composto Caudal mássico (kg∙h-1) 

H2O 12 999,5 

Cl2 14,7 

HOCl 2,50 × 10-4 

OCl- - 

Cl- 1,71 × 10-4 

HCl - 

H3O
+ 0,0200 

OH- - 

CO2 347 

CO 9,74 

N2 5,61 

CO3
2- - 

HCO3 0,0601 
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Verifica-se que uma quantidade significativa de dióxido de carbono e monóxido de carbono foi 

absorvido, assim como de cloro. É ainda observável que uma pequena parte do cloro se 

transformou em ácido hipocloroso, hipoclorito ou cloreto quando se adicionou água à coluna. 

Análise do efeito do pH na absorção do cloro 

Com o objetivo de melhor compreender o efeito do pH na quantidade de cloro e dióxido de 

carbono absorvido e consequente risco de precipitação de carbonatos (podendo causar o 

entupimento da coluna de absorção industrial), variou-se o pH do líquido de lavagem, tal como 

se observa na Tabela 9. 

Tabela 9 – Resultados da absorção do cloro e dióxido de carbono no ASPEN PLUS ®. 

Ensaio 

Caudal mássico 

Corrente - SODA 

(kg∙h-1) 

Caudal mássico 

Corrente - AGUA 

(kg∙h-1) 

% Cl2 

absorvido 

% CO2 

absorvido 

pH 

corrente de 

saída - L 

1 0 13 000 98,1 74,4 4,90 

2 100 12 900 99,2 98,6 7,84 

3 1 000 12 000 99,8 99,9 13,2 

4 2 000 11 000 99,8 99,9 13,6 

 

A Tabela 9 permite concluir que o ideal, nas condições apresentadas, é um líquido de lavagem 

apenas com água, visto que absorve uma menor quantidade de dióxido de carbono (diminui a 

possibilidade de precipitação de carbonatos). Atualmente, na CUF-QI, o líquido de lavagem é 

água e o pH da corrente de saída é concordante com o da simulação. O método foi validado 

pelo pH e pela análise da percentagem de cloro absorvido.  

Os resultados associados à neutralização e recirculação com adição de hidróxido de sódio e 

agente redutor foram alcançados com as seguintes especificações: valor de pH com a variação 

do caudal de hidróxido de sódio (corrente NAOH, Figura 10) e o caudal de redutor em função 

da quantidade de hipoclorito (corrente REDUTOR, Figura 10).  

Assim, para cada redutor em estudo, variou-se o pH do efluente líquido à saída da coluna (pH 

objetivo). Em cada simulação, a pH objetivo diferente, registou-se o pH à entrada (corrente 5, 

Figura 10) e saída da coluna de absorção (corrente L, Figura 10), bem como o caudal de NaOH 

adicionado ao sistema (�̇�NaOH), a quantidade de cloro absorvido da corrente gasosa (% Cl2), a 

altura entre pratos teóricos (HETP), a temperatura no topo da coluna (Tcoluna), a queda de 

pressão na coluna e ainda se ocorria formação de sais quando a secção de neutralização se 
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encontrava em estado estacionário. Os resultados obtidos para o tiossulfato de sódio, 

hidrogenossulfeto de sódio e peróxido de hidrogénio apresentam-se nas Tabelas 10, 11 e 12 

respetivamente.   

Tiossulfato de sódio penta-hidratado 

O primeiro agente redutor a ser adicionado à simulação da secção de neutralização a diferentes 

valores de pH iniciais foi o tiossulfato de sódio e os seus resultados apresentam-se na Tabela 

10. 

Tabela 10 – Dados referentes à simulação com o tiossulfato de sódio penta-hidratado. 

pH 

objetivo 

pH entrada 

da coluna 

(corrente -5) 

pH 

saída da coluna 

(corrente – L) 

�̇�NaOH 

(kg∙h-1) 

% Cl2 

absorvido 

HETP 

(m) 

Tcoluna 

(°C) 

Queda de 

pressão 

(mbar) 

Precipitação 

(Composto) 

7,0 2,8 2,1 108 98,0 0,65 36 8,00  Não 

7,5 7,5 7,3 108 98,0 0,44 37 7,60  Não 

8,0 8,3 9,3 746 99,5 6,5 -25 9,65  Na2CO3 

 

Para um efluente líquido com pH objetivo entre 7 e 8, a simulação não apresenta precipitação 

de sais, a quantidade de cloro absorvido é elevada e não existe um aumento significativo de 

temperatura.  

A um pH objetivo de 8, este fica incontrolável. O mesmo ocorre para valores de pH superiores. 

É de referir que a formação de sais dificulta a convergência do simulador, não apresentando 

valores plausíveis. Além disto, é possível verificar que a altura de cada prato teórico é muito 

superior ao tamanho total da coluna. O aumento do pH acima deste valor objetivo não 

acrescenta nenhum dado relevante, uma vez que o simulador não consegue obter convergência. 

Hidrogenossulfeto de sódio 

Os resultados obtidos para a simulação da secção de neutralização com adição do 

hidrogenossulfeto de sódio como redutor apresenta-se na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Dados referentes à simulação com o redutor hidrogenossulfeto de sódio. 

pH 

objetivo 

pH entrada 

da coluna 

(corrente -5) 

pH 

saída da coluna 

(corrente – L) 

�̇�NaOH 

(kg∙h-1) 

% Cl2 

absorvido 

HETP 

(m) 

Tcoluna 

(°C) 

Queda de 

pressão 

(mbar) 

Precipitação 

(Composto) 

7,0 2,6 6,6 105 99,4 0,44 37 6,90  Não 

7,5 7,1 7,4 107 99,6 0,44 37 7,14  Não 

8,0 8,2 7,8 592 99,7 0,27 39 7,21  NaHCO3 

9,0 8,8 8,9 294 99,6 0,26 71 8,06  NaHCO3 

10 8,7 9,8 773 99,6 0,25 68 7,43  NaHCO3 

11 8,8 11 268 × 101 99,8 0,25 50 5,28 NaHCO3 

 

Os resultados obtidos indicam que apenas para o pH objetivo inferior a 8 não se observa 

precipitação de sais. Para valores de pH na entrada da coluna de absorção menores que 7, a 

variação do pH dentro da coluna é significativa, afetando as restantes variáveis. Para valores 

de pH entre 8 e 11 existe a formação de sais o que dificulta a convergência do simulador. Se o 

pH for superior a 11 o simulador não apresenta nenhum valor devido à quantidade significativa 

de sais que se formam na coluna na coluna de absorção.  

Para este redutor apenas se formam carbonatos para valores de pH elevados (pH>8). 

Comparativamente com o tiossulfato de sódio, a reação de redução consome menos hidróxido 

de sódio, por conseguinte, não existe um excesso de iões Na+ relativamente aos de OH-. Assim, 

forma-se NaHCO3 invés de Na2CO3. 

Peróxido de hidrogénio 

Por último, foi simulada a secção de neutralização com a adição do peróxido de hidrogénio a 

diferentes valores de pH iniciais, Tabela 12. 
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Tabela 12 – Dados referentes à simulação com o redutor peróxido de hidrogénio. 

pH 

objetivo 

pH entrada 

da coluna 

(corrente -5) 

pH 

saída da coluna 

(corrente – L) 

�̇�NaOH 

(kg∙h-1) 

% Cl2 

absorvido 

HETP 

(m) 

Tcoluna 

(°C) 

Queda de 

pressão 

(mbar) 

Precipitação 

(Composto) 

7,0 7,2 7,2 80,5 93,2 0,58 32 6,83 Não 

7,5 7,6 7,6 82,3 92,8 4,0 × 10-1 35 7,20 Não 

8,0 8,4 8,6 0 82,8 2,0 × 10-10 40 7,36 Carbonatos 

9,0 9 8,8 716 74,9 2,6 × 10-10 41 7,33 Carbonatos 

10 10 8,9 843 59,8 3,3 × 10-10 52 7,27 Carbonatos 

11 11 13 388 44,0 4,5 × 10-10 9 3,39 Carbonatos 

 

Verifica-se que uma das limitações da utilização do peróxido de hidrogénio é que para valores 

de pH superiores a 8 não se garante a absorção total do cloro. Esta pode ser uma limitação em 

termos de emissões de cloro pela corrente VENT da instalação industrial.    

Para valores de pH iguais ou superiores a 11 os valores deixam de ter significado, o simulador 

tem dificuldade em convergir quando existe formação de sais, neste caso, carbonatos.  

A precipitação dos carbonatos (NaHCO3 e Na2CO3) ocorre na coluna de absorção, teoricamente, 

onde existe maior perda de carga. Este facto faz com que seja essencial ter uma coluna de 

absorção à escala piloto para a observação do seu comportamento a diferentes pH e valores de 

potencial oxidação-redução.  

Os resultados da instalação piloto, juntamente com os da simulação permitem definir uma gama 

de valores de operação que garanta o bom funcionamento da secção de neutralização.  

4.1.2 Análise de sensibilidade - variação do caudal mássico de CO2 no efluente gasoso 

à entrada da coluna de absorção 

Em todas as simulações com pH igual ou superior a 8, o ASPEN PLUS ® apresenta precipitação 

de carbonatos. Por conseguinte, fez-se uma variação da quantidade de CO2 na corrente de 

entrada do gás na coluna de absorção para se determinar o seu impacto. Para todos os redutores 

não há formação de sais para um pH entre 7 e 8. Como tal, para um pH objetivo de 7,5 oscilou-

se em 20 % o caudal mássico de CO2 na corrente de gás à entrada da coluna de absorção para 

cada redutor. A Tabela 13 sumariza os resultados obtidos, especificamente, a percentagem de 

CO2 absorvido (% CO2) e Cl2 absorvido (% Cl2), a variação de pH (pH5 – pH da corrente 5 
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correspondente à entrada na coluna, pHL – pH do efluente que sai da coluna de absorção como 

corrente L) e se ocorreu a formação de sais.  

Tabela 13 – Variação do caudal mássico de CO2 para o pH objetivo de 7,5.  

 

Agente Redutor 

Na2S2O3∙5H2O NaHS H2O2 

pH5 pHL 

Absorção 
(%) Sais pHe pHf 

Absorção 
(%) Sais pHe pHf 

Absorção 
(%) Sais 

CO2 Cl2 CO2 Cl2 CO2 Cl2 

𝑄
 C

O
2
 

- 
2
0
 %

 

7,3 7,2 4 99 Não  7,5 7,2 1 99 Não 7,4 7,4 1 94 Não 

In
ic

ia
l 

7,5 7,4 1 98 Não 7,4 7,1 2 99 Não 7,6 7,6 1 93 Não 

+
2
0
 %

 

8,0 8,0 5 99 Sim 7,6 7,4 1 99 Não 7,7 8,0 5 96 Sim 

 

Quando existe um aumento do caudal mássico de CO2, a absorção de dióxido de carbono 

aumenta o pH para um valor superior a 7,5 e o controlo de pH para o valor especificado deixa 

de ser possível (apenas está considerada a adição de hidróxido de sódio). Consequentemente, 

o aumento de 20 % do caudal mássico de CO2 na quantidade de dióxido de carbono na corrente 

de alimentação irá provocar a precipitação de sais.  

A análise da quantidade de cloro absorvido não apresentou variação da registada nas Tabelas 

10, 11 e 12, o que permite concluir que o aumento da percentagem de dióxido de carbono na 

corrente de efluente gasoso ácido à entrada da coluna de absorção não influencia a quantidade 

de cloro absorvida. 

4.2   Parte Experimental 

4.2.1 Ensaios preliminares - relação entre pH e potencial oxidação-redução 

Uma vez que a relação entre pH e potencial oxidação-redução para o tiossulfato de sódio e 

hidrogenossulfeto de sódio não se encontram disponíveis na literatura, foram realizadas 

experiências preliminares à escala laboratorial para se obter esta relação. Os resultados obtidos 

permitem definir a gama de potencial oxidação-redução para cada valor de pH e observar o 

comportamento do redutor quando adicionado ao efluente líquido em estudo. 

A aquisição de dados permitiu registar o pH e o potencial oxidação-redução em contínuo, em 

função do volume de redutor adicionado. O volume estequiométrico de redutor necessário foi 
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estimado com base na quantidade de hipoclorito inicial. Na Figura 14 apresentam-se os 

resultados obtidos para o tiossulfato de sódio (Na2S2O3.5H2O).  

 

Figura 14 - Relação entre pH e potencial oxidação-redução com adição de Na2S2O3.5H2O. 

 

Verificou-se que a adição do redutor tiossulfato de sódio à amostra torna o valor de pH instável, 

tornando-o de difícil controlo. A solução torna-se ácida antes de ser adicionada a quantidade 

de redutor necessário para a redução do hipoclorito. Quanto menor foi o pH inicial da amostra, 

maior foi a oscilação apresentada. Esta variação do pH pode ser explicada por duas das três 

equações da redução do hipoclorito com o tiossulfato terem um consumo variável de hidróxido, 

equações (11) e (12).  

De forma a superar a dificuldade de variação do pH, aumentou-se o volume de amostra inicial, 

contudo, o controlo de pH continuou a ser problemático, alterando-se significativamente a 

partir de um dado volume de redutor. 

O potencial oxidação-redução positivo contradiz o esperado, teoricamente, este deveria ser 

zero (garante que não existe hipoclorito) ou negativo (redutor em excesso). Os resultados 

obtidos podem ser explicados pelo cálculo do volume estequiométrico baseado na equação (11) 

e na prática estar também a (12) e (13).  

Do mesmo modo, o procedimento para relacionar o pH com o potencial oxidação-redução com 

adição de hidrogenossulfeto de sódio também foi realizado, Figura 15. 
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Figura 15 – Relação entre pH e potencial oxidação-redução com adição de NaHS. 

 

O redutor hidrogenossulfeto de sódio é mais estável e a experiência decorreu sem a 

instabilidade na medição do pH. O valor de potencial oxidação-redução apresentou-se sempre 

positivo para o volume estequiométrico de redutor adicionado, exceto para valores de pH 

elevados (superiores a 11). As experiências em que o valor do potencial oxidação-redução é 

positivo contrariam as referências bibliográficas, tal pode ser justificado pelo valor destas duas 

variáveis estarem na zona de viragem. 

As variáveis em estudo serão discutidas mais pormenorizadamente nos ensaios da instalação 

piloto para cada um dos redutores. Estes serviram apenas como preliminares para a perceção 

do comportamento dos agentes redutores. 

Para o redutor peróxido de hidrogénio, tal como referido, a relação em estudo neste 

subcapítulo já se apresenta nas referências bibliográficas consultadas.  

4.2.2  Ensaios na Instalação piloto  

Os ensaios realizados na instalação piloto, scale down da instalação industrial tiveram como 

objetivo a validação dos resultados obtidos por simulação. Desta forma, avaliaram-se quatro 

parâmetros para cada redutor, especificamente, a variação do pH e do potencial oxidação-

redução, a possível formação de sais e ainda o efeito da concentração da solução de redutor.  

O volume da amostra utilizada em cada experiência, cujo pH foi ajustado com hidróxido de 

sódio, era aproximadamente de 6 litros. Contudo, o volume de efluente era variável e, por 

conseguinte, o volume de redutor adicionado também. De seguida enumeram-se os diferentes 

critérios referentes a cada redutor.   
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Tiossulfato de sódio penta-hidratado 

Os ensaios na instalação piloto com adição do redutor tiossulfato de sódio foram realizados com 

o efluente proveniente da coluna industrial de absorção de cloro, cuja concentração de cloro 

era 0,81 g∙L-1, para diferentes valores de pH iniciais, compreendidos entre 8 e 12. Para valores 

de pH iniciais entre 7 e 8 não foi possível obter resultados, visto que a solução torna-se ácida 

com um volume de redutor muito reduzido e a adição de hidróxido de sódio só é feita no início 

de cada experiência. O simulador está coerente com a diminuição do pH para um pH objetivo 

entre 7 e 8.  

Variação de pH 

Na Figura 16 apresenta-se o pH inicial de efluente líquido ajustado com NaOH para cada 

experiência e a sua evolução em função do volume de tiossulfato de sódio adicionado.  

 

 

Figura 16 – pH em função do volume de tiossulfato de sódio, para diferentes pH iniciais. 

 

Tal como referido, não foi possível registar o que se sucede com o efluente a pH entre 7 e 8, 

dado que este diminui para 4 com uma pequena adição do redutor. Para um efluente líquido 

ácido, a ser adicionado à coluna de absorção, o cloro não é absorvido e é desnecessário o registo 

desses ensaios. Como referido no contexto e estado da arte, o efluente adicionado à coluna 

deverá ter um pH igual ou superior a 7.  

Para o pH superior a 8, este diminui sempre com a adição do redutor, tornando-se mais estável 

à medida que o pH inicial do efluente, ajustado com hidróxido de sódio, aumenta. A explicação 

inerente ao fenómeno descrito pode ser a existência de três equações de redução do cloro com 

o ião tiossulfato (11), (12) e (13) que variam consoante o pH. Aliás, tal como foi mencionado 
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no contexto e estado da arte, Tabela 1, esta análise não é linear, ou seja, não se consegue 

distinguir que reações ocorrem, e em que percentagem, para cada valor de pH. É possível 

concluir que a equação (13) deve ser favorecida a um pH mais elevado e a (12) e a um pH mais 

próximo de 7 (mas em meio alcalino). 

Análise da precipitação de sais 

Em nenhum ensaio se observou a precipitação de sais, inclusive, com a adição de um volume 

dez vezes superior ao valor estequiométrico estimado de redutor. De forma a se entender 

melhor o sucedido, em seguida, apresenta-se uma análise realizada para determinar a 

existência de sulfatos e carbonatos no efluente com pH ajustado para aproximadamente 12 e 

excesso de redutor. Na Tabela 14 apresentam-se os valores de redutor adicionado, pH e 

potencial oxidação-redução registados no início e fim da experiência. 

Tabela 14 – Volume de redutor adicionado, pH e potencial oxidação-redução no instante 

inicial e final da experiência. 

Amostra Volume de redutor (mL) pH E (mV) 

Inicial 0 12,3 322 

Final 260 12,1 -57,6 

 

O volume estequiométrico necessário para reduzir o hipoclorito era de aproximadamente 65 

mL, ou seja, foi adicionado mais do quádruplo. Os resultados obtidos foram de 950 mg∙L-1 de 

carbonatos, 20 mg∙L-1 de sulfatos e menos de 2 mg∙L-1 de Cl2. Estes resultados significam que a 

quantidade de dióxido de carbono que foi absorvido para esta amostra de efluente líquido não 

é significativa, mesmo para pH elevado, e que o excesso de redutor não torna a solução saturada 

e passível de formação de uma quantidade elevada de sulfatos. 

Análise Potencial Oxidação-Redução   

As Figuras 17 e 18 mostram os gráficos com a evolução do potencial oxidação-redução em função 

da adição do redutor, tiossulfato de sódio penta-hidratado, a 20 e 30 % respetivamente.  
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Figura 17 – Evolução do potencial oxidação-redução com adição do tiossulfato de sódio penta-

hidratado a 20 %. 

 

Figura 18 - Evolução do potencial oxidação-redução com adição do tiossulfato de sódio penta-

hidratado a 30 %. 

 

Quando o valor de potencial oxidação-redução se apresenta negativo significa que o S2O3
2- já se 

encontra em excesso e a sua contínua adição torna o potencial oxidação-redução negativo. 

Contudo, existiram ensaios em que foi adicionado um volume de redutor muito superior ao 

volume estequiométrico e o valor de potencial oxidação-redução não se tornava negativo. O 

que corrobora os resultados obtidos nos ensaios preliminares, Figura 14, sub-capítulo 4.2.1. 

No gráfico 19 pode-se observar que a quantidade adicionada de tiossulfato de sódio para um 

pH inicial de 11 foi menor do que para um pH inicial de 8, o que está de acordo com a 

bibliografia consultada, Tabela 1. 

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

0 100 200 300

E
/ 

m
V

Volume de tiossulfato de sódio/ mL

pHi = 8,2

pHi = 9,4

pHi = 10

pHi = 11,3

pHi = 11,7

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 100 200 300 400

E
/ 

m
V

Volume de tiossulfato de sódio/ mL

pHi = 8,4

pHi = 11



Desenvolvimento de processo de neutralização de efluente de gases ácidos 

Resultados e Discussão 37 

Em todos os ensaios o potencial oxidação-redução demorou a estabilizar, ou seja, a reação de 

redução não é instantânea. A fim de se confirmar a afirmação anterior, a mesma amostra foi 

analisada 24 horas após a recolha, obtendo os seguintes resultados: 

Tabela 15 – Análise da mesma amostra em períodos diferentes. 

tempo  (h) pH E (mV) 

0 8,3 37,1 

24 8,41 -34 

 

A alteração do potencial oxidação-redução indica que a reação de redução do hipoclorito é 

lenta. As amostras retiradas ao longo dos ensaios poderão não estar em equilíbrio, o que pode 

explicar o facto do potencial oxidação-redução não atingir o valor negativo para o volume de 

redutor estequiométrico adicionado. Este facto pode provocar instabilidade no processo e 

dificultar o controlo de pH. Posteriormente, poderá ser feito um estudo para a determinação 

da constante cinética da reação de redução, contudo, no âmbito deste projeto, poderá não ser 

pertinente uma vez que a instalação industrial opera em contínuo.  

Variação da concentração do redutor 

A variação da concentração do redutor não demonstra nenhuma alteração desde que o 

tiossulfato de sódio se consiga dissolver quando a solução é preparada. A única alteração poderá 

ser na cinética da reação de redução do hipoclorito, todavia, tal não foi alvo de análise.   

Em suma, culminando os resultados da simulação com os experimentais para este redutor, a 

gama de operação de pH deverá ser entre 7 e 8, com o controlo rigoroso do mesmo, o potencial 

oxidação-redução para este pH deverá ser entre -200 mV e -100 mV para garantir que não existe 

cloro na corrente e excesso de redutor. 

Para a gama de operação referida assume-se que a reação dominante é a da equação (12) visto 

que é reação que consome mais OH-, tornando o pH incontrolável. 

Hidrogenossulfeto de sódio 

O efluente utilizado para os ensaios com o hidrogenossulfeto de sódio tem uma concentração 

de cloro de 0,52 g∙L-1. 

Variação de pH 

A variação do pH é registada para diferentes ensaios com valores de pH iniciais variados, numa 

gama entre 7 e 12, com adição do NaHS, resultando no gráfico da Figura 19. 
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Figura 19 – pH em função do volume hidrogenossulfeto, para diferentes pH iniciais. 

 

A adição de NaHS à coluna, para valores de pH entre 7 e 8 do efluente, provoca uma diminuição 

significativa do pH, tornando-a ácida. Para valores de pH superiores a 8 este aumenta um 

máximo de 1,5. Os resultados obtidos estão concordantes com a simulação, visto que nas duas 

circunstâncias o pH diminui para valores entre 7 e 8 e aumenta ligeiramente para valores de 

pH superiores a 8. Contudo, esta relação não é linear, uma vez que na simulação o pH oscila na 

coluna por absorção do cloro e dióxido de carbono.  

Análise da precipitação de sais 

A Tabela 16 contém o valor do pH no início e final de cada experiência, bem como a cor 

observada no efluente no instante em que se adicionou o volume estequiométrico de redutor 

necessário para reduzir o hipoclorito a cloreto. 

Tabela 16 – Variação do pH e registo da variação da cor com adição da solução de NaHS. 

pHinicial pHfinal Cor 

7,61 3,31 Incolor 

7,94 3,93 Incolor 

8,16 8,45 Opaco/Esbranquiçado 

8,55 9,47 Opaco/Esbranquiçado 

9,16 10,4 Amarelo 

9,49 10,66 Amarelo 

9,95 10,9 Amarelo 

10,95 11,17 Amarelo 
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Para um pH entre 7 e 8, analisando apenas a precipitação dos compostos, os objetivos são 

atingidos. A cor da mistura não se altera, esta apresenta-se incolor mesmo com excesso de 

NaHS e não existe qualquer sinal de precipitação. 

Se o pH estiver no intervalo 8 a 9,2 a mistura apresenta-se esbranquiçada e com um ligeiro 

aumento de redutor esta torna-se amarela, porém, não se observa a precipitação de sulfatos 

ou carbonatos. A ilustração da descrição da mistura opaca/esbranquiçada encontra-se na Figura 

20 comparada com a cor inicial (incolor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Secção da instalação piloto para pH entre 8 e 9,2 – antes e após adição de NaHS. 

 

O pH superior a 9,2 apresenta um aspeto amarelo, mas sem precipitação de sais visível. A 

aparência amarela advém da reação lenta entre o sulfeto de hidrogénio e o oxigénio dissolvido 

na água [26].  

Se a mistura se apresentar esbranquiçada ou amarela, quando se esvazia a coluna, nota-se que 

esta fica baça. Contudo, em nenhuma situação os sais são visíveis, tal pode advir do volume 

não ser significativo. Para cada experiência, com cerca de seis litros de efluente, apenas se usa 

no máximo 20 ml de hidróxido de sódio e de redutor. Para os volumes utilizados na instalação 

industrial os resultados poderão ter proporções maiores e consequências irreversíveis. Na 

simulação, para valores de pH superiores a 8, já existe formação de carbonatos, o que é 

corroborado com o sucedido nos ensaios laboratoriais. 

Análise do Potencial Oxidação-Redução 

Os gráficos representados nas Figuras 21 e 22 correspondem à evolução do potencial oxidação-

redução à medida que se adiciona o redutor a 12 e 20 % respetivamente.  

Sem 

NaHS 

Com 

NaHS 
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Figura 21 - Registo da evolução do potencial oxidação-redução com adição de 

hidrogenossulfeto de sódio a 12%. 

 

Figura 22 - Registo da evolução do potencial oxidação-redução com adição de 

hidrogenossulfeto de sódio a 20%. 

 

Quando o potencial oxidação-redução se apresenta negativo significa que o hipoclorito já se 

reduziu todo e que existe excesso de redutor. 

Para valores de pH superiores a 8, o potencial oxidação-redução altera drasticamente e demora 

a estabilizar (atinge -400 mV com um ligeiro excesso de redutor). Nas Figuras 21 e 22 observa-

se que as retas com maior declive para a diminuição do potencial oxidação-redução são as 

correspondentes a esta gama. Comparativamente com os ensaios preliminares para relacionar 

o pH com o potencial oxidação-redução os valores diferem, tal pode advir do valor que foi 

medido em contínuo ser equivalente ao volume estequiométrico e corresponder à zona em que 

as curvas das Figuras 21 e 22 têm um maior declive.  
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Variação da concentração do redutor 

Não se observa nenhuma alteração significativa para diferentes concentrações de redutor.  

Pelas simulações e ensaios experimentais para a o hidrogenossulfeto de sódio a gama de 

operação de pH deverá ser entre 7 e 8, desde que este seja controlado. O potencial oxidação-

redução para o pH referido deverá ser entre – 100 mV e – 400 mV. 

Peróxido de Hidrogénio 

O hipoclorito existente no efluente líquido resultante da coluna de absorção também foi testado 

com peróxido de hidrogénio na instalação piloto. Este redutor encontrava-se a 50 % (V/V) e foi 

diluído para 1 e 10 %. 

Nas experiências com o redutor a 1 e 10 % a concentração de Cl2 difere, sendo de 0,81 e 

0,67 g∙L-1 respetivamente. 

Variação de pH 

Na Figura 23 observa-se um gráfico da evolução do pH com adição de peróxido de hidrogénio. 

 

Figura 23 – Variação do pH com adição do peróxido de hidrogénio, para diferentes valores 

iniciais de pH. 

A análise da evolução do pH permite concluir que para valores superiores a 7,5 o pH pode ser 

considerado constante e para valores de pH inferiores a esse valor este diminui 

significativamente. Isto indica que para um pH inicial de 7,5 ocorre a reação de oxidação-

redução (19), para valores de pH inferiores a 7,5 esta reação não ocorre e apenas há 

decomposição do peróxido de hidrogénio, reação (20). 
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Análise da precipitação de sais 

Contrariamente ao obtido no simulador, na qual ocorria a formação de carbonatos, não se 

observou a formação de sais ou mudança do aspeto físico do efluente. Este facto pode ser 

explicado pela mesma analogia da análise feita à composição da amostra da experiência com o 

tiossulfato de sódio, na qual a quantidade de dióxido de carbono presente no efluente não é 

suficiente, mesmo que este se converta todo em carbonato, para ser visível.  

Análise Potencial Oxidação-Redução  

A medição do potencial oxidação-redução foi registado ao longo do tempo para cada ensaio 

com valor de pH diferente ou concentração de redutor – Figuras 24 e 25. 

 

Figura 24 – Evolução do potencial oxidação-redução com adição de H2O2 a 1 %. 

 

 

Figura 25 - Evolução do potencial oxidação-redução com adição de H2O2 a 10 %. 
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O medidor de potencial oxidação-redução rapidamente estabiliza indicando que a solução se 

encontra em equilíbrio. Os valores obtidos são coerentes com os refentes à bibliografia 

consultada, Figura 8. 

Após a adição do volume estequiométrico de peróxido de hidrogénio calculado, a solução 

apresenta um valor positivo do potencial oxidação-redução, nunca atingindo o valor 0 ou 

negativo (mesmo que seja adicionado uma quantidade muito superior ao volume 

estequiométrico calculado). Tal pode ser explicado pela redução de todo o hipoclorito a cloreto 

e, consequentemente, o excesso de peróxido de hidrogénio. O H2O2 presente na solução apesar 

de se comportar como um redutor, quando reduz todo o hipoclorito apresenta-se como um 

oxidante, como referido no contexto e estado da arte.  

Variação da concentração do redutor 

A variação do potencial oxidação-redução é independente da concentração do redutor. 

Contudo, para o peróxido de hidrogénio a 10 % observou-se uma maior formação de bolhas na 

recolha da amostra para análise. Tal faz sentido uma vez que se liberta mais O2 no mesmo 

espaço de tempo. Nesta situação é essencial existir uma corrente – VENT, Figura 4, na 

instalação, quer na industrial quer na piloto, de modo a garantir que não existe acumulação de 

oxigénio e sobrepressão. 

A gama de operação do pH na instalação industrial deverá ser entre 7 e 8. O potencial oxidação-

redução depende do pH, como tal, para 7 deverá ser 400 ± 50 mV e para pH 8 deverá operar a 

200 ± 50 mV.  
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Análise Económica 

As reações (11), (18) e (19) permitem estimar o consumo estequiométrico dos respetivos 

redutores por hipoclorito que será reduzido a cloreto. Contudo, a quantidade de hipoclorito ou 

cloro presente no efluente líquido varia com o valor do pH, como tal, é estimado o custo de 

redutor pela quantidade máxima de cloro presente nessa mesma corrente. O custo de cada 

redutor foi fornecido pela CUF-QI. 

Tabela 17 – Consumo e custo de cada redutor por um quilograma de cloro a destruir. 

Redutor 
Consumo 

estequiométrico 
(kg∙kgCl2

-1) 
Custo (€∙kg-1)2 

Custo específico 
(€∙kgCl2

-1)2 

Tiossulfato de sódio 
penta-hidratado 

0,875 0,10 0,089 

Hidrogenossulfeto de 
sódio 

0,395 0,22 0,087 

Peróxido de 
Hidrogénio 

0,960 0,19 0,18 

 

Se a concentração média no efluente líquido após a absorção for de 1 g∙L-1, para um caudal de 

aproximadamente 500 L∙h-1 corresponderá a 4,2 toneladas de cloro por ano. Os custos anuais 

com cada redutor para destruir a quantidade de cloro anual estimada encontram-se 

discriminados na Tabela 18. 

Tabela 18 – Consumo e custo anual de cada redutor para eliminar 4,2 toneladas de cloro. 

Redutor Consumo anual (kg∙ano-1) Custo anual (€∙ano-1)2 

Tiossulfato de sódio  
penta-hidratado 

1 661 319 

Hidrogenossulfeto de 
 sódio 

3 676 147 

Peróxido de 
 Hidrogénio 

4 030 740 

 

Dos resultados obtidos pode-se concluir que a utilização do tiossulfato de sódio tem o dobro do 

custo que a utilização do hidrogenossulfeto de sódio. Além disto, o peróxido de hidrogénio tem 

o dobro do custo do tiossulfato de sódio.  

                                            

2 Valores multiplicados por uma constante por motivos de confidencialidade 
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Recomendações / Considerações na Instalação Industrial 

O tiossulfato de sódio apresentou-se como o redutor mais instável. O seu uso deverá considerar 

um controlo rigoroso de pH, deve ser equacionado adicionar a base após a adição do redutor 

para garantir o pH pretendido na entrada na coluna de absorção. Além disto, este deverá ter 

um reservatório extra que garanta um tempo suficiente para ocorrer a reação de redução. Nas 

condições enunciadas e um pH entre 7 e 8, o valor objetivo do potencial oxidação-redução 

deverá ser entre -200 mV e –100 mV. 

Com o hidrogenossulfeto de sódio, de forma a garantir que não existe formação de sais e que o 

hipoclorito é todo reduzido, o ideal é operar na gama de pH entre 7 e 8. Contudo, é necessário 

um controlo rigoroso deste após a adição de redutor, de modo a que o efluente não acidifique, 

tal como mencionado para o tiossulfato de sódio. Em relação ao potencial oxidação-redução, 

este deverá estar definido entre -400 mV e – 100 mV. Apesar do redutor em estudo ser mais 

estável e previsível que o tiossulfato de sódio, o odor que advém das experiências realizadas é 

muito intenso e tóxico, podendo ser um critério de exclusão.  

O peróxido de hidrogénio é o único que não tem a possibilidade de formação de sulfatos. 

Contudo, requer cuidados extra em relação aos restantes. Tendo em conta os resultados obtidos 

por simulação, a utilização do peróxido de hidrogénio não garante a total absorção do cloro, 

podendo resultar em emissões de cloro pelo vent da instalação industrial. Apesar de 

experimentalmente não ter apresentado dificuldades, industrialmente são necessários cuidados 

com as condições de segurança no seu armazenamento e que a sua adição ao sistema tenha um 

vent para a atmosfera (devido à libertação de oxigénio). O potencial oxidação-redução 

objetivo, neste caso, não é zero, mas sim varia consoante o pH definido, é necessário 

corresponder estas duas variáveis. Para uma gama de operação 7 o potencial oxidação–redução 

deverá ser 400 mV com uma variação máxima de 50 mV e para um pH de 8 o potencial oxidação-

redução deverá ser 200 mV com uma amplitude máxima de 50 mV. Em termos operacionais este 

redutor é o mais estável, não obstante dos cuidados de manuseamento do mesmo. Todavia, 

para a CUF-QI, este poderá não ser o mais vantajoso devido ao custo que acarreta. 
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5 Conclusões 

A presente dissertação teve como objetivo a otimização de um processo de neutralização de 

um efluente gasoso ácido, proveniente de uma coluna de absorção de ácido clorídrico na 

CUF-QI. 

A secção de neutralização baseia-se na absorção do cloro da corrente gasosa por um líquido de 

lavagem que, posteriormente, deverá ser neutralizado com adição de hidróxido de sódio e 

reduzido a cloreto por um agente redutor. Na instalação industrial, o controlo da adição da 

base e do redutor poderá ser feito por medição de pH e potencial oxidação-redução, 

respetivamente. Estas foram as principais variáveis alvo de estudo para cada redutor 

considerado. Pretendeu-se obter as condições ótimas de funcionamento da secção de 

neutralização de forma a evitar a ocorrência de entupimento por precipitação de sais e garantir 

que todo o cloro é eliminado do efluente líquido. Os redutores analisados foram o tiossulfato 

de sódio penta-hidratado, o hidrogenossulfeto de sódio e o peróxido de hidrogénio.  

A primeira fase deste estudo foi a simulação da secção de neutralização, à escala industrial. 

Foi possível obter a quantidade absorvida de cloro e a possível formação de sais se o sistema 

operar a um dado valor de pH inicial. Verificou-se que a quantidade absorvida de cloro é 

superior a 90 %, exceto na situação em que é utilizado o peróxido de hidrogénio, a um pH inicial 

do sistema maior que 8. Acrescido, constata-se que para um pH superior a 8 ocorre a 

precipitação de carbonatos, independentemente do redutor considerado. Com o intuito de 

estudar a absorção de dióxido de carbono, e possível formação de carbonatos que levam ao 

entupimento da coluna, variou-se o caudal mássico de dióxido de carbono para um pH inicial 

inferior a 8 e conclui-se que não se formam sais se garantir o controlo de pH.  

Na segunda fase deste projeto, foi projetada, dimensionada e construída uma instalação piloto 

representativa da instalação industrial existente na CUF-QI. Os ensaios experimentais 

realizados, para cada redutor, permitiram avaliar a variação de pH e do potencial oxidação-

redução, a possível formação de sais e se a alteração da concentração de redutor afetava os 

resultados obtidos.  

O tiossulfato de sódio é um agente redutor que origina instabilidade no sistema em estudo 

(difícil controlo de pH), principalmente se o pH inicial objetivo for menor que 8. A cinética da 

reação de redução é baixa o que poderá dificultar o seu uso no sistema a operar em contínuo, 

como é o caso da instalação industrial. A gama de operação deste redutor deverá ser um pH 

entre 7 e 8 e um potencial oxidação-redução entre -200 mV e -100 mV. O hidrogenossulfeto de 

sódio deverá operar com um pH do efluente de recirculação entre 7 e 8, o valor objetivo do 
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potencial oxidação-redução deverá ser entre -400 mV e -100 mV. Este redutor tem a 

desvantagem de libertar um odor muito intenso (dá-se a libertação de H2S). O peróxido de 

hidrogénio é o redutor mais aconselhável tendo em conta os resultados experimentais. Usando 

este redutor, a instalação de neutralização deverá operar a um pH entre 7 e 8 e o valor do 

potencial oxidação-redução depende do pH, para pH 7 o potencial oxidação-redução deverá 

operar a 400 ± 50 mV e para um pH de 8 a 200 ± 50 mV. A análise económica realizada 

demonstra, no entanto, que o custo específico é o dobro dos outros dois agentes redutores. 

Limitações e Trabalho Futuro 

O projeto realizado, estudo da neutralização do efluente gasoso ácido proveniente da coluna 

de absorção do ácido clorídrico, foi pioneiro na CUF-QI. Apesar de terem sido obtido dados 

importantes para futura implementação na unidade industrial, ainda poderão ser realizados 

estudos para complementar a otimização efetuada. Assim, neste sub-capítulo são referidas as 

maiores limitações ocorridas durante o estudo e sugere-se o que ainda poderá ser realizado. 

As principais limitações relacionam-se com o desconhecimento da variabilidade da composição 

exata do efluente gasoso proveniente da coluna de absorção de HCl e do efluente líquido da 

coluna de absorção da secção de neutralização. Consequentemente, não foi possível calcular a 

transferência de massa que ocorre na coluna de absorção. Adicionalmente não foi avaliada a 

presença de orgânicos Estes deverão ser analisados e identificados.  

No projeto da instalação piloto, também se encontraram desafios, dado ter sido usado 

principalmente componentes já existentes na fábrica. Futuramente poderão ser efetuados 

melhoramentos; por exemplo, as válvulas inerentes à corrente 1, 3 e 5 deveriam ser 

reguladoras, a bomba de adição do redutor ser doseadora e a bomba de recirculação e adição 

de hidróxido de sódio ser auto ferrável. Adicionalmente, a coluna piloto deverá ter uma entrada 

para o gás ácido de forma a imitar todo o processo à escala industrial e validar a simulação 

desenvolvido em ASPEN PLUS ®.  

Neste trabalho foram estudados três redutores, porém, existem outros que também poderão 

ser equacionados se nenhum dos estudados preencher os requisitos para operar na secção de 

neutralização da CUF-QI. ´ 

Futuramente também deverá ser feita a validação do método na instalação industrial. 
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Anexo A - Simulação  

A.1 Constantes Cinéticas 

O cálculo das constantes cinéticas da hidrólise do cloro e do dióxido de carbono foi feita por 

regressão linear de experiências realizadas e publicadas na literatura.  

No caso da hidrólise do cloro, a variação da cinética com a temperatura apresenta-se na 

seguinte tabela: 

Tabela 19 – Constante de equilíbrio da hidrólise do cloro em função da temperatura [10]. 

T (º C) Keq x 104 (M2) Ln(Keq) 

0 1,46 -3,84 

15 2,81 -3,55 

25 3,94 -3,41 

35 5,10 -3,29 

45 6,05 -3,21 

 

Na Figura 26 relaciona-se o inverso da temperatura com o logaritmo da constante de equilíbrio, 

da qual foi possível aproximar a uma equação por regressão linear. 

 

Figura 26 – Relação entre inverso da temperatura e logaritmo da constante de equilíbrio. 
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As reações do dióxido do carbono e do ácido carbónico com um ião hidroxilo também ocorrem 

e as suas constantes de cinética encontram-se na Tabela 20. 

Tabela 20 – Constantes que relacionam a temperatura com a constante de equilíbrio [27]. 

Reagentes A B C D 

CO2 + OH- 5719,89 7,97 -0,028 -38,66 

HCO3 + OH- 4308,64 4,37 -0,022 -24,19 

  

As constantes da Tabela 21 estão inerentes à equação (28).  

ln(𝐾𝑒𝑞) =
A

𝑇
+ B × ln(𝑇) + C × 𝑇 + D 

 

( 28 ) 

A.2 Definição das propriedades químicas no ASPEN PLUS ® 

A definição das propriedades químicas requer a adição dos componentes inerentes a todas as 

reações nas especificações dos componentes nas propriedades do ASPEN PLUS ®. 

Posteriormente, são gerados todas as reações que ocorrem com estes compostos na fase líquida, 

definindo as espécies iónicas e os sais que se podem formar.  

Os compostos considerados para a simulação foram os seguintes: ácido clorídrico, dióxido de 

carbono, azoto, monóxido de carbono, cloro, hidróxido de sódio, água, e cada redutor, 

tiossulfato de sódio, hidrogenossulfeto de sódio, ácido sulfídrico, ácido sulfúrico e peróxido de 

hidrogénio. As espécies iónicas geradas foram hipoclorito, hipoclorito de hidrogénio, hidróxido, 

hidroxónio (H3O
+), cloreto, ião de sódio e referente aos redutores sulfato, bissulfato e sulfeto. 

Os sais que poderão precipitar são os carbonatos e sulfatos, nomeadamente, carbonato de 

sódio, bicarbonato de sódio, sulfato de sódio, sulfeto de sódio, cloreto de sódio e hidróxido de 

sódio. 

Para todas as espécies confirmaram-se os parâmetros, assim como as constantes de equilíbrio 

de todas as reações de equilíbrio e precipitação de sais. Além disto, todos os componentes que 

à temperatura ambiente se encontram no estado gasoso foram considerados como componentes 

de Henry, nomeadamente, cloro, monóxido de carbono, dióxido de carbono e azoto. 
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A.3 Reações consideradas na simulação 

Na secção de neutralização existem reações de equilíbrio, dissociação e precipitação. No 

simulador ASPEN PLUS ® o modelo utilizado foi o de eletrólitos, como tal, foi necessário definir, 

à priori, todas as reações para o sistema. Este modelo é vantajoso em relação aos outros por 

contabilizar a ocorrência das reações em todas as unidades, inclusive na junção de correntes. 

Note-se que para cada redutor existem reações diferentes.  

Reações gerais do processo: 

 Equilíbrio 

Cl2 + HO− ↔  HOCl + Cl− ( 29 ) 

HCl ↔ H+ + Cl− ( 30 ) 

HOCl ↔ H+ + ClO− ( 31 ) 

CO2 + HO− ↔ HCO3
− ( 32 ) 

HCO3
− ↔ H+ + CO3

2− ( 33 ) 

 Dissociação 

NaCl ↔ Na+ + Cl− ( 34 ) 

NaOH ↔ Na+ + OH− ( 35 ) 

NaClO ↔ Na+ + OCl− ( 36 ) 

NaHCO3 ↔ Na+ + HCO3
− ( 37 ) 

Na2CO3 ↔ 2 Na+ + CO3
2− ( 38 ) 

 Precipitação  

Na+ + Cl− ↔ NaCl (s) ( 39 ) 

Na+ + OH− ↔ NaOH (s) ( 40 ) 

2 Na+ + CO3
2−  ↔ Na2CO3 (s) ( 41 ) 

Na+ + HCO3
−  ↔ NaHCO3 (s) ( 42 ) 
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Reações inerentes a cada redutor: 

Tiossulfato de sódio 

 Equilíbrio 

 S2O3
2− + Cl2 + 2OH− → 𝑆2O4

2− + 2Cl−+ H2O ( 43 ) 

S2O3
2− + 4Cl2 + 10 OH− → 2SO4

2− + 8Cl−+5 H2O ( 44 ) 

S2O3
2− + Cl2 → 𝑆4O6

2− + 4Cl− ( 45 ) 

 Dissociação 

Na2S2O3 . 5 H2O ↔ 2Na+ + S2O3
2− + 5H2O ( 46 ) 

 Precipitação 

2Na+ + SO4
2− ↔ Na2SO4  (s) ( 47 ) 

Hidrogenossulfeto de sódio 

 Equilíbrio 

HS− + H3O+ → H2S + H2O ( 48 ) 

𝐻2𝑆 + 4𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 4𝑁𝑎𝐶𝑙 + 2𝐻2𝑂 ( 49 ) 

 Dissociação 

𝑁𝑎𝐻𝑆 → 𝑁𝑎+ + 𝐻𝑆− ( 50 ) 

 Precipitação (repetido) 

2Na+ + SO4
2− ↔ Na2SO4  (s) ( 51 ) 

Peróxido de hidrogénio 

 Equilíbrio 

𝐻2𝑂2 + 𝐶𝑙𝑂− ↔ 𝑂2 + 𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂 ( 52 ) 
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Anexo B – Ensaio experimental - relação entre pH 

e potencial oxidação-redução com adição de 

redutor 

A relação do pH com o potencial oxidação-redução foi determinada experimentalmente nos 

laboratórios da FEUP. 

O objetivo desta experiência foi adicionar o redutor, a um caudal constante, ao efluente 

proveniente da coluna de absorção com o pH ajustado e registar a evolução do valor de pH e 

potencial oxidação-redução ao longo do tempo. 

Inicialmente foi necessário preparar as soluções de redutor a adicionar à mistura para uma dada 

concentração. O cálculo das concentrações teve por base a percentagem mássica do redutor, 

tal como se apresenta na Tabela 21. 

Tabela 21 – Concentração das soluções com redutor. 

Redutor Percentagem mássica do 

redutor (% (m/m)) 

Concentração da solução 

(g∙L-1) 

Tiossulfato de sódio 99 5,00 

Hidrogenossulfeto de sódio 71 10,04 

 

Além disto, foi essencial calibrar a bomba peristáltica, de modo a obter uma relação entre as 

rotações por minuto (RPM) e o caudal (Q) em ml∙s-1. A função entre estas duas variáveis é dada 

por: 

𝑄 = 0,019 × 𝑅𝑃𝑀 + 0,019 ( 53 ) 

O estudo realizou-se a partir de amostras recolhidas na saída da coluna de absorção industrial. 

Os redutores em estudo poderão ou não ser adequados para cada pH. Assim, laboratorialmente, 

realizou-se a experiência da adição de cada redutor a cada amostra com pH diferente. A Figura 

27 representa o esquema do trabalho laboratorial realizado. 
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Efluente 
+

 NaOH Solução de 
redutor

pH
ORP

 

Figura 27 – Esquema representativo do trabalho laboratorial para medição de pH e potencial 

oxidação-redução. 

O tempo de medição contabilizou o tempo necessário para adicionar o volume estequiométrico 

do redutor, acrescido do tempo para que o valor de potencial oxidação-redução se tornasse 

negativo. A precipitação de sais também foi um critério para a possível paragem do ensaio.  
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Anexo C - Dimensionamento da instalação piloto 

C.1 Bombas 

No sistema existem duas bombas centrífugas de diferente potência, P-101 e P-102. A bomba   

P-101 utiliza-se na recirculação do efluente que sai da coluna de absorção e adição de amostra 

e a bomba P-102 na adição de redutor.  

A bomba P-101 é fabricada pela Totton Pumps, designada por NEMP 120/8 e apresenta a 

seguinte curva: 

 

Figura 28 – Curva da bomba de circulação do líquido da base da coluna para o topo. 

Na gama central da curva, o caudal de operação é de 50 L∙min-1, ou seja, 3000 L∙h-1. A bomba 

necessita de elevar 2,3 m, ou seja, valor superior ao valor da altura manométrica 

correspondente. Por conseguinte, haverá um aumento de pressão, cerca de 0,24 atm. 

A bomba P-102 também é comercializada pela Totton Pumps, com referência NEMP 40/6 e a 

sua curva da bomba encontra-se na Figura 29.  
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Figura 29 – Curva da bomba para adição do redutor. 

 

C.2 Enchimento da coluna 

O enchimento da coluna é do tipo Intalox Saddle, tamanho 25 mm e fator de empacotamento 

de 92. Pela simulação a perda de carga foi 30 mmH2O∙m-1. 

C.3 Caudais da coluna piloto 

Os caudais da instalação piloto tiveram por base o valor do caudal da gama central da curva da 

bomba P-101 que fará a recirculação do efluente líquido. Assim, o caudal de recirculação, 

corrente 2 do diagrama da Figura 10,considerado foi 3 kg∙h-1. 

Na Tabela 22 representa-se a velocidade na tubagem de recirculação, tendo por base o 

diâmetro nominal da tubagem e o caudal de passagem. Os cálculos inerentes à velocidade foram 

estimados pela seguinte relação: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑠𝑠𝑖𝑐𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑐çã𝑜
 

( 54 ) 
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Tabela 22 – Velocidade na tubagem de recirculação do efluente para cada diâmetro nominal. 

Diâmetro nominal (in) Velocidade (m∙s-1) 

0,50 124,17 

0,75 24,25 

1,00 14,96 

1,50 6,35 

2,00 3,85 

3,00 1,75 

 

A tubagem escolhida para os 3000 L∙h-1 tem um diâmetro nominal de 2 in, o que equivale a uma 

velocidade de 3,85 m∙s-1. 

A bomba correspondente ao reciclo necessita de elevar 2,3 m. Considerando que não existe 

alteração na velocidade, e pela equação de Bernoulli (55) estimou-se um aumento de pressão 

de 0,24 atm.   

𝑝1

𝜌𝑔
+ 𝑧1 +

𝑣1
2

2𝑔
=

𝑝2

𝜌𝑔
+ 𝑧2 +

𝑣2
2

2𝑔
 

( 55 ) 

 

Pelo simulador ASPEN PLUS ® obteve-se um valor de massa volúmica 0,97 (kg∙L-1), por 

conseguinte, estimou-se o caudal mássico da corrente e, com o valor da concentração média 

do cloro na corrente (1 g∙L-1), o caudal mássico de cloro.  

O caudal mássico do cloro permite, por estequiometria das reações (11), (18) e (19) e massa 

molar dos reagentes, estimar o caudal de hidróxido de sódio e de cada redutor necessário para 

neutralizar o efluente. Os caudais mássicos obtidos estão compreendidos entre 1 e 2 kg∙h-1. Nas 

condições referidas, não existe nenhum diâmetro plausível para uma velocidade entre 1 e 

10 m∙s-1. Como tal, fixaram-se os diâmetros como se apresenta na Tabela 23. 
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Tabela 23 – Diâmetros das tubagens da instalação piloto. 

Corrente 
Diâmetro 

nominal (in) 

1 0,50 

2 0,75 

3 0,75 

4 0,75 

5 0,75 

6 0,75 

7 0,50 

8 1,00 

Amostra 0,50 

Redutor 0,50 
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Anexo D – Experiências na instalação piloto 

Procedimento das experiências laboratoriais 

As amostras de efluente variam consoante a altura em que estas são extraídas da fábrica. Assim, 

para cada amostra nova foi necessário analisar o valor de pH e de concentração de cloro. 

Posteriormente, na instalação piloto são procedidos os seguintes pontos: 

1. Corrigir o pH do efluente proveniente da fábrica para o valor pretendido por adição de 

hidróxido de sódio. 

2. Encher a coluna sem recirculação da amostra em análise e sem adição de redutor.  

3. Adicionar o agente redutor; 

4. Periodicamente extrair amostra para medição do pH e do potencial oxidação-redução. 

Em todos os ensaios a formação de sais foi um critério de análise. No caso de se observar algum 

tipo de precipitação de sais, estes deverão ser dissolvidos em água até anular os sais formados. 

Por conseguinte, em vez de amostra e redutor, adiciona-se água até não se observarem os sais.  

O aumento da temperatura pode ser desprezável uma vez que não existe interação gás-líquido.  

De forma a garantir as mesmas condições iniciais para todas as experiências, no final de cada 

experiência, é necessário lavar a coluna com água abundante até que o pH da corrente de saída 

seja 7. Posteriormente, a coluna deverá ficar sem líquido tornando-a apta a um novo ensaio 

laboratorial. 

Cuidados a ter com cada redutor: 

 Tiossulfato de sódio [28]. 

 Não inalar os pós; 

 Garantir ventilação suficiente; 

 Não existem regras de armazenamento, apenas que este seja mantido num 

recipiente fechado; 

 É necessário o uso de luvas, assim como vestuário e óculos de proteção. 

 Hidrogenossulfeto de sódio [29]. 

 Garantir que não existe nenhuma fuga ou derrame; 

 Eliminar fontes de ignição; 

 Evitar contacto com olhos ou pele;  

 Se entrar em contacto lavar com água abundante; 

 Os vapores nunca deverão ser inalados; 
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 Manusear em área ventilada; 

 Diluir o produto só em recipientes fechados; 

 Lavar todo o material minuciosamente após a sua utilização; 

 

 Peróxido de hidrogénio [30]. 

 Evitar o contacto com a pele e mucosas. É necessário o uso de luvas, óculos de 

segurança e bata; 

 Assegurar que se encontra numa área ventilada e ter sempre disponívelum 

lava-olhos ou um chuveiro de segurança; 

 Área de armazenamento não deverá ter materiais combustíveis; 

 Os materiais contaminados deverão ser lavados antes de secarem; 

 Usar apenas materiais com respiros de segurança. O peróxido de hidrogénio não 

deverá estar em espaços fechados. 

As experiências com qualquer um dos redutores exige a utilização de equipamento 

adequando, nomeadamente, bata, calças, sapatos, óculos e máscara. 

 

 

 


