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RESUMO 

Durante o processo industrial de prospccç:1o de gús natural cm poços profundos. conccntraçôcs substanciais de mercúrio 
têm sido detectadas fazendo parte da mistura gasosa. Isso requer um sistema de twt:nncnto de gases como mcclicla de 
controle de emissões de mercúrio para a atmosfera. Para solucionar o esse problema é stdicicntc a passagem elo g:is por 
um filtro. uma coluna de carvão ativado previamente dopado com enxofre. no sentido de adsoncr o mercúrio elementar 
c liberando um combustível livre desse metal. No entanto. uma vez atingida a sua capacidade ele adsorç;lo. esse can :lo 
carregado com mercúrio. que chega a concentrações da ordem de 20% p/p. representa um fot1c problema ambientaL pois 
tal material não pode ser disposto nos corpos receptores. uma vc1. que a atividadc bacteriana disponibili;.aria o mercúrio 
contido numa forma solúvel extremamente perigosa (Hg> ). Na tcnt:lti\·a ele evitar esse problema. o can ;lo c:trrcgaclo com 
mercúrio é normalmente queimado c parte do mercúrio recuperado. Porém. o resultado dcss:t queima representa uma fonte 
potencial de emissão de mercúrio para a atmosfera c. além disso. o c;uy;lo n;1o poclcr(t mais ser utili;ado após a queima. 
O objctivo desse estudo foi tratar o referido can;!o visando. principalmente. a rcmoç;lo elo mercúrio nele contido. \ia 
um processo clctrolítico. Foi realizada inicialmente a caractcri;.aç:lo elas amostras. incluindo uma an;'disc no microscópio 
clctrônico de varredura. para identificar quais espécies de mercúrio cst;!o presentes no c;uy;lo c f:t/cr o mapeamento ela 
sua superfície cm busca de elementos que caracterizem a fonnaç:1o de compostos cst:ívcis com o mercúrio A seguir foram 
rcali1.ados os testes clctrolíticos para a rcmoç;1o do mercúrio na forma elementar. 

PALAVRAS-CHAVE: clctrolixiviação: mercúrio: can·;1o mineral: gús natural. 

I. INTRODUÇÃO 

A poluição do meio ambiente tem sido tema de grande prcocupaçüo elas instituições ambientais. visto que :tfct:t o ser 
humano dirctamcntc através das atividadcs industriais. Portanto. estudos intensivos têm sido empreendidos paw avaliar o 
efeito c riscos da exposição de metais pesados nos organismos\ ivos c. cm conjunto com o monitoramcnto da conccntraç;1o 
desses metais. nos compartimentos ambientais. prc\ cnir c eliminar tal poluiç:1o. 

O mercúrio é causador de severos impactos cm ecossistemas c ao ser hum:mo. de uma forma dircta. fato que causa 
extrema preocupação. Os resíduos de mercúrio quando expostos ao meio ambiente s:lo mctaboli;ados por bactérias que 
introduzem esse metal no ciclo biológico dos organismos vivos afctanclo. conscqiicntcmcntc. o homem. Dessa forma. o 
mercúrio acumulado no organismo humano provoca danos irrcpar;Í\-cis no aparelho digestivo. ncn oso c respiratório. 

Este mercúrio atinge o homem durante a prospecção ele gús naturaL cm poços profundos. onde concentrações 
consiclcr:tvcis de mercúrio têm sido detectadas. fazendo parte da mistura gasosa. A combust:1o dircta dessa mistura. quer 
seja para geração de energia, nas tcnnoclétricas. quer seja para fins domésticos. se configura como uma fonte potencial 
de emissão de mercúrio. Nesses casos. unidades de tratamento têm sido frcqiicntcmcntc utilizadas visando remover ela 

corrente gasosa o mercúrio contido. 

O processo utilizado para a limpc1.a do gús carregado com mercúrio. consiste na imprcgnaç:1o elo can :lo mineraL 
previamente cominuído a cmofrc elementar. Portanto. sistemas de limpc1.a de gases. ou medidas de controle de emissões. 
devem ser considerados. de modo a submeter tais gases a um contato físico com c:uv:1o :ttivaclo para <t rctcnç;1o do 
mercúrio. No entanto. uma vez atingida a capacidade m:íxima de retcnç;1o de mercúrio um outro problema ambiental é 
introduzido visto que o can'ão carregado com mercúrio poclcrú conter até 20'% cm peso de mercúrio. representando. pois. 

um problema adicional quanto à disposição fmal. 

406 



XIX ENTMME - Recife. Pernambuco- 2002. 

2. OBJETIVOS 

O objeti\ o desse estudo foi e:\l r;rir o rncrcúrio adson ido na superfície de um can·;lo ati\"ildo. utili1.ado no tratamento de 
gases de poços profundos. \ isando reciclar o mcrcírrio elementar c:-; traído, bem como o can·;!o. após a sua reativaç;1o 
térmica. O processo consiste no elctroo:-;idaç;lo do can·;)o carregado com mercúrio num sistema rcacional onde o material 
contendo mercúrio alua como anodo nesse sistema. que emprega uma soluçiio de sa lmoura como clctrólito . 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A clctroo:-;idaçilo. foi o processo utili ;ado no tratamento desse resíduo contendo mercúrio permite a rccupcraçi'ío desse 
metal c a possibilidade de recic l;1gcm do can ;lo. Como etapa preliminar. foi realizado um breve estudo voltamétrico. com 
elctrodo rotatório de carbono \'Ítrco. \·isa ndo elucidar o comportamento do mercúrio. na sua forma elementar ou iónica 
tHgCI/). durante o processo de clcsco ntaminaçi'ío. 

Nesse estudo uma varredura de potencial. cm regime constante. foi rcali;.acla lendo como clctrólito uma so lução JO·' 
moldrw' cm mercúrio. na forma ele ll gCI ~. c 1.0 moldnr' cm NaCl como clctrólito suporte. A velocidade de varredura de 
potencial aplicada foi de 0 .0)0 V s 1 sendo o potencial aplicado variado de 0.0 V(ECS). potencial inicial . a -1.0 V(ECS). 
potencial inferio r. cm seguida deslocado para + 1.0 (ECS). limite superior de potencial c. cnWo. de volta ao pot encial 
inicial Os ensaios voltamétricos foram reali zados utilizando-se um potenciostato/galvanostalo EG&G Princcton Applied 
Rcscarch. Modelo 277., -A. tendo co rno interface o ca rt iio co ntrolador GPlB STD-8-HO c aquisiç;1o de dados feit a pelo 
programa Resca rch Elcctrochcmistry Software -tOO (1992). modelo 270/250 da EG&G lnstnuncnts. A célula utilizada 
nos ensaios voltamétricos pode ser \·isualizada na Figura I. a seguir. 

(3) 

(l) 

(2) 
(6) 

Figura 1 -Esquema da célula clctrolitica utilizada nos ensaios voltamétricos. (I) ele! rodo de referência, (2) capilar de 
Luggi n. (:\) cletrodo de opcraç;lo/trabalho. (.f) contra-elctrodo de platina. (5) borbulhador de nitrogê nio. (6) placa de 

vidro sintcrizado. 

O sistema reacionalutili;ado nos teste de elctroo:-;idaç;1o das espécies de mercúrio é aquele mostrado esquematicamente 
na Figura 2. 

O sistema rcacionalmostrado acima. utilizado para a rcmoçi'ío clctrolítica de mercúrio de carvi'ío ativado. consiste de uma 
célula clctrolítica composta de um compartimento central. onde repousa o carvi'ío carregado com mercúrio elementar. Esse 
mercúrio está retido tanto mecanicamente. nos vazios da cstnrtum do carvi'ío. como na forma de sul feto de mercúrio (HgS), 
produto da rcaçi'ío do mercúrio elementar. presente na corrente de gás natural. com o enxofre elementar. originalmente 
presente no carvilo ( carv;lo HGR-P!I da Calgon. carv;1o ativado impregnado com cn:xofre). O compartimento central 
<lllódico é isolado dos dois compartimentos ca tódicos por uma manta sintética de polipropilcno visando isolar o leito de 
ca rY <1o dos c a todos de 1 it;lnio posicionados naqueles compartimentos. O clctrólito contido no reservatório de soluç;1o 
(NaCl 1.0 mol.dm ')é bombeado. continuamente. através do compartimento ;módico permeando a manta sintética c. cm 
seguida. preenchendo o~ ,:ompartimcnlos catódicos c retornado para o reservatório de soluç;1o. configurando um modo 
contínuo de reciclagem de cletrólito. 
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Figura 2- Sistema reacional utilizado no tratamento clctrolítico do carv;1o carregado com mercúrio. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O voltamograma da Figura 3 mostra importantes características: 

i. Um pico cm - 0.4 7 Y(ECS) resultado da redução dos íons HgCI/ a mercúrio elementar. c 

ii. Um pico cm 0,06 Y(ECS) resultado da oxidaçJo do mercúrio elementar. produzido na , arrcdura catódica. de volta a 
HgCI/, como mostra a reação a seguir: 

1/gCl; + 2e ·~>fig+ 4('1 
( I) 

Após atingir o pico catódico da redução dos íons HgC(/. o potencial é deslocado até -1.0 Y( ECS) sem qualquer indício de 
desprendimento de hidrogénio visto seu sobrcpotcncial catódico na superfície de mercúrio elementar. recém depositado. é 
superior ao de qualquer outro metal. 

A grande separação dos picos ( -0,5 V) pode ser devido à irreversibilidade dos íons HgCI,= cm se dissociarem como etapa 
que antecede à redução dos íons Hg2

' a mercúrio elementar. Isso significa que um lento processo de transpor1c de massa 
está ocorrendo. 
O processo clctrolítico de tratamento do carvão. utilil'.ando-sc o sistema rcacional da Figura 2. é dado início com o 
suprimento da corrente clétrica. com a oxidação dos íons cloreto na superfície anódic;L ou scpr . na superfície do c;l!Yiio 
cm tratamento: 
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Figura J- Voltamogr;nm cícl ico ge rado pela varredura de potenc ial de 0.0 V(ECS) a -LO V(ECS). cm seguida a + LO 
V(ECS) c retomando a 0.0 V(ECS) IH gCI: I IO·' M. INaC II 0 .5 M. 

(2) 

enquanto no ca toclo de tit únio a úgua é. inicia hncntc. reduzida produzindo íons hidro.\ilas c hidrogênio gasoso: 

Simultaneamente. úcido hipoc loroso é gerado. no seio ela so luç<1o. pela rcação química do cloro gasoso. gerado no ;modo. 
com a fase aq uosa: 

(4) 

que se dissocia cm íons hipoc lorito c io ns H ' . rcaç:1o essa dirctamcntc dcpcnclcntc do pH. O poder de O.\idação aumenta 
;1 medida cm que o pH decresce visto que a gcraç:1o do HCIO é favorec ida. A geração desse ácido é quase que 100'% 
favorecida quando o pH decresce abai.\o de 5. 

(5) 

O íons 1-1 ' reagem com os ions OH· (rcaç;1o J) para formarem moléculas de água (H '+ OH·<=> 1-1
2
0). 

Com o decorrer do processo c lctrolítico cm discussão. a ge ração dos íons hipocloritos não mais aumenta como esperado 
devido ;) gcraç;1o de íons clorato através da rcação química : 

((,) 

A geração de íons clorato pode ocorrer também clctroquimicamcntc através da seguinte rcação ;módica: 

(7) 

Com a produção das espécies cloradas (CIO·. HCIO. CIO,·). se inicia a O.\iclaçé1o do mercúrio elementar bem como do 
sul feto de mercúrio. de acordo com as seguintes rcaçõcs: 

Hg'' + 2Ciq-:.r) +4CI(-:.r) + 2HP= Cl;r,g) + HgCI~-:.r) +40H~) (8) 
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(9) 

Uma vez produzidos, os íons HgCI/- são reduzidos na superfície catódica através da Rcação lu que mostra a redução 
predominante de mercúrio a partir de soluções contendo elevadas concentrações de íons cloreto. Para rastrear a 
concentração de mercúrio no carvão, durante o processo de clctrooxidação. amostras desse material foram retiradas a 
cada hora c enviadas para an{tiise. Os resultados c condições experimentais dos testes de clctrooxidaç;1o s;1o mostrados 
na Tabela I. 

(I O) 

Tabela 1- Condições experimentais c resultados dos testes de clctrooxidação após -1- horas de ensaio 
A nodo"' 

pH Corrente 
1::.-.;traçao 

IHgi"· 
Teste (Carvão+ Hg) C a todo Hg 

(kp) 
(Solução) (A) 

('%) 
(ppm) 

I IA -1- XJl Titfmio 70 2.95 
2 L-1- -1- X.O Aço lnox úX ux 
3 L4 4 9,0 Tilfmio XX ) ,7() 

4 1,4 4 10.0 Tit<lnio 9X 3.97 
*Carvão ativado 8xl6# (2,38mm). 

**Concentração residual de mercúrio no clctrólito após tratamento do carv:1o. 

Após remoção do mercúrio. do carvão ativado carregado com esse elemento , esse foi cuidadosamente lavado. para a 
remoção de espécies solúveis de mercúrio. foi obsc1vado que a :'lrca superficial específica era da ordem 8.050 nr 1

• valor 
esse próximo da área superficial do carvão virgem, com o mesmo tamanho de partícula, que se encontra na faixa de 8.000 
a 120.000 nr 1

• 

O procedimento de lavagem supracitado é. também. ncccssi1rio para evitar a ciistali;.aç;1o do cloreto de sódio residual na 
superfície do carvão alterando suas características superficiais. 

5. CONCLUSÕES 

Os resultados experimentais permitem concluir que: 

A escolha adequada de condições experimentais é possível rcdtuir_ significativamente. a concentraç;1o de mercúrio no 
carvão ativado com alta eficiência de extração (>99%.): 

Foi possível redu;.ir a concentração de mercúrio do carv:1o a valores inferiores a 3.0 ppm_ concentração essa não 
apropriada para descarte. indicando a necessidade de se estender o tempo de clctrólisc: 

A solução cletrólito deve ser reciclada ao processo de eletrooxidaç;lo_ visto que possui alta salinidade c concentração 
residual de espécies mcrcuriais. cm solução. inadequada para o descarte: 

Considerando os baixos níveis de densidade de corrente obtidos no estudo voltamét1ico. recomenda-se o uso de catodos 
com áreas superficiais expandidas. de modo a intensificar o transporte de massa visando melhorar o desempenho do 
reato r: 

É recomendável, durante o processo de cletrólisc, manter o pH da solução clctrolítica na faixa de -1- a ú para aumentar a 
taxa de dissolução do mercúrio. 
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