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1. RESUMO 

Projetou-se e construiu-se uma célula eletroquímica de circulação contínua de 

gás para produção de etileno a partir da redução eletrolítica do gás carbônico. As 

condições de eletrólise foram: voltagem de 3,4 V e corrente de 0,04 A. A análise 

quantitativa da mistura gasosa, utilizando o aparelho de Orsat, determinou em 

22% (em volume) o teor de gás carbônico e 29% (em volume) de hidrocarbonetos 

insaturados totais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico, é um dos gases 

causadores do “efeito estufa”. Normalmente, o CO2absorve energia do sol e 

mantém a Terra a uma temperatura habitável, porém, desde o início da era pré-

industrial tem ocorrido um aumento (Aresta, 2010) da sua concentração na 

atmosfera. Este aumento acumulativo decorrente das atividades humanas, 

atualmente, apresenta efeitos negativos ao meio ambiente como a concentração 

de CO2 em solos e oceanos, além de alterações climáticas irreversíveis como o 

aumento da temperatura ambiente (Aresta, 2010). Uma das principais fontes de 

origem dessa emissão intensa de CO2 é a queima de combustíveis fósseis, tanto 

de termoelétricas como em veículos automotores. 

Para preservar o meio ambiente, encetam-se esforços incipientes para diminuir a 

geração de dióxido de carbono. Um exemplo é o Protocolo de Kyoto, mas sem 

efeitos satisfatórios devido à resistência de muitas indústrias e até países para 

atendê-lo pelo seu reflexo na lucratividade da indústria como um todo, pois restringe 

a fonte de energia mais usada, o combustível fóssil. Uma alternativa eficiente seria 

dispor de uma “reciclagem química” para o dióxido de carbono, que lhe agregasse 

valor e, assim, permita auferir ganhos financeiros com a sua eliminação da biosfera. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é a construção uma célula eletroquímica para a 

redução do dióxido de carbono a etileno, visando  

 



4. METODOLOGIA 

A célula eletroquímica foi desenvolvida com dois béqueres de 250 mL, 

separados por uma membrana, Nafion 212, e acoplados por meio de grampos. 

Utilizou-se, como catodo, três barras de cobre conectadas a um fio de cobre 

através de um parafuso. O anodo empregado foi o grafite.  

O sistema de processamento adotado foi o contínuo de um fluxo de CO2. Para 

tanto, utilizou-se um reservatório de CO2, um pequeno compressor e um 

borbulhador paramovimentar o fluxo de gás carbônicode forma a reciclar o gás 

reagido, visando aumentar a conversão do CO2 inicialmente alimentado.Para 

armazenar o gás formado no processo empregou-se uma ampola de 1000mL. O 

aparelho montado é apresentado na Figura 1. 

Para a análise quantitativa da mistura gasosa formada no processo utilizou-se o 

aparelho de Orsat, apresentado na Figura 2. Ele é composto por uma bureta 

eudiométrica graduada de zero a 100mL, onde são lidos os volumes gasosos, a qual 

comunica-se por meio de um tubo de borracha com um frasco nivelador .O aparelho 

é constituído também por pipetas cheias de tubos de vidro que apresentam uma 

grande superfície para passagem da amostra de gases, a mesma é unida por um 

tubo em U a outra pipeta, na qual é impelida a solução absorvente quando a 

amostra de gases é empurrada na pipeta com tubos de vidro pela solução contida 

no frasco nivelador e na bureta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente, acumulou-se gás carbônico a ser reagido, na ampola de vidro e, em 

seguida, saturou-se de dióxido de carbono350mL de uma solução de bicarbonato de 

Figura 1: Célula eletroquímica Figura 2: Aparelho de Orsat 



potássio 0,1 M (Hatsukade, 2014) com o auxílio de um lavador de gás.Logo após, 

essa solução saturada foi introduzida no compartimento do catodo, enquanto no 

anodo utilizou-se apenas uma solução de bicarbonato de potássio 0,1 M.  

Posteriormente, iniciou-se o processo empregando uma voltagem de 3,4 V e 

corrente de 0,03 A. Sendo assim, as três válvulas da ampola foram abertas para 

circulação, em circuito fechado, do gás carbônico e do gás formado.  

Realizou-se o processo de redução eletroquímica durante 30 minutos e com o 

objetivo de análise da reação utilizou-se um pHmetro. A cada 5 minutos de reação, 

mediu-se o pH da solução de cada compartimento. 

Na análise quantitativa no aparelho de Orsat foi utilizada uma solução de 

hidróxido de potássio a 30% para absorção de gás carbônico e uma solução de 

água de bromo (7g/L de Br2) para absorção de hidrocarbonetos insaturados.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Figura 3: Gráfico de pH das soluções em função do tempo em minutos 

Na análise quantitativa com o aparelho de Orsat, obteve-se 22% de gás carbônico 

e 29% de hidrocarbonetos insaturados. 
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