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RESUMO 

 

 

SILVA, J. B., (2008) Biodegradabilidade anaeróbia de água de produção de 
petróleo. Dissertação (Mestrado) - Centro de Tecnologia e Geociências, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife (2008)  
 

RESUMO – Durante a extração o petróleo ocorre a geração de um grande 
volume de água, chamada de água de produção de petróleo (AP). Um campo 
de petróleo novo produz pouca água, porém com o passar do tempo e com a 
exploração este volume se eleva em quantidades que inviabilizam a utilização 
do poço. A produção excessiva desse efluente se tornou uma das maiores 
preocupações na indústria de óleo e gás. Esta água normalmente é composta 
por: óleos dispersos e dissolvidos; sais minerais dissolvidos; sólidos oriundos 
da corrosão; graxas e asfaltenos; produtos químicos adicionados para prevenir 
e/ou tratar problemas operacionais, tais como biocidas, anti-incrustantes, anti-
espumantes e inibidores de corrosão; além de gases dissolvidos, incluindo CO2 
e H2S. Este trabalho investigou as características de uma unidade produtiva de 
petróleo situada na cidade de Pilar-AL. A AP gerada nesta estação possui 
características diferenciadas das encontradas na literatura consultada para 
este trabalho, com concentrações de cloretos que variam de 97.500 até 
145.000 mg Cl-/L e valor médio de DQO de 6.760 mg O2/L. Levando isso em 
consideração, o objetivo deste trabalho foi caracterizar físico-quimicamente a 
AP e estudar a tratabilidade anaeróbia (reatores em batelada) desta água 
diluída em esgoto doméstico sintético (ES). A produção de metano é um 
parâmetro importante no monitoramento de um tratamento biológico anaeróbio 
e, neste trabalho, serviu como base para o acompanhamento dos reatores. 
Foram realizados testes em batelada e os resultados obtidos demonstram a 
viabilidade do tratamento anaeróbio até diluições de 15% de AP + 85% ES, o 
que corresponde a uma concentração de sódio de 6.000 mg Na+/L. Mesmo 
com a adição de potássio (K+) como íon antagonizante as diluições de 20 e 
50% de AP, que correspondem a 10.000 e 20.000 mg Na+/L, respectivamente, 
não apresentaram resultados satisfatórios de remoção de DQO e produção de 
metano.  
 
 
Palavras-chave: água de produção de petróleo; determinação de DQO para 
resíduos salinos; tratamento anaeróbio; íons antagonizantes. 
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ABSTRACT 

 

SILVA, J. B., (2008) Anaerobic biodegradability of water from oil 
production. Dissertation (Masters) - Centro de Tecnologia e Geociências, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife (2008)  

 

 
ABSTRACT – The large quantities of water is generated during the oil 
extraction, called the oil water production (AP). A new oil field produces little 
quantity of water. The excessive production of effluent has become a major 
concern in the oil and gas industry. This composed of this water is: oil dispersed 
and dissolved; minerals dissolved; solids coming from corrosion; greases and 
asphalt; chemicals added to prevent and / or address operational problems, 
such as biocides, anti-fouling, anti-sparkling and inhibitors of corrosion; addition 
of dissolved gases, including CO2 and H2S. The  AP generated at the Pillar-AL 
has different characteristics found in the literature, with concentrations of 
chlorine that range from 97,500 to 145,000 Cl- mg/L and the average value of 
6,760 mg of COD O2/L. There were different proposals for treatment, as the 
treatments physical-chemical, biological and both, but the characteristics differ 
from those waters treated water under study. The mayors objectives of this 
work was the physical and chemical characterization of the Pilar-AL AP, and 
study the anaerobic treatability (reactors in batch) diluted in synthetic domestic 
sewage (ES). The production of methane is an important parameter in 
monitoring a anaerobic biological treatment. Tests have been carried out in 
batch and the results demonstrate the feasibility of anaerobic treatment to 
dilution of 15% of AP + 85% ES, which corresponds to a concentration of 
sodium of the 6,000 mg Na+/L. Even with the addition of potassium (K+) like 
antagonist ion, the dilutions of 20 and 50% of AP, corresponding to 10,000 and 
20,000 mg Na+/L, respectively, showed no satisfactory results in removal of 
COD and methane production. 
 
 
KEY-WORDS: oil water production; COD determination of saline effluents; 
anaerobic treatment; antagonists ions. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Um sistema de produção de petróleo é estruturado com o objetivo de 

coletar a emulsão oleosa ou petróleo cru de um ou mais campos de petróleo e 

tratar essa matéria-prima, por processos de separação, em seus constituintes 

básicos: óleo, gás natural, água produzida e impurezas (sólidos). 

Shen (1999) cita as várias iniciativas de empresas preocupadas com a 

redução da geração de resíduos nos seus processos. Inicialmente, o aspecto 

primordial era referente à economia, tendo como principal objetivo, o aumento 

da taxa de utilização da matéria-prima. Posteriormente, o enfoque dado às 

questões ambientais pela sociedade levou as empresas a se engajarem na 

prevenção da poluição. 
Durante o processo de produção do petróleo é possível distinguir dois 

tipos de emulsões: emulsões de água em óleo (A/O), em que a água está 

dispersa no óleo; e emulsões de óleo em água (O/A), em que o óleo está 

disperso na água. As emulsões A/O originam-se da interação da água de 

formação e fluidos de estimulação com o petróleo. Quando a água associada é 

separada do petróleo é comum a presença de um residual de óleo que, na 

maioria das vezes, apresenta concentrações acima dos padrões especificados 

para o seu descarte no mar (RODRIGUES, 2003).  

A água de produção (AP), por ter alto teor de cloretos, não possui valor 

comercial e por isso não desperta interesse nos pólos extratores. Desta forma, 

uma das primeiras ações em uma unidade de tratamento é a separação entre a 

água e o petróleo. Mesmo dispondo de tecnologias para a máxima separação e 

para um melhor aproveitamento do óleo extraído, a água que resta é rica em 

resíduos e possui grande poder poluidor, tanto por conta dos hidrocarbonetos e 

do teor de óleos, quanto pela alta salinidade.  

Nos efluentes da indústria de petróleo, essas altas salinidades e os 

grandes volumes normalmente envolvidos limitam a utilização do tratamento 

biológico, levando ao maior interesse em avaliar o seu comportamento. O uso 

de reatores biológicos anaeróbios em efluentes gerados pela indústria de 

petróleo não apresentam tanta eficiência ou são pouco pesquisados, quando 
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comparados aos resultados obtidos com efluentes sanitários. Porém, sabe-se 

que o processo biológico pode ser protegido pela regulagem preliminar do fluxo 

do efluente, controle das cargas hidráulicas e orgânicas e pela redução 

preliminar dos óleos na forma livre ou emulsificada (REBHUN e GALIL, 1994). 

Uma opção para minimizar o efeito da salinidade é a utilização de 

antagonizantes, que apresentam bons resultados (OLMO, et al., 2005). 

Observando a sua constituição química, observa-se que é um produto 

formado por vários compostos orgânicos e que podem ser identificados como: 

hidrocarbonetos alifáticos (alcanos, alcenos e cíclicos); hidrocarbonetos 

aromáticos (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos); asfaltenos (fenóis, ácidos 

graxos, cetanos, ésteres e etc.); resinas e compostos polares (piridina, 

quinolinas, carbazóleos, amidas, tiofeno e etc.) (SEABRA, 2001). 

Na literatura são citados alguns trabalhos onde a água de produção é 

tratada de forma viável através de reatores anaeróbios (RICÓN, et al., 2002; 

GALLAGHER, 2001). O metano é o subproduto principal da degradação 

anaeróbia, sua produção está diretamente ligada ao consumo de matéria 

orgânica biodegradável e é um parâmetro de grande importância no 

monitoramento deste tipo de tratamento. 

Nesse sentido, a presente pesquisa buscou contribuir no conhecimento 

da degradação anaeróbia da água de produção. O trabalho propõe-se a 

avançar em algumas questões relativas à caracterização desse efluente, 

inclusive com relação a alguns aspectos analíticos, e ao desenvolvimento do 

uso de reator anaeróbio para o seu tratamento, pois existem limitadas 

informações a esse respeito, levando à necessidade de um conhecimento mais 

aprofundado. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. Objetivo geral 
 

 

O objetivo geral deste trabalho é estudar a degradabilidade da água de 

produção de petróleo, diluída em esgoto doméstico sintético (ES), em reatores 

de batelada, no tocante a sua eficiência quanto à produção de metano 

utilizando diferentes lodos. 

 

 
 

2.2. Objetivos específicos 
 

 

1. Caracterizar físico-químicamente a água de produção (AP) de Pilar-AL; 

2. Avaliar a atividade metanogênica específica de lodos oriundos de 

reatores em escala real para o uso no tratamento da AP; 

3. Testar a toxicidade da AP a organismos marinhos; 

4. Avaliar a capacidade de diferentes lodos anaeróbios em produzir metano 

a partir da AP; 

5. Estudar o efeito da adição do íon potássio (K+), como antagonizante ao 

sódio (Na+), na produção de metano. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

3.1. Perspectivas do petróleo na região nordeste e no Brasil 
 

 

Atualmente os estudos de exploração da Petrobras estão voltados às 

possíveis reservas de óleo acumuladas na camada pré-sal no litoral brasileiro o 

que pode ocasionar um salto no ranking dos países com maiores reservas de 

óleo e gás do mundo passando do 24° lugar para 8° ou 9°, posições hoje 

ocupadas por Venezuela e Nigéria, respectivamente. Em termos de incremento 

das reservas, o salto representaria um crescimento dos atuais 14,4 bilhões de 

barris de óleo equivalente (boe - medida que inclui óleo e gás)  para algo entre 

70 bilhões e 107 bilhões de boe (ANP, 2008).  

Define-se como pré-sal a região geológica que antecede uma extensa 

camada subterrânea de sal. Acredita-se que o petróleo hoje explorado no Brasil 

é apenas uma pequena porção que provavelmente escapou das regiões pré-

sal. O sal dificulta e encarece a extração, porém preserva um óleo leve e de 

ótima qualidade.   

O pré-sal brasileiro é um conjunto de reservatórios que se encontram na 

camada de sal que abrange o litoral do Espírito Santo a Santa Catarina, ao 

longo de 800 quilômetros de extensão por até 200 quilômetros de largura, em 

lâmina d’água que varia entre 1,5 mil e 3 mil metros e soterramento entre 3 mil 

e 4 mil metros (ANP, 2008). 

O Nordeste possui seis bacias sedimentares com potencial petrolífero: 

Bacia do Ceará, no mar; Bacia Potiguar em terra e no mar; Bacia de Sergipe-

Alagoas, em terra e no mar; Bacia do Recôncavo e Tucano Sul, em terra; Bacia 

de Pernambuco-Paraíba, no mar; Bacia do Rio do Peixe, Sub-bacia do Souza; 

Destas, as quatro primeiras são produtoras e as duas últimas apresentam 

indícios de óleo que as tornam candidatas a futuras licitações de blocos (ANP, 

2008).  
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3.2. Resíduos de petróleo x homem e meio ambiente 
 

 

A manipulação do petróleo pode gerar diversos poluentes, dentre eles os 

hidrocarbonetos voláteis, o monóxido de carbono (CO), óxidos de enxofre 

(SOx), óxidos de nitrogênio (NOx), material particulado, amônia (NH3), sulfeto 

de hidrogênio (H2S) e numerosos compostos orgânicos tóxicos (MARIANO, 

2005). 

A alta proporção de carbono e hidrogênio existente no petróleo mostra 

que os hidrocarbonetos são seus principais constituintes, podendo chegar a 

mais de 90% de sua composição (ZÍLIO e PINTO, 2002). Os hidrocarbonetos 

encontrados no petróleo são amplamente descritos na literatura, de acordo 

com Scheneider (2001), são derivados de baixo peso molecular que 

apresentam alta solubilidade em água e alta velocidade de percolação na 

pressão e na temperatura ambiente. São normalmente utilizados pela indústria 

como solventes e matéria-prima para síntese de produtos de maior valor 

agregado e na produção de combustíveis.  

Os tipos de hidrocarbonetos encontrados no petróleo podem ser 

divididos em: hidrocarbonetos alifáticos (alcanos, alcenos e cíclicos); 

hidrocarbonetos aromáticos (benzeno, tolueno, xilenos e etilbenzeno, dentre 

outros); hidrocarbonetos poliaromáticos ou policíclicos (HPAs): naftaleno, 

antraceno, fenantreno, etc.); asfaltenos (fenóis, ácidos graxos, cetanos, 

ésteres, etc.); resinas; e compostos polares (piridina, quinolinas, carbazóleo, 

amidas, tiofeno, etc.) (SEABRA, 2001). A proporção relativa a cada fração 

depende de muitos fatores tais como origem, idade, migração e alteração do 

óleo cru. 

Os hidrocarbonetos aromáticos benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos 

(BTEX), são reconhecidamente prejudiciais à saúde e solúveis em água, tendo 

assim maior potencial de migração nos aqüíferos subterrâneos. Ao 

evaporarem, reagem com outros compostos da atmosfera e ajudam na 

formação dos gases que afetam a camada de ozônio. 

Dentre estes, sabe-se que o benzeno é tóxico no que diz respeito à 

formação e ao desenvolvimento de fetos e também pode provocar leucemia 
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nos indivíduos expostos à concentrações elevadas através da supressão do 

sistema imunológico (GIST e BURG, 1997).  

Os hidrocarbonetos em geral são rapidamente absorvidos por vias 

respiratórias e devido a sua grande afinidade com as gorduras são distribuídos 

e armazenados em tecidos ricos em gordura como o sistema nervoso central e 

a medula óssea. No caso do benzeno, cerca de 50% é absorvido e eliminado 

pela urina, porém só após a metabolização no fígado (MARIANO, 2005).  

Esses hidrocarbonetos presentes em uma mistura complexa como o 

petróleo são em sua maioria biodegradados por culturas microbianas mistas, 

de maneira simultânea, mas a diferentes taxas. A taxa de biodegradação dos 

hidrocarbonetos varia em função do desaparecimento de certos componentes e 

da mudança da biota.  A presença de um dado hidrocarboneto em uma 

mistura, como substrato, pode ter uma influência positiva (pelo processo de 

cometabolização) ou negativa (pela sua toxicidade) na biodegradação dessa 

mistura. (SEABRA, 2001). Segundo Ururahy (1998), normalmente é adotada a 

seguinte ordem decrescente de susceptibilidade ao ataque microbiano: n-

alcanos > alcanos ramificados > aromáticos de baixo peso molecular > 

cicloalcanos > poliaromáticos > compostos polares. Porém existem algumas 

exceções, as quais resultam de ações cometabólicas. 

Segundo alguns autores citados por Rosato (1997), as bactérias são as 

principais responsáveis pela biodegradação de hidrocarbonetos no ambiente, 

mas fungos e leveduras, cianobactérias e outras algas, e mesmo protozoários, 

apresentam capacidade de degradação, tanto em ambiente marinho como de 

água doce e no solo. As vias metabólicas utilizadas para a degradação dos 

compostos existentes no petróleo têm sido largamente estudadas e observa-se 

uma grande diversidade taxonômica de organismos capazes de degradar 

hidrocarbonetos, utilizando-os como única fonte de energia e carbono, e sendo 

na maioria organismos mesofílicos (ATLAS, 1981). 

De acordo com a Resolução n° 357 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) de 17 de março de 2005, os máximos valores aceitáveis 

nas águas doces para as concentrações de benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xilenos são respectivamente 5,0 μg /L, 2,0 μg/L, 90,0 μg/L e 300 μg/L. 
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3.3. Água de produção 
 

 

A geração de resíduos nas indústrias é inevitável. Durante a extração o 

petróleo é acompanhado por um grande volume de água (AP) que, geralmente, 

contém altos teores de sais e uma mistura complexa de compostos orgânicos e 

inorgânicos, cuja composição varia durante a vida útil do poço de extração, e 

cujo volume tende a crescer à medida que o campo envelhece. A quantidade 

de água também varia de acordo com a idade e pode chegar a exceder dez 

vezes o volume de produção de óleo (HEIDER et al., 1999).  

Em 2007 o CONAMA publicou a Resolução 393 que dispõe sobre o 

descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas 

marítimas de petróleo e gás natural, e dá outras providências. Tal resolução, 

em seu Art. 2°, define AP como sendo a água normalmente produzida junto 

com o petróleo, doravante denominada "água produzida". De acordo com o Art. 

5º o descarte de água produzida deverá obedecer à concentração média 

aritmética simples mensal de óleos e graxas de até 29 mg/L, com valor máximo 

diário de 42 mg/L. 

Um campo de petróleo novo produz pouca água, em torno de 5 a 15% 

da vazão produzida. Entretanto, à medida que a vida econômica dos poços vai 

se esgotando, o volume de água pode aumentar significativamente para uma 

faixa de 75 a 90% (ALI et al., 1998; THOMAS, 2001). Esta produção excessiva 

de água se tornou uma das maiores preocupações na indústria de óleo e gás.  

Diferentes fatores podem influenciar na quantidade de óleo presente nas 

águas de produção. Dentre estes fatores destacam-se a composição do óleo, o 

pH, a salinidade, a temperatura, a razão óleo/água e o tipo e a quantidade de 

produtos químicos adicionados durante o processo de produção. 

Os compostos que, normalmente, compõem esta água são: óleos 

dispersos e dissolvidos; sais minerais dissolvidos; sólidos oriundos da 

corrosão; graxas e asfaltenos; produtos químicos adicionados para prevenir 

e/ou tratar problemas operacionais, tais como biocidas, anti-incrustantes, anti-

espumantes e inibidores de corrosão; e gases dissolvidos, incluindo CO2 e H2S 

(STEPHENSON, 1991). Alguns compostos dissolvidos são bastante resistentes 

aos processos de tratamento convencionais. 
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A fração orgânica da água de produção normalmente contém os 

compostos do petróleo e podem ser divididos em quatro grupos principais: 

alifáticos (incluindo os naftênicos), aromáticos, polares e ácidos graxos. A 

quantidade relativa e a distribuição de peso molecular destes compostos 

variam de poço para poço. Os compostos alifáticos de maior interesse são 

aqueles mais leves (< C5), pois são os mais solúveis em água e contribuem 

para o total de carbono orgânico volátil. Compostos aromáticos, tais como: 

benzeno, tolueno, xileno e naftalenos, são relativamente solúveis na água, 

estando ainda presentes em pequenas quantidades de hidrocarbonetos 

aromáticos polinucleares de alto peso molecular. Os compostos polares, como 

os fenóis, também são relativamente solúveis na água. Todavia, como estes 

compostos estão presentes em pequenas quantidades no petróleo, sua 

concentração na água produzida é menor do que a dos compostos aromáticos 

(OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2000). 

Os compostos inorgânicos normalmente detectados são cátions (Na+, 

K+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, Fe2+, etc.) e ânions como Cl-, SO4
2-, CO3

2-, HCO3
-, 

etc., sendo responsáveis pelo potencial de incrustação dessas águas. Além 

desses íons, essas águas também contêm traços de vários metais pesados. Os 

radionuclídeos encontrados nas águas produzidas nos campos de petróleo 

estão normalmente associados às ocorrências naturais de materiais 

radioativos. A radioatividade dessas águas se deve a presença de traços dos 

íons de K40, U238, Th232, Ra226 e Ra228. Em presença dos ânions SO4
2- e CO3

2-, 

o Ra226 pode co-precipitar com os cátions Ca2+, Ba2+ e Sr2+, formando 

incrustações radioativas nas tubulações (OLIVEIRA e OLIVEIRA 2000). 

Uma grande variedade de produtos químicos é adicionada durante o 

processo de produção como aditivos e são empregados para resolver ou 

prevenir problemas operacionais de acordo com a necessidade de cada 

sistema de produção gerando, desta forma, efluentes com diferentes 

características físico-químicas. Os principais produtos adicionados durante o 

processo de produção de petróleo são: inibidores de incrustação, inibidores de 

corrosão, biocidas, desemulsificantes, aditivos para o tratamento da água 

(coagulantes e floculantes), inibidores de deposição de parafinas/asfaltenos e 

antiespumantes.  
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Na literatura são encontrados trabalhos de caracterização da AP com 

resultados bem distanciados mesmo nos poços brasileiros. Na Tabela 3.1 é 

exibido um resumo dos valores médios encontrados em vários trabalhos com 

águas de poços no exterior. 

 
 
Tabela 3.1: Caracterização de AP em poços fora do Brasil. 

Parâmetro 
Stephenson 

(1991) 

Hansen e 
Davies 
(1994) 

Utvik 
(1999) 
Poço 
Brage 

Utvik 
(1999) 
Poço 

Oseberg F 

Utvik 
(1999) 
Poço 

Oseberg C 

Utvik 
(1999) 
Poço 
Troll 

Fenóis (mg/L) 1,05 5 6,12 11,45 10,96 0,58 

Benzeno 

(MG/L) 
1,3 4,5 4,6 3,7 0,8 

Tolueno 

(MG/L) 
1,1 3,5 2,7 1,5 1,0 

Etilbenzeno 

(MG/L) 
- 0,6 0,6 0,3 0,4 

Xileno (mg/L) - 

8* 

0,7 0,4 0,2 0,2 

Naftalenos 

(MG/L) 
0,13 1,50 0,86 1,20 1,06 1,23 

AOV (mg/L) - 300 757 1135 717 798 

Cd (µg/L) 27 50 nd nd nd Nd 

Cr (µg/L) 186 100 nd nd nd Nd 

Cu (µg/L) 104 800 nd nd nd Nd 

Fe (mg/L) - - 11,3 4,2 7,7 4,3 

Pb (µg/L) 315 500 - - - - 

Ni (µg/L) 192 900 nd nd nd Nd 

Ag (µg/L) 63 - - - - - 

Al (µg/L) - 80 - - - - 

Hg (ng/L) - 3 20 20 26 17 

Ba (µg/L) - - - - - - 

Zn (µg/L) 170 - 200 30 340 12 

nd - não detectado; *Somatório das concentrações de BTEX. 

 

 

No Brasil a variação das características físico-químicas da AP é 

considerável; na Tabela 3.2 são observados os dados de alguns trabalhos 

encontrados na literatura. 
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Tabela 3.2: Caracterização da AP no Brasil. 

Santos 
et al., 
(1997) 

Freire 
(1999) 

Campos 
et al., 
(2001) 

Vieira 
et al., 
(2004) 

Vieira et 
al., 

(2003) 

Dórea et 
al., 

(2006) 

Castro 
et al. 

(2007) Parâmetro 

Bacia de Campos – RJ Carmópolis – SE 
Pilar- 

AL 

pH 5,9 7,2 6,8 7,4 6,7 - 5,8 

DQO (mg/L) - 2.000 2.100 4.730 790 - - 

COT (mg/L) 68,8 450 450 1.468 181 - - 

Fenóis (mg/L)  2,70 4,30 1,90 0,25 - - 

Benzeno (mg/L) - - - - - 1,40 - 

Tolueno (mg/L) - - - - - 1,20 - 

Etilbenzeno (mg/L) - - - - - 0,20 - 

Xileno (mg/L) - - - - - 0,30 - 

Naftalenos (mg/L) - - - - - 0,01 - 

TOG (mg/L) 51 100 220 49 79 - - 

Sulfatos (mg/L) 1 45 - 50 - - - 

Cloretos (mg/L) - 49.500 45.000 - 9.323 - 106.000

Salinidade (mg/L) - - - - - 36.400 174.908

Na+ (mg/L) - - - - - - 48.170 

Ca2+ (mg/L) - - - - - - 12.993 

K+ (mg/L) - - - - - - 2.084 

Mg2+ (mg/L) - - - - - - 1.375 

Amônia (mg/L) - 150 - 260 18 - - 

Cr (µg/L) - 200 - - 450 - - 

Cu (µg/L) - - - - 280 0,001 - 

Fe (mg/L) - - - - 173 4.540 48 

Ni (mg/L) - - - - - 0,016 - 

Al (µg/L) - 200 - - 0,48 - - 

Ba (mg/L) - 30 - - 82 - 65 

Zn (µg/L) - 1.200 - - 3.450 270 - 

 
 

Os parâmetros físico-químicos normalmente determinados nos 

processos de tratamento biológico de efluentes sofrem grande interferência 

diante da complexidade da AP. A maioria dos trabalhos encontrados na 

literatura não referencia esta dificuldade, porém Freire (1999) teve em seu 

trabalho a preocupação em tentar minimizar o efeito do sal na determinação da 
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DQO; criou assim uma metodologia adaptada em função da quantidade de 

sulfato de mercúrio necessária para a precipitação de íons cloretos em excesso 

no sistema. Vieira et al., (2004) fazem referência ao uso desta adaptação. 

As tabelas exibidas mostram a grande variabilidade de características 

das APs espalhadas pelo mundo. A Tabela 3.2 mostra que mesmo no Brasil a 

variação é muito grande com valores de DQO variando de 790 até 4.730 mg de 

O2/L. O teor de óleos e graxas também tem variação significativa em uma faixa 

que vai de 49 à 220 mg/L. Em relação a concentração de cloretos é que se 

pode observar uma discrepância considerável tendo valor mínimo 9.323 para 

um valor máximo de 106.000 mg/L. 

Diante desses resultados, observa-se que a caracterização da AP é uma 

tarefa de elevada complexidade, tanto por conta da sua variabilidade, como por 

conta das elevadas concentrações de interferentes como os íons cloretos. A 

carência de detalhamento nas caracterizações descritas, com um número 

reduzido de parâmetros analisados em um mesmo poço, também dificulta os 

processos comparativos. 
 
 

3.4. Tipos de tratamento para água de produção 
 

 

Em áreas onshore, que correspondem a aproximadamente 23% da 

produção nacional de petróleo, a água de produção é tratada em separadores 

água-óleo (SAO) e reinjetada nos poços, retornando ao mesmo reservatório de 

onde foi retirada para promover a recuperação secundária do óleo ou é 

descartada no meio ambiente (SANTOS; WIESNER, 1997). Já nas áreas 

offshore, a água de produção é normalmente descartada no mar após passar 

pelo separador água-óleo. No caso destas instalações as tecnologias também 

devem ser compactas, devido às restrições de espaço e peso.  

Hansen e Davies (1994) estudaram algumas tecnologias para o 

tratamento de água de produção originada em reservatórios de óleo e gás: 

troca iônica para a remoção de metais pesados, adsorção em zeólitas 

sintéticas, filtração em membrana, arraste por gás ou vapor, adsorção com 

carvão ativado (com a posterior regeneração deste carvão por oxidação com ar 

úmido) e tratamento biológico para remover a matéria orgânica dissolvida. No 
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entanto, eles observaram que a maioria dos tratamentos estudados não foi 

suficientemente eficiente para remover todos os grupos de componentes 

perigosos presentes na água de produção. 

São poucos os trabalhos na literatura utilizando apenas tecnologias 

aeróbias ou anaeróbias para o tratamento de AP, apesar de a tecnologia 

anaeróbia estar demonstrando ser extremamente promissora para diversos 

resíduos de origem petroquímica. 

Não há dúvidas de que a degradação de petróleo, seus derivados e 

rejeitos é muito mais rápida e abrange um número maior de compostos sob 

condições de aerobiose. Porém, já se sabe que compostos recalcitrantes como 

benzeno, tolueno, xileno e etilbenzeno são degradados na ausência de 

oxigênio (HOLLINGER e ZEHNDER, 1996; HEIDER et al., 1999; WIDDEL e 

RABUS, 2001). Este fato, associado às vantagens apresentadas pelos 

tratamentos biológicos anaeróbios, tais como: baixa produção de lodo, baixo 

consumo de energia e menor custo para sua implementação, têm despertado o 

interesse sobre os microrganismos que conseguem degradar hidrocarbonetos 

(óleo) sob condições anaeróbias/ anóxicas. 

Para os metais pesados, como cádmio, cobre, zinco, níquel e cromo, 

são utilizadas técnicas de precipitação química que os levam à hidróxidos e 

carbonatos na faixa de pH entre 8,5 e 9,5, o que reduz significativamente suas 

concentrações em meio líquido (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2000).  

Uma outra opção no tocante aos metais é o uso de resina de troca 

catiônica em leito recheado ou coluna. Como o leito de resina é facilmente 

obstruído pelo óleo disperso e pelos sólidos suspensos, torna-se necessário 

um pré-tratamento da água produzida, utilizando-se meios filtrantes que devem 

ser instalados a montante do sistema de tratamento. Para os compostos 

orgânicos também se destaca o uso de troca iônica, através de zeólitos 

hidrofóbicos, aonde a temperatura da AP deve ser mantida em 

aproximadamente 20 °C, o que demonstra a necessidade de sistemas de 

resfriamento antes desta unidade (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2000).  

Estes mesmos autores ainda citam o uso de carvão ativado, tanto em 

leito fixo como de leito móvel granular, para adsorção de metais e matéria 

orgânica destacando a ocorrência de oxidação, onde os compostos 

nitrogenados são convertidos em amônia, os compostos de enxofre são 
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convertidos em sulfatos e os hidrocarbonetos são convertidos em gás 

carbônico e água.  

Para o tratamento de resíduos petroquímicos que possuem 

características similares, a literatura é mais extensa. Como exemplo, pode-se 

mencionar Macarie (2000), que pesquisou o uso da tecnologia anaeróbia e cita 

o uso 63 tipos de reatores anaeróbios, sendo 16 deles do tipo similar ao UASB 

(Upflow Anaerobic Sludge Bed). Esse mesmo autor considerava que o número 

de estações de tratamento anaeróbias para resíduos petroquímicos era de 

1.000 a 2.000, até o ano de 2000. São mencionados ainda outros estudos de 

laboratório com 8 outros tipos de reatores, tratando resíduos de diferentes 

origens, químicas e petroquímicas. Os resultados desses estudos 

demonstraram a possibilidade de aplicação da tecnologia anaeróbia para esses 

efluentes em escala real.  

No tocante ao tratamento via reator UASB, o trabalho de RICÓN et al., 

(2002) é bastante encorajador. Os autores citam o uso de reator UASB para 

tratar água de produção in natura. Um reator de 4 L foi operado durante 275 

dias e os parâmetros analisados foram DQO, pH, alcalinidade, fenóis totais, 

AGV, volume de biogás e concentração de metano no biogás. O tempo de 

detenção hidráulico (TDH) ótimo foi de 15 horas, correspondendo a uma carga 

orgânica de 2 kg DQO/m3.d, alcançando eficiência de remoção de DQO de 

80% e de fenóis de 60%. Os autores não comentam nada a respeito do alto 

teor de cloretos, típico desse tipo de efluente e dos óleos e graxas. Eles 

apenas mostram os valores da DQO e fenóis totais (de 800 até 1.489 mg/L e 

de 14,59 até 28,39 mg/L, respectivamente).  

O potencial poluidor dos resíduos líquidos de derivados de petróleo 

geralmente pode ser avaliado com base na concentração de óleos e graxas, 

sólidos, fenóis, DQO, DBO, hidrocarbonetos (HPAs e BTEX), etc. Entretanto, 

existe uma ampla gama de compostos químicos que podem estar presentes na 

água residuária, com diferentes potenciais de contaminação. Freqüentemente 

alguns contaminantes específicos como benzeno, tolueno e xileno são 

encontrados associados aos óleos e graxas, de modo que esse parâmetro 

adquire destaque no monitoramento da qualidade dos efluentes, sendo 

considerado um dos mais difíceis de ser removido. 
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Na Tabela 3.3 são resumidos alguns trabalhos encontrados na literatura 

que mostram o uso do tratamento físico-químico (flotação) e biológico (aeróbio 

ou anaeróbio), ou ambos em conjunto, para AP. 
 

 
Tabela 3.3: Tipos de tratamentos utilizados para a AP de petróleo. 

Tratamento Resumo Referência 

Físico-químico Processos oxidativos avançados para AP de Pilar, 

Alagoas 

SILVA, et al., 2005 

Físico-químico Flotação por gás dissolvido, em escala piloto para 

resíduos líquidos oleosos de plataformas marítimas 

RODRIGUES, 

2003 

Físico-químico 

e biológico 

aeróbio 

Microfiltração através de membrana e reator tipo air-

lift para AP da Bacia de Campos, Rio de Janeiro 

CAMPOS, et al., 

2001 

Físico-químico 

e biológico aeróbio 

Tratamento seqüencial: SAO, floculação, flotação 

por ar dissolvido, lodos ativados para efluente de 

refinaria. 

GALIL, et al., 

1988. 

Físico-químico 

e biológico aeróbio 

Tratamento seqüencial: SAO, flotação por ar 

dissolvido, lagoas aeradas, clarificação e reator 

aeróbio para efluente de refinaria. 

REBHUN; GALIL, 

1994. 

Biológico aeróbio Uso de microorganismos nativos em reatores 

agitados e aerados para resíduo oleoso de refinaria. 

URURAHY, 1998. 

Biológico aeróbio Reator em batelada seqüencial para AP do terminal 

de Cambiúnas, RJ. 

FREIRE, 1999. 

Biológico aeróbio Reator submerso aeróbio de leito fixo tratando AP 

da refinaria de Manguinhos, RJ 

VENDRAMEL, ET 

al., 2005 

Biológico 

anaeróbio 

Reator anaeróbio para tratar água de produção de 

Carmóplis, Sergipe. 

VIEIRA, et al., 

2003 e 2004 

Biológico 

anaeróbio 

Reator UASB para tratar água de produção na 

Venezuela 

RICÓN, et al., 

2002. 

Biológico 

anaeróbio 

Reator de filme fixo tratando água de produção 

sintética 

GALLAGHER, 

2001 
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3.5. Avaliação da toxicidade a hidrocarbonetos causada a 
organismos marinhos  

 

 

Para resíduos líquidos ricos em hidrocarbonetos a avaliação toxicológica 

dos efeitos dessas substâncias, em organismos marinhos e estuarinos, é 

essencial para a manutenção da biodiversidade. Sendo assim, testes de 

toxicidade com organismos aquáticos constituem uma ferramenta efetiva para 

avaliação de efeitos de poluentes. Os efeitos adversos de poluentes para os 

organismos incluem efeitos letais, a curto e longo prazo e efeitos subletais, tais 

como mudanças de comportamento, alterações do crescimento, da 

reprodução, da tomada de alimentos e outros (SOUSA, 2002).  

O contato dos organismos com frações tóxicas do óleo pode levar à 

morte por intoxicação, especialmente associada às frações de compostos 

aromáticos. Entre os componentes mais tóxicos estão o benzeno, tolueno e 

xilenos. Estas substâncias apresentam considerável solubilidade em água 

(especialmente o benzeno), o que torna os organismos marinhos mais 

vulneráveis uma vez que absorvem estes contaminantes pelos tecidos, 

brânquias, por ingestão direta da água ou de alimento contaminado. Os 

hidrocarbonetos de baixo peso molecular apresentam intenso efeito tóxico 

agudo, principalmente devido a sua elevada solubilidade e conseqüente 

biodisponibilidade (GESAMP, 1993). 

Os BTEXs, freqüentemente matam o meroplâncton, ictioplâncton ou 

outros estágios de vida de organismos a eles expostos na coluna d’água, 

mesmo em concentrações inferiores a 5 mg/l. Em adição a ação tóxica dos 

hidrocarbonetos do petróleo e outros componentes químicos, a poluição por 

óleo pode fisicamente sufocar os organismos marinhos (KENNISH, 1997). 

Os testes de toxicidade com organismos aquáticos constituem uma 

ferramenta efetiva para avaliação de efeitos de poluentes sobre os organismos 

vivos e as comparações entre os resultados obtidos em testes de toxicidade e 

modificações da comunidade biológica mostram uma boa correlação 

(ZAGATTO, 1998). 
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O Laboratório de Cultivo e Ecotoxicologia (LACE) do Departamento de 

Oceanografia da UFPE atua na pesquisa utilizando o copépodo harpacticóide 

Tisbe biminiensis desde 1998, principalmente na análise de sedimentos. 

Os copépodos podem ser utilizados com sucesso em testes de 

toxicidade com sedimento (Coull e Chandler, 1992). Santos e Mayal (2001), 

estudando a meiofauna nos sedimentos marinhos adjacentes ao Porto de 

SUAPE, observaram que o grupo Copepoda Harpacticoida aumenta sua 

densidade na medida em que as condições ambientais do Porto ficam 

melhores, podendo ser usados assim como indicadores ambientais. 

Testes toxicológicos com os copépodos marinhos bentônicos do gênero 

Tisbe, estão sendo freqüentemente utilizados em testes letais e sub-letais de 

toxicidade, em função de sua facilidade de cultivo e de alimentação, alta 

fecundidade e resistência a condições laboratoriais. O seu tamanho reduzido 

facilita e diminui os custos para a realização dos testes; seu hábito 

epibentônico possibilita testar poluentes também na fase aquosa, ele também 

vem sendo usado como uma espécie de teste internacional em ecotoxicologia 

marinha. Vários trabalhos, utilizando copépodos estão sendo realizados a fim 

de testar sua sensibilidade a certas substâncias, como o fenatreno (HPA) 

(LOTUFO 1997; STREET et al., 1998) e três tipos de HPAs (LOTUFO, 1997). 

 

 

3.6. Atividade metanogênica específica e biodegradabilidade     
          anaeróbia 

 

 

Os microrganismos anaeróbios mostram uma grande capacidade de 

adaptação a muitos tipos de compostos orgânicos tóxicos, particularmente se 

estes são degradáveis anaerobicamente. A adaptação do lodo a uma água 

residuária tóxica requer uma operação cuidadosa do reator. Na partida do 

reator, o lodo deve ser exposto a concentrações subtóxicas da água residuária; 

uma vez que a adaptação tenha sido estabelecida, se aumenta gradualmente a 

concentração da água residuária, até que se alcance uma concentração limite 

ou a concentração da água residuária não diluída (ALVAREZ et al., 1988). 



17 

  

Uma prática comum para a determinação da carga orgânica máxima 

aplicada a lodos anaeróbios é o estudo da atividade metanogênica específica; 

para isto amostras de lodo são submetidas a condições ótimas de operação 

onde a produção de metano é monitorada. 

Os estudos relacionados à avaliação da atividade metanogênica 

específica (AME) de lodos anaeróbios têm sido realizado pela comunidade 

acadêmica nos últimos anos com diferentes metodologias. Isso se deve 

especialmente porque não se tem definido ainda um protocolo uniforme de 

determinação. De acordo com Aquino et al., (2007), a International Water 

Association (IWA) criou um grupo de especialistas para harmonizar diversos 

protocolos de análises inclusive o de AME, porém até então não se havia 

chegado a um consenso. A falta de padronização da AME torna difícil a 

comparação de diferentes resultados encontrados na literatura. 

De qualquer maneira a determinação tem se mostrado bastante viável 

por exibir a capacidade máxima de produção de metano de determinada 

cultura de microrganismos e por isso ajuda a determinar a carga máxima 

suportável na quantidade de lodo testada. Como o metano é praticamente 

insolúvel em água, escapa facilmente da fase líquida facilitando assim a sua 

quantificação. 

As metodologias se diferenciam basicamente na concentração e 

aclimatação do lodo de inóculo, no volume de incubação, no monitoramento de 

produção de metano e quanto à agitação ou não da mistura. Um outro ponto 

importante de divergência é quanto ao tipo de substrato escolhido como fonte 

de carbono. Aquino et al., (2007) reforçam que como a AME fornece a 

concentração mínima de lodo para determinada concentração de DQO, ela 

pode ser utilizada para racionalizar o descarte de lodo em estações em escala 

real. 

Quanto aos substratos observam-se grandes divergências. A adição 

somente de acetato é comumente utilizada, porém sabe-se que a máxima 

produção de metano obtida por esta via é de aproximadamente 70%; portanto 

concluir que desta maneira se está subestimando em no mínimo 30% a 

capacidade máxima da produção de metano. 

Uma prática comum é o uso de uma mistura dos principais ácidos 

gerados na acidogênese, acetato, propianato e butirato, na proporção de 
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100:100:100 g/L com uma proporção de DQO% de 24,3:34,4:41,3, 

respectivamente (FLORENCIO 1994). Neste caso, pode-se estimar a produção 

de metano pelas duas vias (a do acetato e a do hidrogênio) e avaliar a 

capacidade sintrófica do sistema verificando a capacidade de converter o 

propionato e o butirato em acetato. 

 
 

3.7. Toxicidade por sais em reatores anaeróbios 
 

 

Conforme citado anteriormente, toxicidade é um efeito adverso, nem 

sempre letal, mas inibitório dos sistemas biológicos e pode ser causada por 

metais pesados, sulfetos, amônia, cátions e compostos orgânicos que podem 

retardar ou minimizar a metanogênese. Muitos são os trabalhos sobre a 

toxicidade causada pelos metais pesados ou pela amônia, porém são poucos 

os relatos das inibições obtidas pela presença de cátions. 

O transporte de sódio e potássio realizado na maioria dos eucariontes 

superiores se dá através da proteína Na+,K+-ATPase mais conhecida como 

bomba de sódio. Para se obter energia e possibilitar este transporte ocorre 

hidrólise do fosfato terminal da molécula de ATP transportando 3 íons de Na+ 

para o meio extracelular e 2 íons de K+ para o meio intracelular. Tal transporte 

estabelece um gradiente eletroquímico proporcionando a regulação do volume 

e pH intracelulares e a captação de nutrientes extracelulares como a glicose, 

aminoácidos, vitaminas e outros compostos essenciais às células 

(CRAMBERT, 2004). 

A exportação de sódio da célula proporciona a força motriz para que 

certos transportadores façam a importação da glicose, aminoácidos e outros 

nutrientes importantes para a célula. A translocação de sódio de um lado do 

epitélio para o outro cria um gradiente osmótico que suporta a absorção de 

água. Isto explica a grande necessidade de íons livres de potássio para uma 

grande concentração de sódio (CRAMBERT, 2004). 

Este sistema é bastante sensível a alterações nas concentrações de 

íons no sistema. Segundo Woolard e Irvine (1995), altas concentrações de sais 

podem romper membranas celulares e desnaturar enzimas que são letais à 
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maioria dos microrganismos. Os autores também afirmam que concentrações 

crescentes de sal tendem a perturbar as funções metabólicas normais e reduzir 

a velocidade de degradação da matéria orgânica. 

Em sistemas de tratamento biológico estes efeitos podem causar sérios 

danos à eficiência de remoção de matéria orgânica. Ludzack e Noran (1965) 

apud Olmo (2005) afirmam que dois fatores podem afetar a fisiologia das 

árqueas metanogênicas: a constituição catiônica celular e a concentração do 

cátion do meio. De acordo com os autores, a inibição por cátions (em base 

molar) segue a seguinte ordem: sódio, amônio, potássio, cálcio e magnésio. 

Porém estes mesmos autores constataram que a ação inibitória de um cátion 

pode ser minimizada pela presença de outro. 

Em 1964, McCarty faz uma correlação dos cátions de sais de metais 

alcalinos e alcalinos terrosos como o sódio, potássio, cálcio e magnésio e o seu 

efeito no tratamento anaeróbio (Tabela 3.4). 

 

 
Tabela 3.4: Concentrações (em mg/ L) estimulatórias e inibitórias de cátions alcalinos e 
alcalinos terrosos. 

Cátion Efeito estimulatório Efeito inibitório 
Efeito altamente 

inibitório 

Sódio 100-200 3.500-5.500 8.000 

Potássio 200-400 2.500-4.500 12.000 

Cálcio 100-200 2.500-4.500 8.000 

Magnésio 75-150 1.000-1.500 3.000 

Fonte: McCarty (1964). 

 

 

As concentrações listadas como estimulatórias são aquelas desejáveis e 

vão permitir a máxima eficiência no processo. As moderadamente inibitórias 

são aquelas normalmente toleradas, mas que requerem alguma aclimatação 

pelos microorganismos; quando introduzidas de repente elas podem retardar o 

processo significativamente por períodos que variam de uns poucos dias a 

superiores a uma semana. As concentrações listadas como altamente 

inibitórias são aquelas que vão normalmente retardar o processo por longos 
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períodos e o tempo requerido para o tratamento efetivo pode ser 

excessivamente longo. 

Segundo Kargi e Dincer (1996), o alto teor de salinidade no afluente de 

um sistema biológico pode causar plasmólise (perda de água do interior da 

célula para o meio) e perda da atividade celular, reduzindo a eficiência de 

remoção de matéria orgânica. Além disso, mudanças na força iônica do meio 

provocada por excesso de cátions, por exemplo, prejudicam o desempenho do 

sistema biológico, devido à sensibilidade dos microrganismos a tais mudanças.  

Kugelman e McCarty (1965) observaram que em concentrações de 

cloretos de até 230 mg/L a metanogênese ainda ocorria de maneira satisfatória 

enquanto que valores de aproximadamente 4.600 mg/L foram extremamente 

inibitórios. Soto et al., (1993) estudaram o uso de um filtro anaeróbio tratando 

efluente da indústria de processamento de mariscos e concluíram que uma 

concentração de cloretos de 14.000 mg/L causou inibição de cerca de 50% da 

atividade metanogênica específica. 

Ainda em relação aos experimentos realizados por Kugelman e McCarty 

(1965), pôde-se constatar que o potássio em concentrações de 78 a 2.350 

mg/L, foi capaz de antagonizar a inibição pelo sódio em concentrações de 

6.900 a 9.200 mg/L e que a combinação de potássio e cálcio aumentou o 

antagonismo em relação ao potássio, em concentrações de 10.350 mg/L, 400 

mg/L e 200 mg/L para o sódio, potássio e cálcio, respectivamente. A pesquisa 

realizada mostrou o fenômeno do antagonismo secundário, ou seja, o cálcio foi 

capaz de antagonizar o sódio mesmo na presença do potássio, antagonista 

primário. 

Ainda em função deste efeito antagonista, Kugelman e McCarty (1965) 

sugeriram a adição de 24 mg K+/L para 600 mg Na+/L e de 12 mg Ca2+/L para 

este mesmo valor de sódio. Em contrapartida Basharat et al., (2004a,b) 

sugerem a concentração de 535 mg K+/L para 8.000 mg Na+/L e 500 mg Ca2+/L 

para 6.000 mg Na+/L. Diferentes formas para a adição destes íons foram 

observadas: Olmo (2005) utilizou soluções de acetato de cálcio e de potássio, o 

que fornecia alterações significativas na DQO, enquanto que Basharat et al., 

(2004a,b) utilizaram cloreto de cálcio e cloreto de potássio. 

No estudo da remoção de carga de matéria orgânica em ambiente salino, 
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Guerrero et al., (1997) observaram que para uma DQO de 5 kg O2/m³.dia e 

uma concentração de cloretos de 7.500 mg Cl-/L pôde-se chegar à uma 

eficiência de aproximadamente 80% de remoção de DQO. 

Krongthamchat e Riffat (2005) estudaram o efeito do sal na atividade 

metanogênica específica em três situações: uma cultura de bactérias halófilas 

oriundas de manguezal; um lodo anaeróbio coletado em uma estação de 

tratamento de esgotos de Washington; e a mistura destas duas biomassas. Em 

todos os casos a biomassa foi submetida a diferentes concentrações de sal e 

temperaturas de 25 °C e 35 °C. Para concentrações de sal de 30.000 mg/L ou 

maiores, sob a temperatura de 25 °C, a produção de gás foi considerada 

insignificante, o que demonstrou que a combinação de elevadas concentrações 

de sal (≥ 30.000 mg/L) e baixas temperaturas (25° C) conferiam efeitos 

drásticos na atividade metanogênica específica.  

Vyrides e Stuckey (2007) realizaram testes de atividade metanogênica 

com concentrações de sal variando de 0 a 50.000 mg NaCl/L, com um 

substrato concentrado de glicose que fornecia uma DQO de 2.000 mg O2/L e 

duração de pouco mais que 250 horas. A biomassa exposta a 10.000 mg 

NaCl/L (reator 1) não sofreu alteração significativa na atividade metanogênica 

em comparação com o teste sem sal, ao passo que a biomassa exposta à 

20.000 mg NaCl/L (reator 2) exibiu uma inibição de 65% da produção de 

metano e ao final do teste demonstrou boa recuperação chegando a valores 

bem próximos do teste com 10.000 mg NaCl/L. Concentrações superiores a 

30.000 mg NaCl/L causaram grande inibição chegando a níveis de 88%; entre 

40.000 e 50.000 mg NaCl/L a atividade foi praticamente desprezível durante 

todo o ensaio. 

Ainda no estudo de Vyrides e Stuckey (2007) os reatores foram 

submetidos a realimentações, também com a solução salina, e os que 

recebiam concentrações de 10.000 e 20.000 mg NaCl/L mostraram uma 

elevação na produção de metano com redução da inibição do reator 1 de 23% 

para 4% na terceira realimentação e de 65% para 40% no reator 2. Para os 

reatores com concentrações acima de 40.000 mg NaCl/L não foram 

observadas alterações significativas mesmo depois da terceira alimentação. 

Lim et al., (2007) estudaram a metanogênese no tratamento de efluentes 
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de mexilhões azuis avaliando variações de concentrações salinas de 0 a 

30.000 mg/L em um período de 100 dias e observaram uma redução na 

atividade metanogênica com o acréscimo da salinidade. Para baixas 

concentrações (0 a10.000 mg/L) a produção de gás foi de 8 L, enquanto que 

para as maiores concentrações (20.000 e 35.000 mg/L) observou-se uma 

queda para 2,6 e 2 L respectivamente. Apesar da redução, pôde-se perceber 

que o efeito negativo do sal provavelmente sofreu uma redução devido ao 

cálcio presente nas cascas dos mexilhões. 

Analisando o efeito da toxicidade especificamente em relação aos 

cátions, Kugelman e McCarty (1965) relatam que eles possuem um papel 

nutricional no metabolismo de todos os organismos, pois, servem como 

ativadores enzimáticos para várias reações bioquímicas. O cátion funcional é 

um componente nutricional que a célula necessita em maior quantidade do que 

o não funcional e o antagonismo pode ser explicado como uma espécie de 

competição, entre o cátion funcional e o não-funcional, pela superfície 

enzimática.  

De Baere et al., (1984) não encontraram inibição em concentrações de 

sódio de até 29.000 mg Na+/L, só detectando em 37.000 mg Na+/L com uma 

redução da atividade em cerca de 50%. Neste trabalho também foi inserida 

uma grande quantidade de potássio, aproximadamente 1.300 mg K+/L, o que 

pode ter influenciado na menor redução da atividade metanogênica por se 

tratar de um antagonizante do sódio. 

 Todos os diferentes resultados, encontrados nos estudos mencionados 

acima, podem ser atribuídos às condições de estudo tipos de inóculo, 

configurações de tratamento, de outros íons presentes.  
 
 
 

3.8. Considerações finais 
 

 

 Pode-se observar pelos estudos anteriores na área de efluentes da 

indústria petrolífera que as perspectivas para a solução dos problemas 

relacionados são bastante promissoras. A produção de petróleo no Brasil 
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mostra forte tendência de crescimento, o que revela a necessidade de maior 

cuidado com a manipulação tanto da matéria-prima, como com os sub-produtos 

e derivados em geral. 

 A água de produção de petróleo é um efluente de geração inevitável e é 

conhecidamente complexa. As elevadas concentrações de sais e metais têm 

se mostrado como os principais problemas relacionados a esta, tanto no âmbito 

industrial - sendo responsável por corrosões e consideráveis incrustações nos 

dutos, como no meio ambiente - sendo uma fonte potencial de contaminação 

do lençol freático, como de corpos hídricos em geral. 

 As dificuldades de caracterização são encontradas em todos os 

trabalhos revisados e o grande impacto causado por seus constituintes é 

fortemente destacado por todos. 

 Os estudos relacionados a tratamentos biológicos são normalmente 

eficientes para a remoção de matéria orgânica e também mais baratos. O 

tratamento anaeróbio vem sendo usado timidamente, mas de forma 

encorajadora. A grande quantidade de íons cloretos tem sido o foco de 

preocupação, aliado a esta podemos destacar os íons de sódio, cálcio e 

potássio. Esses íons são reconhecidamente prejudiciais aos sistemas, mas o 

efeito antagonizante e sinergético entre eles serve de partida para novos 

estudos.  

 Ao se escolher um poço para avaliação da água de produção têm-se 

diferentes dificuldades, uma vez que a AP coletada possui características 

variáveis. Para a comparação com outros poços citados na literatura estas 

dificuldades se elevam, pois não há uma uniformidade entre os dados. 

 A Petrobras tem investido nas pesquisas que seguem esta linha de 

raciocínio e este trabalho foi elaborado com o intuito de caracterizar a água de 

produção de Pilar – Alagoas e mostrar a viabilidade/possibilidade do uso do 

tratamento biológico, por via anaeróbia para este tipo de efluente. 
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4.  METODOLOGIA  
 

 

4.1. Caracterização da área de estudo 
 

 

Para a caracterização da área de estudo foram realizadas visitas às 

instalações da unidade de produção de petróleo. Em tais visitas uma equipe 

técnica formada por Engenheiros ministrou pequenas palestras para a 

apresentação da estrutura física da planta em estudo, que serviram de ponto 

de partida para o esclarecimento de dúvidas.  

Foi realizado também um reconhecimento físico que, com o apoio de 

registro fotográfico, auxiliou na composição de um melhor entendimento do 

funcionamento da unidade. Através destes dados pôde-se escolher o ponto de 

coleta mais apropriado para este trabalho. 

 

 

4.2. Caracterização da água de produção 
 

 

As análises físico-químicas foram realizadas no LSA – UFPE 

obedecendo-se as metodologias propostas pelo Standard Methods of 

Wastewater (1995), além de metodologias de análise propostas por outros 

pesquisadores, publicadas em artigos técnicos e em outras literaturas 

específicas, quando necessárias. 

Alcalinidade e Ácidos voláteis utilizaram o método titulimétrico proposto 

por Dilallo e Albertson (1961) e modificado por Ripley et al., (1986). 

Os dados relacionados a metais foram obtidos através de um boletim 

técnico do Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES) na unidade de 

Tecnologia de Recuperação e Análise de Reservatórios, solicitado pela UN-

SEAL para uma investigação das fontes de resíduos para incrustação dos 

dutos. 
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Na Tabela 4.1 são resumidas as análises e as respectivas metodologias. 

 

 
Tabela 4.1: Análises e metodologias utilizadas na caracterização do resíduo. 

Análises 
físico-químicas 

Breve descrição do método Seção 

Turbidez Método nefelométrico 2130 – B 

Série de sólidos: 

Totais, Voláteis, 

Suspensos e 

Dissolvidos 

Método de secagem em estufa e mufla à 

temperaturas variadas: totais e suspensos 

(103-105 ºC); dissolvidos (180 ºC); fixos e 

voláteis (550 ºC) 

2540 – C, D, E 

Cloretos Método titulométrico (nitrato de prata) 4500Cl- – B 

Ph pHmetro 4500H+ – B 

Nitrogênio amoniacal Método titulométrico 4500NH3
- – C 

Nitrogênio orgânico 

(total) 

Método Kjeldahl semi-micro 4500Norg – C 

Sulfato  Método turbidimétrico 4500SO4
- – E 

Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) 

Método do refluxo fechado e micro 

colorimétrica (com adaptações)  

5220 – D 

Teor de Óleos e 

Graxas (TOG) 

Método gravimétrico – extração de óleos 

dissolvidos e emulsificados 

5520 – D 

Fenóis totais Método fotométrico direto 5530 – D 

Potássio Método fotômetro de chama 3500 – K B 

Sódio Método fotômetro de chama 3500 – Na B 

Fonte: Standard Methods of Wastewater, 1995. 

 

 

4.3. Testes de toxicidade à hidrocarbonetos com o uso de                    
           copépodo 

 

 

Os testes de toxicidade foram realizados com AP, no Laboratório de 

Oceanografia da UFPE. Nesse laboratório o copépodo harpacticóide Tisbe 

biminiensis já vem sendo cultivado por várias gerações. 

Os recipientes de cultivo foram de polietileno com água do mar filtrada, 

salinidade em torno de 34‰, temperatura de 26 ± 1ºC, fotoperíodo de 12/12 h 
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claro/escuro e foram alimentados com microalgas, ração para peixes de 

aquário, gérmen de trigo ou proteína de soja texturizada.  

Para os testes nas amostras foram adicionadas 15 ml de solução algal a 

0,1 μg Chl-a/ml, e incubadas por 24 h. Ao final deste período, 10 fêmeas 

ovadas foram submetidas a cada recipiente-teste, e incubadas em estufa com 

temperatura de 25ºC e fotoperíodo de 12/12 claro/escuro por uma semana. No 

final do experimento foi observada a sobrevivência das fêmeas (efeito letal). 

Este procedimento foi reproduzido com 5 repetições totalizando a avaliação de 

50 fêmeas por diluição.  

Após a análise da sobrevivência, o conteúdo dos recipientes foi fixado 

em formol a 4% e corado com Rosa de Bengala, para contagem dos 

descendentes (efeito sub-letal). Paralelamente a cada bateria de testes foram 

realizados bioensaios com a substância de referência dicromato de potássio 

para avaliar se a sensibilidade do grupo usado no teste estava normal.  

 

 

4.3.1. Teste realizado com a AP da 4ª coleta 

 

 

Os testes realizados com a amostra coletada na quarta campanha foram 

diluídos seguindo as proporções de 5, 10 e 20%, ou seja, 7.250, 14.500 e 

29.000 mg Cl- respectivamente. Durante este ensaio 10 fêmeas foram 

incubadas sem a AP para serem utilizadas como controle e a sobrevivência foi 

analisada a cada 24 horas.  

 

 

4.3.2. Teste realizado com a AP da 5ª coleta 

 

 

Os testes realizados com a amostra coletada na quinta campanha 

também foram diluídos, porém optou-se adição de mais uma diluição e assim 

seguiu as proporções de 2,5, 5, 10 e 20%, ou seja, 2.725, 5.450, 10.900 e 

21.800 mg Cl- respectivamente. Durante este também se fez o uso do controle 

com 10 fêmeas sem AP.  
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4.4. Testes de biodegradação anaeróbia 
 

 

Os testes de biodegradação foram realizados na Sala de Atividade 

Metanogênica do LSA, que possui um sistema de controle de temperatura 

mantendo-a em 30 ± 3 °C. Tal teste consiste em incubar uma pequena 

quantidade da biomassa (lodo), em um meio contendo o substrato, no caso o 

efluente a ser testado e nutrientes, medindo-se a quantidade de gás produzido 

por unidade de tempo e unidade de massa bacteriana.  

A determinação da quantidade de biomassa presente dentro dos 

reatores foi determinada através do ensaio de sólidos suspensos voláteis. 

Foram utilizadas duas fontes de lodo, a primeira foi uma célula de reator UASB 

utilizado para o tratamento de esgoto doméstico instalada na ETE Mangueira, 

localizada na cidade do Recife e que recebe efluentes domésticos de um bairro 

de baixa renda da região. A outra foi de um reator UASB instalado em uma 

indústria de processamento de milho que apresentava boa qualidade e que foi 

utilizado em estudos anteriores. 

Para este trabalho foram estudadas duas configurações de reatores, 

identificadas como Teste 1 e Teste 2. No Teste 1 optou-se pelo uso de reatores 

em garrafas de vidro refratário com volume aproximado de 1 L da marca 

SATELIT® (Figura 4.1).  

Para a determinação de produção de metano sob condições ótimas, na 

avaliação do potencial de produção dos lodos avaliados, foram inoculados 

reatores com estes mesmos lodos e alimentados com substrato a base de 

ácidos orgânicos voláteis (acético, butírico e propiônico) (FLORENCIO, 1994), 

que surgem na fase intermediária da digestão anaeróbia, antecedendo a 

metanogênese. A idéia foi comparar a produção de metano dos reatores 

alimentados com as diluições de AP com os alimentados com os AOV’s e 

observar a influência do substrato em estudo na produção de metano. 

No caso do Teste 1, o ensaio feito com os AOV’s foi realizado 

previamente, junto com outros lodos, com o objetivo de escolher um lodo com 

condições de receber as diluições de AP. Já para o Teste 2, foi realizado em 

concomitância com as diluições, com o objetivo de comprar os resultados entre 

si e entre os realizados para o Teste 1. 
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Figura 4.1: Esquema do aparato para realização do teste AME e biodegradabilidade (Teste 1). 
Fonte: Procedimento Operacional Padrão (POP) do LSA.  
 

 

 No Teste 2 foram utilizados frascos de antibiótico de 50 mL onde a 

produção de gás e o decaimento dos BTEXs foram medidos por cromatografia 

gasosa.  

Com o objetivo de avaliar a capacidade da biomassa em produzir 

metano a partir de diferentes proporções da AP, as garrafas reatores 

receberam substrato com diferentes concentrações, tanto no Teste 1 como no 

Teste 2. A diluição da AP foi realizada com o uso de esgoto doméstico. A 

escolha do esgoto doméstico se deu pelo fato de que é um efluente de geração 

comum, até mesmo em grandes empresas de produção de petróleo, e é rico 

em nutrientes que auxiliam no processo de biodegradação. Desta forma, se 

evitaria a adição de complementação nutricional em possíveis sistemas de 

tratamento.  

Garrafa de 1 L contendo 
solução de NaOH 3% 
(m/v). 

Mangueira cristal e 
conexão em T. 

Recipiente plástico de 1 L 
com funil, para receber o 
líquido deslocado. 

Garrafa reator de 1 L contendo 
lodo, substrato e solução de 
macro e micro nutrientes. 

 

Seringas, agulhas, e 
tampas com septas de 
borracha. 

Septo de borracha para 
remover refluxo de 
liquido. 
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 Para diminuição de possíveis fontes de interferência nos testes de 

biodegradação optou-se pelo uso de um esgoto sanitário sintético (ES) visto 

que, necessitava-se de um efluente com características semelhantes ao esgoto 

sanitário, porém sem as variações que este sofre em diferentes dias de coleta. 

 A formulação esgoto sanitário sintético foi a mesma utilizada por Torres 

(1992), que já vem sendo utilizada, no laboratório, em estudo de sistemas de 

tratamento. A Tabela 4.2 mostra a sua composição. 

 

 
Tabela 4.2: Composição do esgoto sanitário sintético. 

Composto %DQO Fonte 
Concentração 
Para DQO de  
1.500 mg/L 

PROTEÍNAS 50% Extrato de carne (50%) 0,624 g/L 

Sacarose (20%) 0,108 g/L 

Amido (60%) 0,336 g/L CARBOIDRATOS 40% 

Celulose (20%) 0,123 g/L 

LIPÍDIOS 10% 
Óleo de soja (emulsionado com 5 

gotas de detergente/L) 
0,153 g/L 

TAMPÃO ---------- Bicarbonato de sódio 0,30 g/L 

SAIS MINERAIS ---------- 

Solução de NaCl com 50,0 g/L 

Solução de MgCl2.6H2O com 1,4 g/L 

Solução de CaCl2.2H2O com 0,9 g/L 

5 mL/L 

5 mL/L 

5 mL/L 

Fonte: Torres (1992). 

 

 

A solução que forneceu o excesso de macro e micro nutrientes foi 

baseada na proposta de Florencio (1994) e está exposta na Tabela 4.3. No 

momento da utilização das soluções, 1 mL da solução de micronutrientes foi 

adicionado por litro da solução de macronutrientes, perfazendo uma solução 

única. O volume desta solução adicionado aos reatores foi equivalente a 20% 

do volume útil do sistema. 

 

 

 

 



30 

  

Tabela 4.3: Soluções de macro e micro nutrientes. 

Solução Reagente Concentração (g\L) 

NH4Cl 0,280 

K2HPO4 0,252 

MgSO4.7 H2O 0,100 

CaCl2 0,007 

NaHCO3 0,400 

Macronutrientes 

Extrato de levedura 0,100 

FeCl2.4H2O 2,000 

ZnCl2 0,050 

MnCl2.4H2O 0,500 

NiCl2.6H2O 0,142 

NaSeO3.5HO 0,164 

H3BO3 0,050 

CuCl2.2H2O 0,038 

CoCl2.6H2O 2,000 

AlCl3.6H2O 0,090 

(NH4)6.Mo7O24.4H2O 0,050 

EDTA 1,000 

Resazurina 0,200 

Micronutrientes 

HCl 1,000 (mL\L) 

Fonte: Florêncio, (1994) 

 

 

4.4.1.  Teste de biodegradação 1 (Teste 1) 

 

 

O Teste 1 foi realizado com lodo fresco da ETE Mangueira coletado no 

nível intermediário de lodo da célula evitando-se a aquisição de grande 

quantidade de sólidos fixos. 

Chegando ao LSA, o lodo foi submetido a um processo de retirada da 

água. Inicialmente foi despejado em peneira fina e depois centrifugado por 15 

minutos. Esta amostra foi submetida ao ensaio de sólidos suspensos voláteis e 

após a determinação deste parâmetro foram calculados os volumes 

necessários em cada garrafa. Neste teste foram utilizados reatores, em 

duplicata, de acordo com as quatro diluições exibidas na Tabela 4.4 além de 

um reator controle com apenas esgoto sintético (B ES) e outro com nutrientes 
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(B Nut) para corrigir da produção de metano oriunda da respiração endógena. 

Nesta mesma tabela pode-se observar as concentrações de sódio e de DQO 

estimadas para este ensaio. Todas as garrafas reatores foram inoculadas com 

2 g STV/L.  

Para o monitoramento da produção de metano, diariamente as garrafas 

coletoras da solução de NaOH foram pesadas.  

 

 
Tabela 4.4: Configuração do Teste 1. 

Diluições Concentração de Na+ (mg/L) DQO (mg O2/L) 

ES + Nutrientes - 1.500 

Nutrientes - - 

2% de AP + 98% ES  1.000 1.500 

5% de AP + 95% ES 2.200 2.000 

10% de AP + 90% ES 4.000 2.000 

15% de AP + 85% ES 6.500 2.500 

 

 

4.4.2. Teste de biodegradação 2 (Teste 2) 

 

 

Para o Teste 2 foram montadas garrafas reatores com a adição do lodo 

da ETE Mangueira, utilizado na montagem do Teste 1, e garrafas reatores com 

uma mistura de lodo da ETE Mangueira e lodo de processamento de milho. 

O lodo de processamento de milho estava armazenado em refrigerador 

há aproximadamente 5 anos. Estudos referentes ao período de coleta deste 

segundo lodo afirmam que ele apresentou uma AME entre 0,27 e 0,70 g DQO-

CH4/ gSTV.d (utilizando diferentes concentrações de lodo de inóculo), sendo 

esta variação atribuída às diferentes concentrações de lodo testadas (ROCHA, 

2004). 

A mistura do dolo de milho com o da ETE Mangueira foi utilizada como 

inóculo de dois reatores UASB, em escala de bancada, instalados no 

Laboratório de Saneamento Ambiental (LSA) também para o tratamento de AP. 

Essa mistura foi realizada com o intuito de se obter uma diversidade maior de 
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microrganismos dentro do reator que posteriormente recebeu uma mistura de 

AP e ES na proporção de 5% AP + 95% ES. 

 A coleta de lodo dos UASBs de bancada foi realizada após a adição de 

AP, com o término de uma fase de operação de 30 dias. Neste período os 

reatores trabalhavam com uma eficiência de remoção de DQO de 

aproximadamente 80%. Foram retirados aproximadamente 200 mL de lodo de 

cada reator, que foram homogeneizados para a utilização neste teste.  

 A montagem deste Teste 2 obedeceu aos critérios de tratamento do lodo 

e de diluição da AP do teste anterior, porém o headspace imposto foi de 40% e 

as garrafas foram colocadas sobre uma mesa agitadora por todo o período de 

reação. A agitação foi de 200 rpm e a temperatura também ficou na faixa de 30 

± 3 °C. 

Neste teste foram utilizados reatores em triplicata, de acordo com as 

duas diluições exibidas na Tabela 4.5. Além de reatores controle com apenas 

esgoto sintético (chamados de branco com esgoto sintético - B ES), reatores 

com nutrientes (chamados de branco com nutrientes - B Nut) para a correção 

da produção de metano oriunda da respiração endógena e reatores com a 

adição de AOV. 

Para o Teste 2 também foram montadas garrafas reatores com a adição 

de KCl com o objetivo de avaliar a capacidade do íon potássio de antagonizar o 

efeito deletério do íon sódio, como proposto na literatura. A escolha do KCl foi 

baseada nos estudos de Basharat et al., (2004)a,b, pois apesar da adição de 

mais íons Cl- obteve-se uma solução sem alteração da DQO como a proposta 

por Olmo, 2007. Posteriormente poder-se-á constatar que a adição de íon Ca2+ 

se fez desnecessária posto que a AP apresenta concentrações deste íon muito 

acima das propostas pelos dois autores anteriormente citados. As condições de 

ensaio foram repetidas tanto para o lodo da ETE Mangueira como para o lodo 

dos reatores UASB do LSA. 

A massa de BTEX foi determinada no início e no final do teste e a massa 

de metano foi monitorada ao longo do período de reação. Tanto para o Teste 1 

como para o Teste 2 a AME foi determinada de acordo com Florencio (1994). 
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Tabela 4.5: Configuração do Teste 2. 
Diluições 

ETE Mangueira UASB – LSA 
Concentração de Na+(mg/L) DQO (mg O2/L) 

ES + Nutrientes - 2.000 

Nutrientes - - 

AOV - 4.000 

20% de AP + 80% ES 10.000 2.000 

50% de AP + 50% ES 20.000 2.600 

20% de AP + 80% ES + 700 mg KCl/L* 10.000 2.000 

50% de AP + 50% ES + 1400 mg KCl/L* 20.000 2.600 

* Concentrações sugeridas por Basharat et al., (2004)a,b para a concentração de sódio. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

5.1. Caracterização do local de estudo 
 

 

A UN-SEAL dista da UFPE aproximadamente 290 km e a princípio as 

amostras eram transportadas ao laboratório através de linhas de ônibus 

interestaduais. Com a elevação da demanda, para o uso de água de produção 

em pesquisas paralelas, passou-se a utilizar o veículo do laboratório o que se 

mostrou totalmente inviável pela distância, riscos e pela própria quantidade. 

Ultimamente, após uma parceria com o CENPES, a própria Petrobras envia 

quinzenalmente estas amostras. 

Na estação de Pilar-Alagoas, segundo informações internas, são 

gerados em média 430 m3 de água de produção por dia. Toda a AP é tratada 

através de flotadores e reinjetadas nos poços, segundo a Petrobras, este 

efluente apresenta alta salinidade e alta concentração de metais alcalinos, 

alcalinos terrosos e metais pesados. A flotação remove apenas resíduos 

particulados, óleos e graxas, sendo o processo pouco eficiente para remoção 

de sais e metais.  

A reinjeção desta água, não devidamente tratada, provoca a incrustação 

e corrosão dos dutos além da obstrução e diminuição da porosidade do 

subsolo, diminuindo a produção e o tempo de vida dos poços. A Figura 5.1 

mostra uma das bombas no ponto de coleta e o sal depositado nas imediações 

dela. 
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Figura 5.1 - Incrustação salina na bomba de coleta. 

 

 

A flotação e os processos de separação de fase são pouco eficientes 

para a remoção de fenóis, nitrogênio, sulfetos e metais pesados. O tratamento 

biológico apesar de eficiente para remoção destes poluentes refratários se 

depara com duas problemáticas: a aclimatação de microrganismos em meios 

de cultura com alta salinidade e o tempo de tratamento. 

A água de produção existente nesta estação é oriunda dos diversos 

poços espalhados pelas regiões circunvizinhas; no ato da extração o petróleo é 

acompanhado por uma elevada quantidade de água e de gás.  

Ao chegar à estação esse conjunto é submetido a um sistema de 

separação líquido-gás, a fase líquida é enviada imediatamente para tanques 

conhecidos como tratadores para a separação da água e do óleo, enquanto o 

gás é enviado para depuradores e segue para a unidade de processamento de 

gás. Nos tratadores o óleo é separado da água por densidade através da 

elevação de temperatura, o óleo cru segue para os tanques de armazenamento 

enquanto a água de produção entra no sistema de tratamento para remoção de 

óleos e graxas residuais. 

Para a caracterização da AP foram realizadas coletas regulares na 

Unidade de Negócios de Exploração e Produção Sergipe e Alagoas (UN-SEAL) 

da cidade de Pilar em Alagoas. 



36 

  

Na Figura 5. 2 é exibido o fluxograma resumido do sistema de 

tratamento da UN-SEAL. Os pontos em vermelho marcam os locais iniciais de 

coleta e foram nomeados de maneira aleatória.  
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Figura 5. 2 - Esquema simplificado da área de tratamento de efluentes. 

 

 

O P1 é a saída imediata dos tratadores termoquímicos e é o local onde 

se obtém a água de produção in natura; neste ponto a água foi simplesmente 

separada do óleo sem nenhum tipo de adição e a partir dele toda água de 

produção é enviada para o flotador. O P2 é a saída do sistema de flotação e foi 

descartado como ponto de estudo por receber influência do agente floculante 

adicionado ao efluente; um outro motivo para o seu descarte é a sugestão de 

outro sistema futuro de tratamento que possa substituir o flotador existente. 

A caixa API recebe todos os resíduos de óleo das bacias de contenção, 

água pluvial, de poços de campo satélite, de derramamentos de toda planta, 

efluentes de sonda (lama, gel e óleo), drenos de vasos atmosféricos e tanques; 

estes resíduos não possuem uma periodicidade regular de geração. Os pontos 

P3 e P4 (antes e depois da caixa API), não pertencem ao esquema atual, são 

pontos com características muito variáveis e com elevadas concentrações de 

óleos; devido a essa variabilidade não se mostrando viáveis para este estudo, 
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porém são pontos que merecem grande atenção justamente por sua 

complexidade. O P5 é um ponto localizado na saída de filtros biológicos que 

estavam sem uso adequado e por isso possuía características semelhantes ao 

P2. Após tratamento a água de produção é reinjetada nos poços de extração 

em busca de uma maior eficiência de explotação. 

No início desta pesquisa, o sistema de flotação instalado nesta unidade 

ainda não conferia ao efluente as características desejadas e por este motivo a 

equipe de monitoramento da UN-SEAL se empenhou em um melhoramento, o 

que gerou diversas modificações na configuração física da planta a partir dos 

tratadores. Nas duas primeiras coletas, optou-se por caracterizar todos os 5 

pontos mencionados dentro do sistema de tratamento desde a saída dos 

tratadores, até a saída do sistema de flotação e o afluente e efluente da caixa 

API para a escolha final do ponto definitivo de coleta.  

Por conta destas modificações de configuração optou-se pelo estudo da 

água de produção in natura obtida na saída dos tratadores (ponto P2) a fim de 

manipular um efluente sem adições de produtos químicos e/ou outros efluentes 

da estação, evitando assim possíveis interferentes em um resíduo que, por si 

só, já se mostrou bastante complexo. É importante ressaltar que é neste ponto 

que a AP recebe a adição de um produto bactericida, porém a coleta foi 

realizada imediatamente antes desta adição. 

 As amostras foram sempre coletadas no início da manhã e levadas 

diretamente ao Laboratório de Saneamento Ambiental - LSA da Universidade 

Federal de Pernambuco - UFPE.  

Para esta pesquisa as coletas foram realizadas com uma periodicidade 

mensal e as amostras foram caracterizadas imediatamente respeitando-se os 

períodos de estocagem previstos no Standard Methods of Wastewater (1995). 

Após caracterização foram armazenadas em geladeira para uso nos testes em 

batelada. 

 A UN-SEAL forneceu autorização para as coletas bem como todo apoio 

dentro da estação. 
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5.2. Determinação do ponto de coleta e caracterização da AP 
 

 

Na primeira expedição realizada foram coletadas amostras dos 4 pontos 

distintos descritos na metodologia (o P5 não foi coletado por apresentar 

características semelhantes ao P2), porém o ponto P3 se mostrou inadequado 

às metodologias de caracterização utilizadas, devido a grande viscosidade e 

concentração de óleos. Na Tabela 5.1 são exibidos os resultados desta 

caracterização. 

 

 
Tabela 5.1: Caracterização dos três pontos da primeira coleta. 

PARÂMETROS UNIDADE P1 P2 P4 

DQO mg/L 8.510 7.216 11.059 

Fenóis mg/L 0,072 0,066 0,123 

pH --------- 5,79 5,87 5,68 

Condutividade MS/cm 196 201 155 

Nitrogênio total mg/L 101,8 104,1 65,6 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 24 42 38 

Temperatura ºC 57,9 53,0 52,8 

Cloretos mg Cl-/L 98.500 102.250 105.750 

Alcalinidade parcial mg CaCO3/L 13 - 620 

Alcalinidade total mg CaCO3/L 67 79 - 

AOV mg/ H-Ac/L 85 122 107 

Sólidos Totais (ST) mg/L 53.922 53.709 53.827 

ST Fixos mg/L 41.037 42.347 42.014 

ST Voláteis mg/L 12.672 11.574 11.812 

 

 

No período em que esta coleta foi realizada ainda não se podia 

determinar as concentrações de BTEX no LSA. 

Após esta coleta o P4 foi eliminado do sistema. Esse ponto exibe uma 

grande DQO, de cerca de 11.000 mg O2/L e historicamente, conforme 

informações locais, vem recebendo efluentes de características bastante 

variáveis. O P2 é a saída do sistema de flotação e após esta caracterização 

pôde-se confirmar que a eficiência deste sistema realmente não era 
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satisfatória. A remoção de DQO, por exemplo, não se mostrou significativa 

exibindo uma eficiência de aproximadamente 15%. 

Fez-se a opção pelo ponto P1 que apresenta a água de produção in 

natura. Este ponto foi escolhido por não receber a influência do floculante 

utilizado no sistema de flotação e para uma possível sugestão de substituição 

deste sistema de tratamento. 

Visualmente a água de produção é um resíduo de coloração amarelada 

com tons mais escuros nas regiões de maior concentração de óleos, porém a 

divisão das fases entre óleo e água não é bem definida. Durante a realização 

das análises em laboratório buscou-se sempre agitar a amostra com o intuito 

de obter maior homogeneização. 

Na Tabela 5.2 são observados os parâmetros determinados pelo 

CENPES para o ponto P1. Nela observa-se uma grande quantidade de sais 

dissolvidos e confirma-se a elevada concentração de íons cloretos. 

 
 

Tabela 5.2: Caracterização de P1 pelo CENPES. 
Constituintes (mg/L) P1 

Sódio 48.170 

Potássio 2.084 

Cálcio 12.993 

Magnésio 1.375 

Bário 65 

Estrôncio 448 

Ferro 48 

Cloreto 106.000 

Sulfato 58 

Brometo 866 

Bicarbonato 141 

Salinidade 174.908 

 

 

Estes dados foram obtidos com uma amostra coletada em período 

bastante próximo ao da coleta anteriormente citada e serve como complemento 

aos dados que infelizmente não puderam ser determinados neste trabalho.  
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A aquisição destes dados, a princípio, desencorajou o uso do sistema de 

tratamento biológico por conta das grandes concentrações de sais dissolvidos, 

porém de acordo com o efeito antagonista propostos em trabalhos revisados 

obteve-se uma boa expectativa para este tipo de tratamento. 

Levando em consideração Kugelman e McCarty (1965) as 

concentrações de Ca2+ e K+ necessárias para antagonizar os efeitos dos 

48.000 mg Na+/L encontrados seriam de 963,4 e 1.926,8 mg/L respectivamente 

e os valores determinados para estes parâmetros ultrapassam o necessário 

para minimizar este efeito (12.993 mg Ca2+/L e 2.084 mg K+/L). Já de acordo 

com Basharat et al., (2004 a,b) seriam necessários 4014,17 mg K+/L e 3221,37 

mg Ca2+/L, para esta mesma concentração de sódio, o que demonstra que a 

quantidade de K+ seria insuficiente. Desta forma o uso de antagonizantes 

mostrou-se uma linha de pesquisa de viabilidade para este efluente. 

Na Tabela 5.3 tem-se um resumo dos parâmetros de caracterização 

determinados para a AP coletada da segunda até a oitava coleta realizada.  

Os valores exibidos variaram consideravelmente a cada coleta, o que 

demonstra a não conformidade das características da AP. A Tabela 5.4 exibe 

os valores médios e os desvios padrões determinados para estas coletas, 

excluindo os BTEX’s pelo fato de só ter havido a determinação desses 

parâmetros em apenas duas coletas. 
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Tabela 5.3: Resumo dos parâmetros de caracterização das 8 coletas de AP realizadas. 

Parâmetros Unidade 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

DQO mg O2/ L 5.718 7.482 5.707 9.140 8.350 5.795 5.130 

Fenóis mg/ L 0,070 0,050 0,046 0,120 0,080 0,048  

TOG mg/ L 103 91 328 787 705 104 372 

Benzeno mg/ L - - - - - 16,53 10,39 

Tolueno mg/ L - - - - - 7,25 5,13 

Etilbenzeno mg/ L - - - - - 0,49 0,47 

Xilenos mg/ L - - - - - 1,16 1,32 

pH --------- 6,0 5,8 5,5 5,8 5,8 5,8 6,0 

Nitrogênio total mg N/L - 101 112 189 78 41 108 

Nitrogênio 

Amoniacal 
mg NH4-N/L - 96 104 92 35 28 28 

Alcalinidade 

parcial 
mgCaCO3/L - 36 0 7,4 6,5 8,6 25,4 

Alcalinidade 

total 
mgCaCO3/L 79 46 60 72 94 97 135 

AOV 
mg Ácido. 

acético./L 
- 85 21 35 45 32 193 

Sólidos Totais 

(ST) 
mg/L 106.474 53.709 187.596 56.604 226.761 228.048 193.085

ST Fixos mg/L 90.778 41.037 153.795 44.793 183.941 210.557 163.847

ST Voláteis mg/L 15.696 12.672 33.801 11.811 42.820 17.491 29.239 

Cor Aparente mg Pt-Co /L 200 1200 200 300 300 100 200 

Cor Verdadeira Pt-Co /L - 60 10 20 15 5 5 

Turbidez NTU 214 541 472 200 399 292 285 

Sulfato mg SO4
2-/L - 109,0 99,4 203,7 46,8 62,0 14,7 

Cloretos mg Cl-/L 128.418 98.500 145.000 109.000 106.500 114.400 97.500 
Dureza Total mgCaCO3/L - 38.875 37.750 55.600 43.700 47.200 35.700 

Dureza Cálcio mgCaCO3/L - 30.000 30.000 36.400 37.600 39.800 29.500 

Dureza 

Magnésio 
mgCaCO3/L - 8.875 7.750 19.200 6.100 7.400 6.200 

Sódio mg Na+/L 56.000 11.000 60.500 - - 40.000 51.900 

Cálcio mg Ca2+/L - 12.000 12.000 14.560 15.040 15.920 11.800 

Potássio mg K+/L - - 3.000 - - 1.801 4.200 

Magnésio mg Mg2+/L - 2.164 1.891 4.673 1.492 1.809 1.514 
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Tabela 5.4: Média e desvio padrão das características da AP. 

Parâmetros Unidade Média Mínimo Máximo D. Padrão 

DQO mg O2/ L 6.760 5.130 9.140 1554,37 

Fenóis mg/ L 0,07 0,048 0,120 0,03 

TOG mg/ L 356 91 787 290,50 

pH --------- 5,8 5,5 6,0 0,17 

Nitrogênio total mg N-NH4/L 105 41 189 48,90 

Nitrogênio Amoniacal mg N-NH4/L 64 28 104 36,99 

Alcalinidade parcial mgCaCO3/L 13,9 6,5 36,0 13,70 

Alcalinidade total mgCaCO3/L 83,3 46,0 135,0 29,03 

AOV 
mg Ácido 

acético /L 
68,50 21,0 193,0 64,86 

Sólidos Totais (ST) mg/L 150.325 53.709 228.048 76531,10 

ST Fixos mg/L 126.964 41.037 210.557 68018,84 

ST Voláteis mg/L 23.361 11.811 42.820 11993,49 

Cor Aparente mg Pt-Co /L 357 100 1200 377,96 

Cor Verdadeira Pt-Co /L 19 5 60 20,84 

Turbidez NTU 343 200 541 130,41 

Sulfato Mg SO4
2-/L 89,3 14,7 203,0 65,87 

Cloretos mg Cl-/L 114.188 97.500 145.000 17139,33 

Dureza Total mgCaCO3/L 43.137 37.750 55.600 7411,41 

Dureza Cálcio mgCaCO3/L 33.883 29.500 39.800 4572,27 

Dureza Magnésio mgCaCO3/L 9.254 6.100 19.200 4980,77 

Sódio mg Na+/L 43.880 11.000 60.500 19897,16 

Cálcio mg Ca2+/L 13.553 11.800 15.920 1828,91 

Potássio mg K+/L 3.000 1.801 4.200 1199,40 

Magnésio mg Mg2+/L 2.257 1.492 4.673 1209,76 

 
 

Fazendo-se uma comparação com os dados encontrados na literatura, 

apesar da sua grande variabilidade, pode-se observar que os valores de DQO 

obtidos para esta água mostravam-se consideravelmente mais elevados que os 

anteriormente citados. Neste trabalho observou-se um valor mínimo de DQO 

de 5.130 e máximo de 9.140 mg O2/L confrontando o máximo obtido por Vieira 

et. al. (2004) de 4.730 mg O2/L (Bacia de Campos) que também utilizou uma 

metodologia adaptada para esta determinação.  

Diante do observado na Tabela 3.1 e na Tabela 3.2 pode-se constatar 

que a determinação da DQO não é corriqueira nos estudos fora do Brasil, para 
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este efluente, o que sugere que esta análise talvez não seja considerada 

representativa ao passo que, através de cromatografia líquida e gasosa pode-

se ter uma melhor quantificação da matéria orgânica presente, podendo 

inclusive quantificar separadamente uma grande quantidade de compostos. 

Em relação aos fenóis totais encontrados, pôde-se constatar que as 

concentrações determinadas para a AP em estudo estavam relativamente bem 

mais baixas que os valores encontrados na literatura. Um outro aspecto que 

merece destaque, em relação a este parâmetro, é que para todas as coletas os 

valores obtidos estão também abaixo do limite de lançamento de efluentes 

proposto pela resolução CONAMA N° 357 (0,5 mg/L C6H5OH, ou seja, 

substâncias que reagem com 4-aminoantipirina). 

Os valores relacionados ao Teor de Óleos e Graxas (TOG) apresentam-

se dentro do esperado, pois visualmente não se tratavam de amostras com 

grandes concentrações de óleos; porém, a média obtida (355,71 mg/L) é um 

tanto maior que os valores citados na literatura aqui consultada e muito acima 

do estabelecido pela resolução CONAMA N° 357 para padrões de lançamento 

(20 mg/L) e do estabelecido pela CONAMA N° 393 para o lançamento de AP 

no mar (42 mg/L – valor máximo diário).  

Para os hidrocarbonetos aromáticos avaliados (BTEX), não se observou 

grande variação. Somente são encontrados na caracterização da AP em 

estudo (Tabela 5.3) duas análises de BTEX, pois durante grande parte desta 

pesquisa o cromatógrafo gasoso do LSA esteve com problemas técnicos.  

Analisando separadamente pode-se observar que as concentrações de 

benzeno aqui encontradas (média de 13,46 mg/L) mostram-se bastante 

elevadas em relação aos dados da literatura (máximo de 4,6 mg/L encontrados 

por Utvik(1999) - Poço Oseberg); este fato é bastante preocupante diante dos 

danos à saúde que este composto reconhecidamente causa. Os valores de 

tolueno (6,19 mg/L) também são consideravelmente alarmantes em relação 

aos citados na literatura (máximo de 3,5 mg/L Utvik (1999) - Poço Brage), o 

que eleva mais ainda a preocupação quanto a esta classe de compostos. 

Diante da proposta de um tratamento biológico, o pH mostra-se um 

parâmetro que merece atenção, pois tem se mostrado na maior parte do 

tempo, abaixo de 6. Este fato pode causar problemas nas condições de 
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operação de sistemas biológicos, principalmente nos anaeróbios que 

necessitam de alcalinidade para estabilizar o processo. 

Quanto ao nitrogênio é fácil perceber que a relação sugerida por Speece 

(1996) para carbono/ nitrogênio (500: 5) ideal para atender as necessidades de 

macronutrientes dos microrganismos anaeróbios foi suprida visto que para a 

concentração média de DQO (6.760 mg O2/L) seriam necessários 

aproximadamente 68 mg NH4-N/L.  

A alcalinidade deste efluente apresentou valores muito baixos para as 

necessidades de tratamentos anaeróbios, principalmente no que diz respeito à 

alcalinidade a bicarbonato (alcalinidade parcial) chegando a valores de 

nulidade. Tal parâmetro serve para a certificação de tamponamento do sistema 

biológico conhecido pela geração de ácidos. Esta carência está diretamente 

relacionada aos baixos valores de pH encontrados. 

Os Ácidos Orgânicos Voláteis (concentração máxima de 135 mg/L) 

(AOV) têm se apresentado de forma bastante variável, porém bem abaixo dos 

valores relatados na literatura onde se observa um valor mínimo de 300 mg/L 

citado por Hansen e Davies (1994) e máximo de 1.135 mg/L citado por Utvik 

(1999) para o poço de Poço Oseberg F. 

A determinação da série de sólidos também trouxe grande dificuldade 

pelo fato de se tratar de uma amostra com elevada concentração de cloretos. 

Na Figura 5.3 pode-se observar a quantidade de sal acumulada na cápsula 

após o processo de secagem a 550 °C. 

Pelos resultados de sólidos encontrados pode-se observar que 

aproximadamente 85% dos sólidos totais estão na forma de sólidos fixos, o que 

comprova uma baixa quantidade de matéria orgânica em relação à inorgânica. 
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Figura 5.3: Cápsulas para determinação da série de sólidos. 

 
 

A cor e a turbidez são parâmetros normalmente problemáticos nos 

efluentes industriais; apesar da AP ser um efluente da cadeia petrolífera a sua 

coloração é bastante amarelada e com poucos vestígios que lembrem a 

coloração negra do petróleo. 

A concentração de sulfatos é bastante elevada tendo média (89 mg/L) 

com valor máximo bem maior que os 50 mg/L encontrados por Vieira et. al., 

(2004). Estes compostos podem ser utilizados como aceptores finais de 

elétrons, por microrganismos redutores de sulfato, e gerar uma competição 

com as bactérias metanogênicas reduzindo assim a produção de metano. 

Dentro dos processos industriais também causam problemas por serem 

agentes formadores de incrustações nos dutos da unidade. 

A concentração de cloretos foi com certeza um dos parâmetros da AP 

que mais chamou a atenção devido ao grande valor (média de 114.188 mg/L, 

mínimo de 97.500 mg/L e máximo de 145.000 mg/L). Em comparação com os 

valores obtidos na literatura, mínimo de 9.323 mg/L determinados por Vieira et. 

al. (2003) para o campo de Carmópolis e máximo de 106.000 mg/L 

determinados por Castro et. al. (2007) que também utilizou a AP de Pilar, pôde-

se constatar uma diferença realmente expressiva em relação às APs relatadas. 

Essa elevada concentração é realmente preocupante no tocante a proposta de 

tratamento biológico, apesar de serem conhecidos microrganismos extremófilos 

resistentes a concentrações de sais elevadas. 

A dureza está diretamente ligada à concentração de cloretos devido aos 

íons que os constituem. Através da determinação da dureza a cálcio e a 

magnésio pôde-se determinar estequiometricamente a concentração destes 
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íons. Essa elevada quantidade tem sido um problema de grande significância 

dentro da Petrobras, uma vez que estes íons são responsáveis por 

incrustações nas tubulações da empresa e reduzem a vida útil destes dutos. 

Esta caracterização buscou abordar os principais parâmetros físico-

químicos que necessitam ser conhecidos para a avaliação da possibilidade de 

um tratamento biológico, bem como padrões de lançamentos de efluentes. Os 

resultados aqui discutidos a princípio desencorajariam um tratamento deste 

tipo, porém a capacidade de adaptação de biomassas é bem descrita na 

literatura.  

Os sistemas biológicos são reconhecidamente fontes eficazes de 

tratamento e, em sua maioria, necessitam principalmente de um bom 

monitoramento dos parâmetros de sobrevivência dos microrganismos. 

Apesar das carências detectadas, os trabalhos descritos na literatura 

dão subsídios para a tentativa de um tratamento biológico. As necessidades 

nutricionais e os efeitos letais dos íons presentes podem ser minimizados com 

a diluição deste efluente antes dele ser submetido ao tratamento biológico. 

 

 

5.3. Testes de toxicidade à hidrocarbonetos com o uso de    
           copépodo 

 

 

5.3.1. Teste realizado com a AP da 4ª coleta 

 

 

As condições de incubação se apresentaram as melhores possíveis, 

uma vez que a sobrevivência das fêmeas controle foi de 100% ao final do 

ensaio.  

Com a amostra diluída para 5% de AP a sobrevivência observada é 

similar a controle tendo-se uma redução máxima de 1 fêmea por réplica 

analisada ao final do experimento. 

Na diluição de 10% após 96 horas cerca de 50% dos copépodos 

sobrevivem.  
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Os resultados indicam a alta toxicidade do efluente ao organismo 

testado, pois se utilizando apenas uma diluição com 20% da AP, nas primeiras 

24 horas praticamente não se observam indivíduos vivos com a sobrevivência 

de apenas 3 fêmeas das 50 incubadas.  

Esta elevada toxicidade pode está associada à DQO (5.707 mg O2/L) e a 

concentração de íons presente nesta amostra. A quarta coleta apresenta a 

maior concentração de todas as amostras de íons cloretos (145.000 mg/L), 

bem como de sódio (60.500 mg Na+/L).  

A Figura 5.4 mostra a porcentagem de indivíduos, ao longo do tempo, 

que sobreviveram ao teste para cada diluição da água de produção. 
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Figura 5.4: Porcentagem de sobrevivência das fêmeas a água de produção para a 4ª coleta. 

 

 

5.3.2. Teste realizado com a AP da 5ª coleta 

 

As condições de incubação neste teste não se apresentaram tão boas 

como no teste anterior, porém pôde-se observar a sobrevivência de 

aproximadamente 90% dos indivíduos.  
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Com a amostra diluída tanto para 2,5 como para 5% os resultados são 

similares aos obtidos no controle, porém obtendo-se 94% de sobrevivência. 

Para essa amostra, pôde-se observar uma mortalidade maior que para a 

amostra anterior visto que se observa uma sobrevivência de apenas 16% das 

fêmeas incubadas.  

Tal fato pode ser atribuído a elevação da carga orgânica a qual os 

indivíduos foram submetidos, pois na coleta anterior constatou-se uma DQO de 

5.707 mg O2/L enquanto que para este teste a DQO foi de 9.140 mg O2/L. O 

que comprova a sensibilidade destes organismos aos hidrocarbonetos do 

petróleo, provavelmente responsáveis pela maior fração desta DQO. A 

concentração de fenóis totais também foi maior passando de 0,046 mg/L na 

coleta anterior para 0,120 mg/L. 

Para a diluição de 20% não se observou sobrevivência em nenhuma 

fase do estudo. 

A Figura 5.5 mostra a porcentagem de indivíduos, ao longo do tempo, 

que sobreviveram ao teste para cada diluição da água de produção. 
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Figura 5.5: Porcentagem de sobrevivência das fêmeas a água de produção para a 5ª coleta. 
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5.4. Testes de biodegradação 
 

 

Os testes de biodegradação foram confeccionados com o intuito de 

avaliar a tratabilidade da AP estudada. 

 

 

5.4.1. Teste 1 

 

 

O Teste 1 foi montado com as características quem podem ser 

observadas na Tabela 5.5 e teve duração de 256 horas. 

Para confecção deste teste foram realizados pré-testes com esta mesma 

configuração que auxiliaram na correção de algumas falhas de montagem e 

operacionais.  

 

 
Tabela 5.5: Parâmetros avaliados no ato de montagem do Teste 1. 

Diluições 
Concentração 
de Na+ (mg/L) 

Concentração 
de Ca2+(mg/L) 

Concentração 
de Mg2+(mg/L) 

DQO 
(mg O2/L) 

ES 340 9 - 1685 

Nutrientes - - - - 

2%AP+98% ES 995,35 480 43,28 1.605 

5%AP+95%ES 2.418,9 828 108,2 1773 

10%AP+90%ES 4.033,3 1.416 216,4 1948 

15%AP+85%ES 6.656,7 2004 324,6 2585 

 

 

Na Figura 5.6 pode-se observar o aparato experimental do Teste 1. 
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Figura 5.6: Aparato experimental do Teste 1. 

 

 

Considerando o líquido deslocado e coletado nas garrafas brancas, 

pode-se observar que a produção de metano apresentou valores consideráveis 

para estas diluições, mesmo para a proporção de 15% de AP. Na Figura 5.7  

é fácil observar o bom comportamento dos reatores e sua reprodutibilidade. 

Neste teste foram confeccionadas duplicatas que, pela figura, se comportaram 

de maneira bem semelhante. 

Para melhor identificação as duplicatas foram nomeadas de acordo com 

o percentual de AP adicionado, assim, no gráfico, a linha de 2% representa o 

reator com 2% de AP e 2%’ representa a sua duplicata. Este procedimento foi 

repetido para todos os reatores. 

 

5% 10% 10% 15% 
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Figura 5.7: Produção de metano no Teste 1. 

 

 

Na Figura 5.8 pode-se observar a conversão da produção de metano em 

DQO removida. Em geral, pôde-se constatar um comportamento semelhante 

em todos os reatores avaliados. 

Como já era esperado o reator que apresentou maior eficiência foi o 

reator com a adição de apenas ES e nutrientes (B ES) atingindo valores 

equivalentes de DQO bem próximos de 1.800 mg O2/L. Apesar da adição de 

apenas 1.685 mg O2/L neste reator, esta elevada produção pode está 

relacionada com a produção de metano oriunda da respiração endógena que 

neste teste chegou a uma produção de metano equivalente a uma DQO de 

aproximadamente 330 mg O2/L observado no reator B Nut. 

A taxa diária de produção de metano máxima determinada para o reator 

com ES foi de 0,113 g CH4-DQO/g STV.d. 
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Figura 5.8: Conversão de metano para DQO consumida no Teste 1. 

 

 

Os reatores com 2% de AP apresentaram boa reprodutibilidade e boa 

eficiência, também chegando a uma produção de metano equivalente de 

aproximadamente 1.800 mg O2/L, apesar dos seus 1.605 mg O2/L adicionados. 

Este fato também pode ser justificado pela quantidade considerável de metano 

fornecida pela respiração endógena (aproximadamente 330 mg O2/L) como nos 

reatores com apenas ES. 

A concentração de sódio, oriunda da AP, adicionada neste teste (995 

mg/L) se mostrou acima da faixa estimulatória (de 100 até 200 mg/L) citada por 

McCarty (1964) e abaixo das concentrações por ele consideradas inibitórias (de 

3.500 até 5.500 mg/L). Neste teste, em comparação com o ES, o sódio não 

apresentou grande interferência.  

Não foram realizados testes de potássio para esta amostra, porém 

fazendo-se uma estimativa em relação a outras amostras coletadas acredita-se 

que a concentração de potássio presente na AP utilizada era cerca de 3.000 
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mg/L. Sabendo que o ES apresenta uma concentração baixa de potássio (93 

mg/L) pôde-se estimar uma concentração de aproximadamente 151,14 mg K+/L 

para os reatores com 2% de AP que, de acordo com McCarty (1964) está 

abaixo dos valores por ele considerados estimulatórios (entre 200 e 400 mg/L).  

Este valor é quase 4 vezes maior que o necessário (40 mg K+/L) de 

acordo com Kugelman e McCarty (1965) para antagonizar o sódio presente e 2 

vezes maior que o valor sugerido por Basharat et al., (2004a), 

aproximadamente 67 mg K+/L. 

Quanto ao Ca2+, os 480 mg/L adicionados foram muito mais que o 

necessário sugerido por Kugelman e McCarty (1965) (20 mg Ca2+/L) e que os 

83,3 mg/L sugeridos por Basharat et al., (2004b) e se mantiveram abaixo do 

considerado inibitório por McCarty (1964). 

Desta forma, o poder antagonizante sinergético destes íons, com a 

adição do Mg2+ também presente, pode ter minimizado o efeito do sódio neste 

teste. 

A taxa diária de produção de metano máxima observada para estes 

reatores foi de 0,105 g CH4-DQO/gSTV.d mostrando uma redução de apenas 

7% da taxa do ES. 

Os reatores com 5% de AP já mostraram alterações quanto à 

reprodutibilidade, porém o comportamento geral se mostrou semelhante ao dos 

outros reatores.  

Neste teste é visível a alteração na eficiência de tratamento 

(aproximadamente 68%), pois a produção máxima de metano remete a uma 

DQO consumida de aproximadamente 1.200 mg O2/L diante dos 1.773 mg O2/L 

adicionados. A DQO removida pode ser ainda menor quando se leva em 

consideração os 330 mg O2/L referentes à respiração endógena. 

A concentração de sódio adicionada neste teste (2.419 mg/L) ainda se 

mostrou acima da faixa estimulatória citada por McCarty (1964) e abaixo das 

concentrações por ele consideradas inibitórias (de 3.500 até 5.500 mg/L). 

Quanto ao potássio presente no meio (150 mg/L) já se tem um valor 

superior ao necessário (100 mg/L) de acordo com Kugelman e McCarty (1965), 

porém um pouco menor que o sugerido por Basharat et al., (2004a) que é de 

167 mg/L. É possível que uma complementação desta concentração trouxesse 

melhores resultados, porém a diferença ainda não é tão significativa. 
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Quanto ao Ca2+, os 828 mg/L adicionados foram muito mais que o 

necessário sugerido por Kugelman e McCarty (1965) (50 mg Ca2+/L) e que os 

208,3 mg/L sugeridos por Basharat et al., (2004b) e se mantiveram abaixo do 

considerado inibitório (de 2.500 até 4.500 mg/L) por McCarty (1964). 

Desta forma, o poder antagonizante sinergético destes íons, com a 

adição do Mg2+ também presente, pode também ter minimizado o efeito do 

sódio neste teste. 

A taxa diária de produção de metano máxima média determinada para 

estes reatores foi de 0,0715 g CH4-DQO/g STV.d mostrando uma redução de 

aproximadamente 37% da taxa feita com ES. 

 Em relação aos reatores com 10% AP pode-se observar que a redução 

no consumo da DQO fornecida foi equivalente aos testes com 5% 

(aproximadamente 67% de eficiência de redução de DQO), tendo-se um 

consumo em torno de 1.300 mg O2/L diante dos 1.948 mg O2/L adicionados. As 

duplicatas também exibiram comportamento semelhante entre si e em relação 

aos outros testes confirmando assim a boa reprodutibilidade dos testes. 

Já para 10% de AP a concentração de sódio adicionada (4.033 mg/L) se 

mostrou dentro da faixa inibitória citada por McCarty (1964), o que pode ser 

notado na Figura 5.8 onde se detecta a grande diferença entre a remoção de 

DQO em relação ao ES.  

O potássio presente no meio (300 mg/L) é bem superior ao necessário 

(160 mg/L) de acordo com Kugelman e McCarty (1965), porém um pouco 

menor que o sugerido por Basharat et al., (2004a) que é de 356 mg/L. Uma 

possível complementação desta concentração poderia trazer melhores 

resultados. 

Os 1.416 mg Ca2+/L adicionados, como nos outros testes, foram muito 

mais que o necessário sugerido por Kugelman e McCarty (1965) (80 mg 

Ca2+/L) e que os 333,3 mg/L sugeridos por Basharat et al., (2004b) e se 

mantiveram abaixo do considerado inibitório por McCarty (1964), porém muito 

acima da faixa considerada estimulante (de 100 até 200 mg/L). 

A taxa diária de produção de metano máxima média determinada para 

estes reatores foi de 0,0625 g CH4-DQO/gSTV.d mostrando uma redução de 

aproximadamente 44% da taxa do ES. 
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Para a máxima diluição testada (15% de AP) pôde-se verificar uma 

redução drástica na remoção de DQO de acordo com a Figura 5.8. Dos 2.585 

mg O2/L adicionados, apenas pouco mais de 800 mg O2/L foram consumidos, 

apresentando assim uma eficiência média de aproximadamente 32%, valor 

esse muito baixo para eficiência de tratamentos anaeróbios. 

A concentração de sódio aqui adicionada foi de 6.656,7 mg/L se 

mostrando acima da faixa inibitória citada por McCarty (1964), o potássio 

presente no meio (450 mg/L) é bem superior ao necessário (264 mg/L) de 

acordo com Kugelman e McCarty (1965), e próximo ao valor sugerido por 

Basharat et al., (2004a) que é de 441 mg/L.  

Os 2.004 mg Ca2+/L adicionados, como nos outros testes, foram muito 

mais que o necessário sugerido por Kugelman e McCarty (1965) (132 mg 

Ca2+/L) e que os 550 mg/L sugeridos por Basharat et al., (2004b), porém se 

mostraram um tanto acima da faixa inibitória sugerida por McCarty (1964), (de 

1.000 até 1.500 mg/L). Este ponto pode ter sido significativo neste teste, pois 

ao invés de promover o efeito antagonizante o Ca2+ pode ter causado um efeito 

inibitório prejudicando assim a produção de metano. 

A concentração de 324,6 mg Mg2+/L também merece ser considerada, 

pois já ultrapassa a faixa estimulante (de 75 até 150 mg/L) também sugerida 

por McCarty (1964). 

A taxa diária de produção de metano máxima média determinada para 

estes reatores foi de 0,0415 g CH4-DQO/gSTV.d com uma redução de 63% da 

taxa do ES. 

 

 

5.4.2. Teste 2 
 
 

O Teste 2 foi montado de acordo com a Tabela 5.6 e teve duração de 

140 horas. Este teste foi montado com o intuito de avaliar a possível carência 

de potássio detectada no teste anterior e desta forma recebeu a adição de KCl 

nas garrafas reatores.  

Foram utilizados dois lodos anaeróbios: o lodo anteriormente analisado 

(ETE Mangueira) e em um lodo industrial que já estava sendo alimentado com 

5% de AP + 95% de ES (UASB-LSA). 
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Para a análise da AME os dois lodos foram inoculados nas garrafas 

reatores, com o uso de uma solução de ácidos orgânicos voláteis. Foram 

realizados testes com ES + lodo + nutrientes para ser usado como branco (B 

ES) e testes com apenas nutrientes + lodo (B Nut) para correção da taxa de 

produção de metano com o desconto da respiração endógena. Todas as 

garrafas foram inoculadas com 2g STV/L. 

 

 
Tabela 5.6: Características de confecção do Teste 2. 

Diluições Concentração de Na+(mg/L) DQO (mg O2/L) 

ETE Mangueira UASB – LSA   

ES - 2.000 

Nutrientes - - 

AOV - 4.000 

20% de AP + 80% ES 10.000 1894,3 

50% de AP + 50% ES 20.000 2651,9 

20% de AP + 80% ES + 700 mg KCl/L* 10.000 1885,5 

50% de AP + 50% ES + 1400 mg KCl/L* 20.000 2585,5 

 
 

Neste teste a produção de metano foi monitorada através de 

cromatografia gasosa para a determinação mais precisa do metano produzido 

e ao invés de apresentar os resultados das triplicatas somente são exibidos os 

valores médios obtidos. Na Figura 5.9 são exibidas as curvas de produção de 

metano em mililitro durante as horas de duração do teste para os reatores com 

AP em comparação aos reatores com ES.  

Ainda na Figura 5.9 pode-se observar que a adição de KCl não melhorou 

o desempenho dos reatores visto que ao se comparar os gráficos dos com e 

sem o antagonizante não se observa diferença representativa para ambos os 

lodos. 
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Figura 5.9: Produção de metano nos reatores com AP ao longo do tempo no Teste 2. 

 
Na Figura 5.10 são vistas as curvas de produção de metano tanto para o 

lodo da ETE Mangueira como para o lodo do UASB-LSA. Estes valores foram 

obtidos com o uso de reatores com ES (Figura 5.10a) e com os ácidos 

orgânicos (AME) (Figura 5.10b). A maior taxa de produção de metano 

esperada era para os reatores com ácidos do lodo UASB-LSA, porém pôde-se 

observar que tanto para este lodo como para o lodo da ETE Mangueira a maior 

atividade foi constatada com o uso do ES. 

A suplementação nutricional dos reatores com AOV (AME) e com o ES 

foi diferenciada, os reatores com AOV receberam a solução de macro e micro 

nutrientes (Tabela 4.6) enquanto que os com ES além de receberem a mesma 

solução de nutrientes recebeu adicionalmente a solução de sais de cálcio, 

sódio e magnésio. Desta forma, este diferencial pode ter sido responsável por 

este resultado inesperado. 

Direcionando a comparação para a produção de metano entre os lodos 

avaliados, pôde-se constatar o que já era esperado. O lodo dos reatores 

UASB-LSA apresentou maior atividade metanogênica (0,649 g CH4-

DQO/gSTV) que o lodo da ETE Mangueira (0,109 g CH4-DQO/gSTV), isso 

provavelmente se deu por ser um lodo industrial, granular e com uma biomassa 

bem mais diversificada que o outro. 
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Figura 5.10: Produção de metano para os reatores com ES e com ácidos tanto para lodo da 
ETE mangueira como para o lodo do UASB-LSA. 
 

 

 Observando os reatores que receberam a adição de AP com 

concentração de sódio de 10.000 mg/L (20% de AP) observa-se que a 

produção de metano caiu drasticamente, tanto para os reatores sem 

antagonizantes como para os que receberam esta adição. Os resultados 

obtidos mostram que nesta concentração de sódio, bem maior que o limite 

(8.000 mg Na+/L) considerado altamente inibitório por McCarty (1964), a adição 

de antagonizantes em um lodo não adaptado não fornece a ajuda esperada. 
Na  

Figura 5.9 este fato é mais bem ilustrado. Porém este efeito não pode 

ser atribuído de maneira isolada a salinidade visto que Vyrides e Stuckey 

(2007), com um substrato a base apenas de glicose e com DQO também de 

2.000 mg O2/L, não observaram alterações significativas entre os testes com 

10.000 mg NaCl/L com os testes por eles realizados sem sal. 

 A remoção de DQO estimada pela produção de metano determinada é 

exibida na Figura 5.11. Os resultados não são satisfatórios, pois dos 1894 mg 

O2/L adicionados o máximo valor removido pelos reatores com lodo do UASB-

LSA foi de aproximadamente 108 mg O2/L, demonstrando uma eficiência de 

remoção de DQO de apenas 5%. 

Os dados referentes aos reatores com 50% de AP (20.000 mg Na+/L) 

não se mostraram significativos exibindo uma produção de metano menor do 

que os valores obtidos nos testes de reatores com adição única de nutrientes. 

Este resultado se mostra bem abaixo da redução na produção de metano 

(a) (b) 
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determinada por Vyrides e Stuckey (2007) para os reatores com 20.000 mg 

NaCl/L (65%), o que pode está associado á presença de outros sais, dos 

metais e até mesmo dos hidrocarbonetos bem como da mistura de todos estes 

fatores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.11: Conversão de metano para DQO consumida no para os reatores com 10g Na+. 

 

 

Os dados do Teste 1 exibem uma tendência de viabilidade do tratamento 

biológico deste efluente, porém, de acordo com o Teste 2 observa-se a 

necessidade de uma adaptação prévia das biomassas para que os 

microrganismos possam ser submetidos a uma seleção natural antes de serem 

adicionadas maiores concentrações de AP. 

A necessidade de adaptação é facilmente observada nos trabalhos 

encontrados na literatura como no caso de Vyrides e Stuckey (2007) que 

submeteram seus testes a realimentações seguidas e obtiveram uma redução 

dos efeitos da salinidade com eficiências de remoção de DQO que saíram de 

23% para 4% nos reatores com 10.000 mg/L e de 65% para 40% nos reatores 

com 20.000 mg/L. 

Vale lembrar que a degradação anaeróbia pode gerar diferentes 

produtos a depender do aceptor final de elétrons disponível e da preferência 

entre eles. Sabe-se que sulfato, nitrato e o Fe(III) são aceptores preferenciais e 

que a presença destes compostos pode ter sido responsável pela baixa 

produção de metano. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

6.1. Quanto à determinação do ponto de coleta e caracterização da 
AP 

  

 

• O ponto escolhido para coleta foi o P1, ponto de captação da água 

de produção in natura. 

• Este ponto apresentou características variáveis ao longo das 

coletas com uma DQO média de 6.760 mg O2/L que apresentou 

desvio padrão de 1.554,37 mg/L. As concentrações de BTEX 

também se mostraram elevadas tendo o benzeno atingido valor 

médio de 13,46 mg/ L, porém os valores determinados para fenóis 

(0,07 mg/L) se mostraram abaixo dos limites de lançamento 

propostos pela CONAMA n° 357 (0,5 mg/L C6H5OH); 

• A concentração de cloretos alcançou valor médio de 114.188 mg 

Cl-/ L e também se mostrou bem variada atingindo desvio padrão 

de 17.139 mg/ L. Considerando os íons que se ligam ao Cl- livre 

pôde-se constatar que o sódio apareceu em maior quantidade 

alcançando valor médio de 43.880 mg Na+/L, seguido pelo cálcio 

(13.553 mg Ca2+/L), depois pelo potássio (3.000 mg K+/L) e por 

último pelo magnésio (2.257 mg Mg2+/L); 

• Estes valores justificam os problemas encontrados na unidade em 

relação a incrustações em dutos e encorajam a proposta de 

tratamento biológico desta AP visto que estes íons (Na+, K+, SO4
., 

Mg2+, Ca2+,...)   podem atuar, entre si, como antagonizantes ao 

efeito tóxico de cada um. 
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6.2. Quanto aos testes de toxicidade à hidrocarbonetos com o uso 
de copépodo 

 

Pôde-se observar um grande efeito tóxico visto que nos dois testes 

realizados não se observou sobrevivência dos indivíduos para a diluição de 

20%. 

 

6.3. Quanto aos testes de biodegradação 
 

 

Os dois testes realizados exibiram a possibilidade do tratamento 

biológico com o auxílio do esgoto doméstico sintético, porém para pequenas 

diluições.  

No Teste 1 pôde-se observar alterações na produção de metano a partir 

da diluição com 5% de AP (eficiência de conversão DQO-CH4 de 

aproximadamente 68%) mesmo tendo uma concentração de sódio ainda 

abaixo da considerada inibitória por McCarty (1964), porém os reatores com 

10% de AP exibiram eficiência semelhante mesmo tendo concentrações dentro 

da faixa considerada inibitória. Para a diluição de 15% pôde-se constatar uma 

queda maior na eficiência (32%). Neste teste pôde-se constatar que a taxa de 

produção diária de metano sofre alteração considerável apenas nos reatores 

com 15% de AP saindo de 0,113 g CH4-DQO/g STV.d. para 0,0415 g CH4-

DQO/gSTV.d com uma redução de 63%. 

Quanto ao efeito antagonizante pode-se concluir que as concentrações 

sugeridas por Basharat et al., (2004) não surtiram efeito para este teste.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

• Quanto à caracterização faz-se necessário um maior 

detalhamento dos hidrocarbonetos presentes com o uso de 

métodos como, por exemplo, cromatografia gasosa de 

espectrometria de massa; 

• Determinação de metais na caracterização; 

• Uso dos dados da caracterização aqui apresentada como amostra 

piloto para determinação do tamanho da amostra que seria 

necessário para uma caracterização estatisticamente 

representativa; 

• Quanto aos testes de biodegradação em batelada sugere-se a 

realização de realimentações dos sistemas para se observar o 

efeito da adaptação da biomassa com o uso dos lodos 

submetidos a grandes quantidades de água de produção. 

• Sugere-se ainda o uso de outras fontes de carbono, auxiliares, 

em substituição ao esgoto sintético como o uso de vinhoto, 

efluente rico em matéria orgânica de fácil degradação, fonte de 

Ca2+ e K+ e encontrado em abundância nas proximidades da 

unidade em estudo; 

• Com o intuito de propor uma configuração de reator para escala 

real, sugere-se o estudo de reatores termofílicos – escala de 

bancada, visto que, na saída dos tratadores a água de produção 

tem uma temperatura em torno de 50 °C; 
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A. Adaptação da metodologia de determinação de DQO 
para as faixas de salinidades estudadas 

 

 

A metodologia de referência foi a 5220 – D (5-45) do Standard Methods 

of Wastewater -1995, onde se utilizou o espectrofotômetro HACH® DR2000. 

Tal metodologia é recomendada para amostras com concentrações de cloretos 

de até 2.000 mg/L e sugere a preparação de uma curva de calibração para a 

solução de dicromato de potássio que varia de 100 até 900 mg O2/L em uma 

faixa de leitura espectral na região de 600 nm. 

Esta curva foi confeccionada com o auxílio de uma solução de 

hidrogenoftalato de potássio (KHP) como sugerido no método; inicialmente 

preparou-se uma solução-mãe de 1000 mg O2/L que foi diluída para as 

concentrações de 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e 1000 mg O2/L. O 

ponto 1000 foi adicionado com o objetivo de ser testado para demarcar o limite 

superior do preparo das amostras. As diluições foram colocadas em tubos 

HACH® junto à solução de dicromato de potássio e à solução catalisadora de 

ácido sulfúrico acrescida de sulfato de mercúrio. Em seguida foram submetidas 

ao processo de digestão a 150 °C por 2 horas. Após o período de digestão 

foram realizadas as leituras no espectrofotômetro. As alíquotas adicionadas de 

amostra, solução digestora e solução catalisadora seguiram o sugerido pelo 

método. 

A princípio, foram estudados os efeitos da leitura direta no tubo digestor 

e em cubeta de vidro, desta forma após o processo de digestão as amostras 

foram submetidas a um tempo de espera para redução da temperatura e foram 

submetidas ao processo de leitura. Em primeiro estágio foram realizadas 

leituras com o uso do tubo digestor como cubeta de leitura e no segundo 

estágio as amostras foram despejadas em cubeta única de vidro. 

O comprimento de onda foi testado para região de maior absorbância e 

fixado para a leitura de todos os pontos desta curva. 
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Tanto a solução digestora como a catalisadora recebem a adição de 

sulfatos para ajudar na precipitação dos íons Cl-, sendo o sulfato de prata na 

catalisadora e o sulfato de mercúrio na digestora, sendo o mercúrio preferencial 

para esta precipitação. A relação destacada no Standard Methods of 

Wastewater é de 10:1, HgSO4:Cl-. Na solução sugerida pelo método 

adicionam-se 33,3 g de HgSO4 que seria responsável pela precipitação exata 

de 3,33 g de Cl-, que não pode ser considerado com precisão por conta de 

possíveis interferências de outros compostos. 

Diante das grandes concentrações de cloretos determinadas nas 

amostras coletadas e dos dados relatados na literatura, optou-se por estudar o 

efeito de diferentes concentrações de sal na determinação de DQO, a fim de 

evitar grandes diluições minimizando assim os erros.  

Optou-se então pela fixação de valores para estudo prévio da 

interferência da concentração do sulfato de mercúrio (HgSO4) na redução do 

efeito dos cloretos na determinação de DQO. Foram estudadas soluções com 

33,3, 66,6 e 99,9 g de HgSO4 ou seja o padrão, o dobro e o triplo. 

Foram preparadas curvas com o KHP semelhantes à proposta no 

método original para cada solução digestora. 

O passo seguinte foi adicionar concentrações conhecidas de sal nas 

diferentes concentrações de DQO que compunham a curva e avaliar o seu 

efeito. O sal utilizado foi o cloreto de sódio (NaCl) por ser o mais abundante na 

amostra.  

A idéia foi comparar as curvas sem sal, entre si, para detectar um 

possível efeito do excesso de mercúrio da solução digestora proposta na DQO 

e posteriormente substituir os resultados obtidos nas leituras das amostras com 

KHP + NaCl na curva inicial. 

As etapas a seguir descrevem melhor os testes. 
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Etapa 1: Avaliação da interferência de adição de sulfato de mercúrio na 

determinação de DQO sem cloreto de sódio 

 

 

Confecção de curvas de DQO variando de 100 mg de O2/ L até 1.000 

mg de O2/ L com as soluções digestoras contendo 33,3, 66,6 e 99,9 g de 

HgSO4 (dobro e triplo, respectivamente): 

Inicialmente foi preparada uma solução mãe de DQO teórica de 2.000 

mg de O2/L com 1,7 g de KHP em 2 L de água deionizada, depois esta solução 

foi diluída em balões de 250 mL para as diferentes concentrações de DQO 

desejadas, desta forma o balão que deveria ter 100 mg de O2/L recebeu 25 mL 

da solução mãe, o de 150 mg de O2/L recebeu 37,5 mL e assim 

sucessivamente. Os balões foram aferidos com água deionizada e a solução 

obtida foi distribuída entre os tubos que já possuíam a mistura da solução 

digestora e a catalisadora. 

Os valores obtidos nas leituras foram submetidos à ajustes lineares para 

a confecção das curvas. 

 

 

Etapa 2: Avaliação da interferência de adição de sulfato de mercúrio na 

determinação de DQO com o cloreto de sódio 

 

 

Sabendo que as concentrações de cloretos analisadas na água de 

produção estiveram em torno de 100.000 mg/L e estimando valores máximos 

de DQO de 10.000 mg O2/L estimou-se diluições de 1/10 nas amostras, o que 

forneceria uma concentração de cloretos de 10.000 mg/L e de DQO 1.000 mg 

O2/L, desta forma foram montados testes com a DQO de 1000 mg O2/L e 

concentrações de NaCl de 3, 5, 8 e 10 g/L. As leituras obtidas foram 

substituídas nas respectivas curvas. Neste teste a solução com 99,9 g de 

HgSO4 foi utilizada. 

Considerando estes testes como experimentos que obedecem a um 

delineamento inteiramente casualizado, pois obedecem ao princípio da 

repetição, o da casualização, e exigem condições extremamente uniformes 
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(SILVA e SILVA, 2003), pode-se adotar o seguinte modelo matemático 

(Equação 1) 

 

 

Yij = μ + iτ  + εij         ( i = 1, 2, ..., I; j = 1, 2, ..., J)                                (Equação 1) 

 
 

Em que: 
Yij é a observação relativa a j-ésima repetição do i-ésimo tratamento; 
μ é a média geral do experimento 

iτ  é o efeito do i-ésimo tratamento 

εij é o erro experimental associado ao valor observado Yij 

 
 
Desta forma a análise da variância foi determinada conforme os 

parâmetros da Tabela A.1 utilizando o teste de F: 
 
 

Tabela A.1: Análise da variância (ANOVA). 

Fontes de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrado 
Médio F0 

Tratamentos I -1 SQT SQT/(I-1) QMT/QMR 
Resíduo I(J -1) SQR SQR/[I(J-1)]  

Total IJ – 1 SQ Total   
 
 

Onde: 

I= Número de tratamentos 

J= Número de repetições 

SQT= Soma do Quadrado Total 

SQR= Soma do Quadrado Resíduo 

QMT= Variância do tratamento 

QMR= Variância do resíduo 
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Sabe-se que o teste de F, sugerido anteriormente, somente indica se as 

médias dos tratamentos diferem ou não estatísticamente e desta forma faz-se 

necessário o teste de comparações de médias para definir em quais contrastes 

as diferenças são realmente significativas. Para este estudo foi escolhido o 

teste de Tukey que é baseado na Equação 2: 

 

 

Δ = 
J

QMRq
J

q.s
=                                                                             (Equação 2) 

 
 
Onde: 
Δ = Diferença mínima significativa (DMS) 
q = Amplitude total estudentizada 
s = Desvio padrão residual 
J = Número de repetições 
 
 

Resultados 
 

 
O uso da metodologia de determinação de DQO colorimétrica ainda não 

tinha sido estabelecida rotineiramente no LSA e então as dúvidas surgiram 

naturalmente. Inicialmente observou-se uma grande variação na 

reprodutibilidade das leituras no espectrofotômetro, o que motivou o teste de 

leitura no próprio tubo reagente como em cubeta de vidro de 1 cm de lado. 

Os testes foram realizados com comprimento de onda de 620 nm. Na 

Tabela A.2 pode-se observar um resumo do teste com a cubeta de vidro. O 

método sugerido não admite um erro de reprodutibilidade maior que 5%, o que 

foi obtido para este teste à concentração de 300 mgO2/ L. Para estes valores 

foi confeccionada uma curva de calibração identificada na (Equação 3, esta 

curva forneceu um coeficiente de correlação relativamente bom (R2= 0,9989). 

 

DQO= 3625,2 . Abs - 56,81                                                             (Equação 3) 
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Tabela A.2: Resumo das leituras da curva de DQO em cubeta de vidro. 
Concentração Abs Média Desvio Padrão % Erro 

200 0,069 0,003 4,2 

300 0,102 0,007 6,5 

500 0,151 0,005 3,0 

800 0,233 0,002 0,9 

900 0,268 0,007 2,5 

1000 0,291 0,003 1,1 

 
 
Em contrapartida, os testes realizados com as leituras nos tubos 

digestores apresentaram erro de reprodutibilidade aceitável para todas as 

concentrações de DQO testadas (Tabela A.3), apesar de ter ser aproximado 

consideravelmente do limite também na concentração de 300 mg O2/L, o que 

leva a crer que este erro pode estar diretamente ligado a um erro de 

preparação deste ponto. A curva confeccionada com estes resultados é exibida 

na Equação 4 e apresentou um coeficiente de correlação ainda melhor que no 

teste anterior (R2=0,9999). 

 

 

DQO= 2781 .Abs - 48,454                                                               (Equação 4) 

 

 
Tabela A.3: Resumo das leituras da curva de DQO em tubo digestor. 

Concentração Abs Média Desvio Padrão % Erro 

200 0,090 0,003 3,6 

300 0,124 0,006 4,7 

500 0,198 0,003 1,3 

800 0,303 0,003 0,9 

900 0,342 0,011 3,1 

1000 0,378 0,001 0,2 

 

 

Considerando estes valores e o fato de que a realização das leituras nos 

tubos digestores torna o processo mais prático e rápido optou-se, a partir 

destes testes, pela leitura direta nos tubos digestores. 
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Etapa 1: Avaliação da interferência de adição de sulfato de mercúrio na 

determinação de DQO sem o cloreto de sódio 

 

 

Com a confecção de duas novas soluções digestoras (66,6 e 99,9 g 

HgSO4, dobro e triplo respectivamente) foi necessário um estudo da possível 

influência deste excesso na DQO teórica. A curva principal (33,3 g HgSO4 

padrão), preparada neste momento, é apresentada na Equação 5 com R2= 

0,9994. A Equação 6 foi obtida com a curva para 66,6 g HgSO4 (dobro) e exibiu 

um R2= 0,9998 idêntico ao encontrado para o teste com 99,9 g HgSO4 (triplo) 

(Equação 7). 

 

 

DQO= 2614,9 . Abs - 22,453                                                           (Equação 5) 

 

 

DQO= 2595,8 .Abs - 19,529                                                            (Equação 6) 

 

 

DQO= 2522,4 . Abs - 8,979                                                            (Equação 7) 

 

 

Estes coeficientes de correlação bastante próximos de 1 mostram que o 

excesso de HgSO4 não afetou a linearidade das curvas. 

Comparando as leituras médias de cada ponto entre os valores obtidos 

na solução com padrão e dobro de HgSO4 (Tabela A.4) pode-se observar que o 

erro percentual dentre as curvas foi relativamente baixo tendo seu maior valor 

obtido na menor concentração imposta, o que já era esperado visto que o erro 

de preparo nas menores concentrações geralmente é maior. 
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Tabela A.4: Comparação das leituras médias por ponto para as soluções padrão e dobro. 
Concentração Padrão Dobro Média D Padrão %Erro 

100 0,042 0,043 0,043 0,001 1,99 

150 0,068 0,066 0,067 0,001 1,76 

200 0,086 0,084 0,085 0,001 1,66 

300 0,124 0,123 0,124 0,001 0,57 

400 0,164 0,163 0,163 0,000 0,29 

500 0,202 0,202 0,202 0,000 0,00 

600 0,237 0,241 0,239 0,003 1,26 

700 0,351 0,352 0,352 0,001 0,20 

1000 0,391 0,392 0,391 0,001 0,27 

 

 

Na comparação com o triplo pôde-se observar o mesmo comportamento 

comentado para o dobro, porém o erro é um pouco maior (Tabela A.5). 

 

 
Tabela A.5: Comparação das leituras médias por ponto para as soluções padrão e triplo. 
Concentração Padrão Triplo Média D Padrão %Erro 

100 0,042 0,041 0,041 0,001 2,40 

150 0,068 0,066 0,067 0,001 1,76 

200 0,086 0,085 0,085 0,001 1,24 

300 0,124 0,122 0,123 0,001 1,01 

400 0,164 0,162 0,163 0,001 0,72 

500 0,202 0,199 0,200 0,002 1,24 

600 0,237 0,243 0,240 0,004 1,65 

700 0,351 0,360 0,356 0,007 1,86 

1000 0,391 0,401 0,396 0,007 1,79 

 

 

Etapa 2: Avaliação da interferência de adição de sulfato de mercúrio na 

determinação de DQO com o cloreto de sódio 

 

 

Os resultados da Etapa 2 foram submetidos a Análise da Variância 

(ANOVA) com o intuito de identificar a existência de diferença significativa 

(Tabela A.6). Diante da constatação de F0>F0,05 e F0>F0,01 pode-se observar 
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que ANOVA comprova a existência de uma diferença altamente significativa, 

visto que pôde-se constatar diferenças tanto a nível de 1 como de 5% em ao 

menos dois tratamentos.  

 

 
Tabela A.6: ANOVA - DQO 1000 mgO2/L com Concentrações de NaCl de 3, 5, 8 e 10 mg/L. 
Fontes de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma dos 
Quadrados

Quadrado 
Médio F0 F0,05 F0,01 

Tratamentos 12 831645,9 69303,82764 10,56** 1,75 2,34 

Resíduo 117 767852,6 6562,843005    

Total 129 1599499     

** Diferença altamente significativa. 

 

 

Depois de constatada esta diferença as médias foram avaliadas com o 

auxílio de teste de Tukey. Pelo teste a diferença máxima significativa entre as 

médias para 5% é de 122,45 e para 1% 140,9. Na Tabela A.7 observam-se os 

tratamentos, suas respectivas médias e a diferença entre a DQO esperada 

(1000 mg O2/L). 

 
 

Tabela A.7: Teste de Tukey. 
Tratamentos Médias Diferenças 

TESTEMUNHA 1000 0 

33,3g HgSO4 + 3g NaCl 1069,38 69,38024 

33,3g HgSO4 + 5g NaCl 1167,167 167,1666 

33,3g HgSO4 + 8g NaCl 1184,963 184,9635 

33,3g HgSO4 + 10g NaCl 1229,815 229,8154 

66,6g HgSO4 + 3g NaCl 1019,248 19,2475 

66,6g HgSO4 + 5g NaCl 1004,522 4,5217 

66,6g HgSO4 + 8g NaCl 996,7267 - 3,2733 

66,6g HgSO4 + 10g NaCl 1054,427 54,42712 

99,9g HgSO4 + 3g NaCl 992,2704 - 7,72956 

99,9g HgSO4 + 5g NaCl 1006,446 6,446 

99,9g HgSO4 + 8g NaCl 998,0286 - 6,49306 

99,9g HgSO4 + 10g NaCl 998,9317 - 5,58998 
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Os valores em negrito observados na Tabela A.7 demonstram diferenças 

maiores do que as determinadas por Tukey e como esperado, estes valores 

foram encontrados nos testes com concentrações de NaCl maiores que 3 g 

com a solução padrão. Um ponto interessante observado é que tanto nos 

testes com o dobro e com o triplo não se observa diferença significativa, o que 

leva a crer que a solução com o dobro já se mostrou eficaz para os testes. 

Este resultado é bastante relevante, pois o uso da solução com o dobro 

para essa faixa de salinidade se mostra uma solução mais econômica para 

este teste do que a com o triplo. 

É importante citar que após a confecção dos testes, a solução com o 

triplo apresentou um precipitado em seu recipiente, o que se leva a crer que o 

excesso de dicromato de potássio adicionado a esta provavelmente não atuou 

por completo. 

As outras diferenças encontradas estão relacionadas a erro de 

preparação, amostragem, leitura e erros inerentes ao método. 
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APÊNDICE B. Condições impostas ao Cromatógrafo Gasoso (GC) 
 
 
Determinação da concentração de BTEX 

 
Para a determinação dos BTEX foi utilizado um cromatógrafo gasoso 

(GC) da marca Varian® CP 3380 com detector de ionização de chama (FID). 

Os parâmetros de trabalho foram variados para a obtenção do melhor 

tempo de saída com maior separação e definição dos picos. Inicialmente foi 

confeccionada uma curva de calibração do equipamento que levava em 

consideração a altura do pico para a relação com a massa de BTEX injetada. 

Optou-se então pela injeção direta de vapor obtido no headspace dos vials. 

Para a curva, foram preparadas soluções de concentrações conhecidas, 

a partir de uma solução-mãe de 1000 mg/L que foi diluída em metanol. Foram 

utilizados vials âmbar de 22 mL que receberam 4 g de NaCl e 11 mL de 

amostra que foram agitados por 1 minuto e submetidos a um tempo de 

descanso de mais 1 minuto. Após esta etapa, com o auxílio de uma seringa 

gastight coletou-se 1 mL do headspace e injetou-se imediatamente. 

Estes mesmos procedimentos foram utilizados na determinação de 

BTEX com as amostras coletadas para a caracterização, bem como para o 

teste de biodegradação. 

As condições impostas ao GC estão relatadas na Tabela . A coluna 

utilizada foi uma DB-5 com 30 m de comprimento, diâmetro de 0,53 mm e filme 

de 1,5 µm. 

 
Tabela B.1: Condições Impostas ao GC para a Determinação de BTEX. 

Parâmetro Condição 

Temperatura do injetor 250 °C 

Temperatura do detector 275 °C 

Temperatura inicial 40 °C (1 min) 

Rampa de aquecimento 84 °C (4 °C/ min – 2 min) 

Temperatura final 14 min 

Vazão do gás de arraste (H2) 5 mL/min 

H2 para alimentar a chama 30 mL/min 

Vazão de ar sintético 300 mL/min 

Vazão do gás de make up (N2) 33 mL/min 
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Determinação da concentração de metano 
 

 

Para a quantificação do metano produzido foi confeccionada uma curva 

de calibração do cromatógrafo onde foram realizadas 5 injeções com diferentes 

concentrações de metano e mesmo volume de injeção. Para confecção desta 

curva a produção de metano esperada foi calculada de acordo com a 

quantificação teórica do volume de metano produzido por grama de DQO 

consumida (394 mL CH4 de acordo com Aquino et al., 2007)  dentro do 

headspace imposto.  

O volume de injeção foi de 250 µL de diferentes massas de metano e 

para a análise nos testes de biodegradação esse mesmo volume foi coletado 

do headspace das garrafas reatores. 

Os parâmetros impostos ao equipamento para tal teste estão expostos 

na Tabela B.2. 

 

 
Tabela B.2: Condições impostas ao GC para determinação de metano. 

Parâmetro Condição 

Temperatura do injetor 80 °C 

Temperatura do detector 250 °C 

Temperatura da coluna 40 °C (isotérmico) 

Vazão do gás de arraste (H2) 1 mL/min 

H2 para alimentar a chama 30 mL/min 

Vazão de ar sintético 300 mL/min 

Vazão do gás de make up (N2) 30 mL/min 

 
 

 


