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RESUMO 

 

 

 

 
O aumento na produção da indústria petrolífera vem se tornando cada vez mais expressivo e 
até chegar aos derivados de petróleo, esse processo industrial gera vários tipos de resíduos. 
Um desses resíduos é a água de produção. Essas águas de produção contêm, além de alta 
salinidade, resíduos de óleo, dureza, turbidez, cor e alta concentração de sulfato. Por causa 
dessas características, o tratamento e a disposição final, da grande quantidade de água de 
produção gerada nas indústrias petrolíferas, tornaram-se os maiores problemas dessas 
indústrias. A fim de estudar uma forma adequada de tratar a água de produção, dois processos 
de tratamento, um envolvendo a Flotação por Ar Dissolvido (FAD) e o outro a Sedimentação, 
foram utilizados na Unidade Ativo de Produção – UNSEAL (Unidade Sergipe – Alagoas), 
localizada em Pilar – AL. Alguns parâmetros, como cloretos, cor, DQO, turbidez, óleos e 
graxas foram testados para verificar a eficiência de remoção de alguns contaminantes. Nesse 
estudo, as concentrações do coagulante (sulfato de alumínio comercial e Tanfloc SS®), além 
do pH da amostra foram variados, a fim de obter a otimização do processo de tratamento. Os 
tempos de floculação e flotação também foram variados, assim como a rotação de mistura 
rápida. Os resultados mostraram que a sedimentação foi mais eficiente do que a FAD na 
remoção dos interferentes.  Por outro lado, ao comparar os coagulantes, observou-se que o 
Tanfloc SS® teve melhor desempenho que o sulfato de alumínio, no teste para a otimização do 
processo de tratamento. Dentre as concentrações testadas, a menor concentração a apresentar 
resultados satisfatórios de remoção foi 20 mg/L, tanto para o sulfato de alumínio como para o 
Tanfloc SS®. Todas as análises destinadas à obtenção dos resultados foram realizadas no 
Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 
Assim, ao observar todos os resultados, chegou-se a conclusão que o processo de tratamento 
que mais se adaptou à água de produção foi a sedimentação e que os melhores parâmetros 
testados foram: o coagulante Tanfloc SS®, com o pH da amostra bruta; a rotação rápida de 
150 rpm; o Tf (tempo final) de 20 minutos. Em relação ao sulfato de alumínio, este mostrou 
melhor remoção de contaminantes utilizando uma amostra com pH 7,0. Os testes de DQO e 
cloretos apresentaram eficiências abaixo de 25%. A remoção de cor e turbidez apresentaram 
eficiências acima de 80% na maioria dos testes realizados e as análises de remoção de óleos e 
graxas apresentaram resultados abaixo de 42 mg/L, que é valor máximo permitido para 
descarte pela legislação vigente.  

 

 

Palavras-chave: Flotação, Sedimentação, Coagulantes, Indústria Petrolífera 
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ABSTRACT 

 

 

 

 
The increase in the production of the petroliferous industry is becoming increasingly 
expressive and until arrive to the derived from petroleum, this industrial process generates 
several types of wastes. One of these wastes is the water of production. These waters of 
production contain, besides high salinity, oil waste, hardness, turbidity, color and high 
concentration of sulfate. Because of these characteristics, the treatment and the final disposal 
of large quantity of water of production generated in the petroliferous industries became the 
major problems of these industries. In order to study a appropriate way to treat the water of 
production, two processes of treatment, one involving the Dissolved Air Flotation (FAD) and 
the other to sedimentation, were used in the Unit Production Activity - UNSEAL (Unit 
Sergipe - Alagoas), located in Pilar, state of Alagoas – Brazil. Some parameters, such as 
chlorine, color, COD, turbidity, oils and greases were tested to verify the efficiency of 
removal of some contaminants. In this study, the concentrations of the coagulant (commercial 
aluminum sulfate and Tanfloc SS ®), besides the pH of the sample were varied, in order to 
obtain the optimization of the process of treatment.  The times of flocculation and flotation 
were also varied, as well as the rotation of rapid mixing. The results showed that the 
sedimentation was more efficient than the FAD in the removal of interferences. Moreover, 
when comparing the coagulants, it was observed that the Tanfloc SS ® presented better 
performed than the aluminum sulfate, in the test for the optimization of the process of 
treatment. Among the concentrations tested, the lowest concentration to present satisfactory 
results of removal was 20 mg / L, both aluminum sulfate and Tanfloc SS ®. All examinations 
for obtaining the results were analyzed at the Environmental Sanitation of Federal University 
of Pernambuco - UFPE. So, to the observe all the results, reached the conclusion that the 
process of treatment that more adapted to water production was the sedimentation and that the 
best parameters were: the coagulant Tanfloc SS ®, with the pH of the sample in natura; fast 
rotation of 150 rpm; the Tf (final time) of 20 minutes. In regard to the aluminum sulfate, this 
showed better removal of contaminants in the tests using a sample with pH 7.0. Tests of COD 
and chlorides showed efficiencies below 25%. The removal of color and turbidity showed 
efficiencies above 80%, in most tests and analysis of removing of oil and grease showed 
results below 42 mg / L, which is the maximum value allowed for disposal by current 
legislation. 
 
 
Key-words: Flotation, Sedimentation, Coagulants, Petroliferous Industry. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A geração de resíduos em processos industriais é uma das preocupações da sociedade 

moderna. As indústrias, principalmente a do petróleo, investem cada vez mais em tratamentos 

e em atividades de reciclagem visando à diminuição dos impactos ambientais. A geração de 

resíduos petrolíferos, e suas possibilidades de tratamento, constituem-se em um importante 

campo de estudos. A contaminação das águas e também do solo pelo petróleo é de difícil 

tratamento e requer tempo para a adaptação de uma nova fauna e flora na região contaminada, 

podendo até não ser recuperada.  

 O petróleo é uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a água, com odor 

característico de hidrocarboneto e cor variando entre negro e castanho escuro. Ele consiste 

basicamente numa mistura de compostos de apenas dois elementos químicos, que, no entanto, 

formam uma grande variedade de complexas estruturas moleculares. Independente dos 

diferentes arranjos moleculares, quase todos os tipos de petróleo variam de 82 a 87% de 

carbono em peso e de 12 a 15% de hidrogênio (PETRÓLEO, 2009). 

 Os processos de extração e de geração de derivados de petróleo, geram uma grande 

quantidade de resíduos e um deles é a água de produção. Geradora de uma das maiores 

quantidades de água produzida, a indústria do petróleo se depara com um dos seus maiores 

problemas, que é o tratamento e disposição desta água gerada em grandes quantidades em 

suas plantas industriais. Além de conter um alto teor de salinidade, esta água também 

apresenta resíduos de óleo e metais pesados, dificultando ainda mais o seu tratamento 

(PETRÓLEO, 2009). 

Dessa forma, a escolha dos métodos de tratamento das águas produzidas depende de 

alguns fatores como volume envolvido, poluentes presentes na água, a localização do campo e 

os limites da legislação ambiental vigente. A salinidade e o teor de óleo presentes nas águas 

produzidas também são fatores que podem determinar a escolha do processo de tratamento e 

do local de descarte do efluente tratado. Assim, a busca por tratamentos que sejam eficazes e 

econômicos é contínua. 
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Tratamentos que utilizam processos físico-químicos com adição de coagulantes nos 

quais a flotação por ar dissolvido (FAD) e a sedimentação são utilizados, visam à remoção 

das partículas poluidoras da água de produção. A flotação aparece inserida em sistemas de 

tratamento como um processo físico-químico adequado à separação de sólidos suspensos, 

óleo, íons, gorduras, e biomoléculas, entre outros. Esse processo bastante difundido em todo o 

mundo foi desenvolvido na indústria de mineração e de carvão, como uma forma de separar 

partículas sólidas de um meio aquoso. Já a sedimentação é um processo inverso ao da 

flotação. Neste processo as partículas vão para o fundo do recipiente após a formação dos 

flocos e a velocidade de sedimentação destas partículas é monitorada para a verificação da 

eficiência do processo (ZOUBOULIS e AVRANAS, 2000; GRANTTONI, 2003).  

Apesar do processo de flotação ser o inverso ao da sedimentação, possui o mesmo 

objetivo: separação de partículas finas, que no caso da decantação, inviabilizam o processo 

pela baixa velocidade de sedimentação. A flotação pode ser definida como um processo de 

remoção de partículas e colóides suspensos ou emulsionados em um líquido por transporte 

destes do seio do líquido à interface ar-líquido. Essa técnica ultimamente tem sido utilizada 

para a separação de líquidos de pequena diferença de densidade (ZOUBOULIS e AVRANAS, 

2000; GRANTTONI et.al., 2003). 

As principais formas desse processo são a eletro-flotação (EF); flotação por ar 

disperso (IAF); e flotação por ar dissolvido (FAD), no qual o efluente ou uma parte dele é 

saturado com ar a alta pressão e então injetado na câmara de flotação, onde a redução da 

pressão provoca o súbito aparecimento de microbolhas (30-100 µm). Suas aplicações são 

bastante amplas: clarificação de águas residuárias, separação de sólidos e algas em água de 

abastecimento, separação de lodo, remoção de íons, tratamento de minerais ultrafinos, 

remoção de sólidos orgânicos, óleos dissolvidos e compostos orgânicos voláteis (DI 

BERNARDO, 2005). 

Assim, diante de um fator tão problemático que é a grande geração de água de 

produção, uma combinação de testes utilizando a flotação por ar dissolvido e a sedimentação, 

juntamente com a adição de coagulantes foram avaliados neste estudo. Isto visa melhorar as 

características dessa água, antes da mesma ser lançada na natureza, ou até mesmo ser 

reutilizada em unidades de extração de petróleo. 
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CAPÍTULO II 

 

 
 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

• Avaliar o tratamento da água produzida da extração de petróleo da Unidade Ativo de 

Produção - UNSEAL (Unidade Sergipe-Alagoas) em Pilar/AL, utilizando unidade de 

tratamento físico-químico; por meio das técnicas de flotação por ar dissolvido – FAD e 

sedimentação. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar físico-quimicamente a água produzida de petróleo da Unidade Ativo de 

Produção da UNSEAL (Unidade Sergipe-Alagoas) em Pilar/AL;  

• Otimizar os parâmetros de floculação, sedimentação e velocidade de rotação; 

• Otimizar a remoção de cloretos, DQO (Demanda Química de Oxigênio), turbidez, cor 

e óleos e graxas por processos de flotação e sedimentação. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
3.1. ÁGUA DE PRODUÇÃO 
 
 

Durante o processo de extração do petróleo, a geração de resíduos é um fator que 

preocupa o setor, pois uma grande quantidade de água produzida é trazida à superfície. A 

quantidade e as características destas águas dependem da região onde está localizado o poço, 

dos processos dos processos utilizados na recuperação do petróleo e também da idade do 

poço, ou seja, quanto mais velho for o poço de extração, maior é a quantidade de água gerada.  

Na Bacia de Campos, principal pólo produtor de petróleo do país, cerca de 150 m³/h 

de água de produção são geradas na exploração de petróleo (FREIRE, 1999). Nesta mesma 

Bacia, 9,2 x 106 m³ de água produzida foram descartados no mar por sete plataformas fixas, 

no ano de 1995 (SANTOS, 1999). Com os avanços da tecnologia de exploração de petróleo 

em águas profundas e o crescente rigor das normas ambientais, cresce a necessidade de se ter 

um tratamento adequado ao desafio de se enquadrar este efluente aos padrões de lançamento, 

com a devida viabilidade econômica (CAMPOS, 2001). 

No Mar do Norte, estima-se que serão gerados 90 milhões de m3 de água de produção 

nos próximos anos. Nos Estados Unidos, é gerado nos campos produtores de petróleo e gás 

onshore (em terra), anualmente, um volume de 33 milhões de barris de água de produção 

(CHERYAN e RAJAGOPALAN, 1998).  

A quantidade de água gerada aumenta consideravelmente com a idade do poço e pode 

variar de 0,6 L água de produção/ L petróleo produzido (SAUER, 1981) e até exceder em 10 

vezes o volume de óleo produzido (RIBEIRO, 1995). Tellez e Khandan (1996) acrescentam 

que a quantidade gerada depende do método e do grau de extração. A idade do poço eleva a 

relação água de produção/petróleo, devido à quantidade de águas injetadas nestes poços para 

controle de pressão, ou seja, quanto maior for a quantidade de óleo retirada, maior será a 

quantidade de água injetada para o controle da pressão dentro do poço, visando uma extração 

mais eficiente. Assim, na medida em que a água é injetada, mais óleo é retirado.  
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Em muitas áreas onshore ao redor do mundo a água de produção é injetada em 

formações subterrâneas que contêm águas impróprias ao consumo humano. Em outras áreas 

onshore e offshore (no mar), a água de produção é descartada diretamente no meio ambiente, 

podendo causar sérios danos à flora e à fauna da região.  

Estas águas são geradas tanto em operações onshore quanto em offshore e quando 

chegam à superfície são separadas dos hidrocarbonetos para a remoção da maior quantidade 

de óleo possível, e então é descarregada no mar ou reinjetada nos poços, se as suas condições 

estiverem adequadas. Como sua composição química é complexa e seu volume gerado é 

muito grande, os órgãos de preservação ambiental aumentaram o controle em relação ao 

descarte destas águas e estabeleceram para os padrões de lançamento menores concentrações 

dos poluentes presentes nesse efluente. Em áreas onshore ao redor do mundo a água é 

descartada em reservatórios superficiais para evaporação e/ou reinjetada em poços 

desativados. Este procedimento representa uma séria ameaça ao meio ambiente, podendo 

inclusive, contaminar as águas subterrâneas (FREIRE, 1999). No Brasil também em algumas 

refinarias as águas de produção geradas são descartadas em poços de descarte.  

 

3.2. LEGISLAÇÃO 

 

 Efluentes salinos são freqüentemente encontrados nas indústrias de alimentos, 

petroquímicas, cloroquímicas, farmacêuticas, curtumes e de química fina (CAMPOS, 1980).  

Além do alto teor de sais, muitos rejeitos ainda apresentam uma grande variedade de 

compostos orgânicos, complexos e recalcitrantes. Em alguns casos, tem-se a presença de óleo 

(disperso e dissolvido). Todos esses fatores afetam drasticamente o tratamento desses 

efluentes por processos biológicos, fazendo com que se torne necessária a aplicação de mais 

de uma técnica de tratamento para enquadrar o rejeito às normas ambientais (CAMPOS, 

1980). 

 No tipo produção de petróleo “offshore”, as águas são descarregadas diretamente no 

mar ou re-injetadas. Segundo Lankhorst (1997), é mais complicada e custosa a re-injeção de 

água de produção em reservatórios de água profunda e em poços de alta pressão. De acordo 

com Mueller et al. (1997), a re-injeção da água de produção com altas concentrações de óleos, 

graxas e sólidos podem obstruir poços e danificar equipamentos. 

A disposição direta, isto é, sem nenhum tratamento, da água de produção no mar afeta 

o ecossistema marinho, devido à alta quantidade de hidrocarbonetos que seria descarregada 
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continuamente (SANTOS, 1995). Por esta razão, diversos países estabeleceram um limite 

máximo para o teor de óleo da água descarregada. Nos Estados Unidos, a EPA 

(Environmental Protection Agency) regulamenta que a descarga de água de produção, em mar 

aberto, deve conter uma concentração de óleos e graxas menor que 29 mg/L (média mensal) e 

42 mg/L (máxima diária) (CAMPOS, 1995).  

No Brasil, as exigências legais a serem cumpridas pela indústria do petróleo são 

estabelecidas pela resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA 357), que 

estabelece o limite de 20 mg/L de óleos e graxas. Esta legislação não traz valor limitante para 

o descarte da água produzida em relação à turbidez, cor, cloretos e DQO. Esta resolução 

refere-se apenas a óleos e graxas que por enquanto, serve como padrão para o descarte deste 

resíduo. Ela foi criada em 17 de março de 2005 e não impõe limites para descartes de óleos e 

graxas em relação às águas salinas de classe III. Esta resolução apenas informa que se toleram 

iridescências. Já em relação aos compostos BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno), 

traz os seguintes teores em relação às águas doces: os máximos valores aceitáveis para as 

concentrações de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos são respectivamente 5,0 µg/L, 2,0 

µg/L, 90,0 µg/L e 300,0 µg/L.  

Com o aumento da geração de água de produção no Brasil, 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. Esta resolução, em seu Art. 2°, 

define AP como sendo a água normalmente produzida junto com o petróleo, assim 

denominada "água produzida". De acordo com o Art. 5º o descarte de água produzida deverá 

obedecer à concentração média mensal de óleos e graxas de até 29 mg/L, com valor máximo 

diário de 42 mg/L.  

 

3.3. COMPOSIÇÃO DA ÁGUA DE PRODUÇÃO 

 

As águas produzidas contêm uma complexa mistura de compostos inorgânicos e 

orgânicos. A composição dessa água pode mudar dependendo do tempo de exploração do 

reservatório, pois a quantidade de água que é injetada nos poços de extração vai aumentando, 

isto para manter a pressão do reservatório à medida que o óleo é retirado. Assim, quanto mais 

antigo for o campo, mais água é encontrada dentro dos poços. Sua temperatura pode chegar a 

105º C de acordo com Place (1991). Dessa forma, essas águas consistem de água de formação 

(água naturalmente presente no reservatório), fluxo de água previamente injetada dentro da 
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formação para recuperação secundária de petróleo, e água associada à produção de gás 

(PIMENTEL, 2005). 

O volume de água produzida varia consideravelmente com o tipo de reservatório (óleo 

ou gás), e, portanto, com o tempo de vida de um campo podendo ser 10 vezes maior que o 

volume de hidrocarbonetos produzidos (BESSA, 2001). Segundo Santos e Doncato (2007), a 

proporção água produzida/óleo pode chegar a 90:1 em poços mais velhos. 

Geralmente, águas de campos produtores de gás são mais tóxicas do que campos 

produtores de óleo, devido ao alto conteúdo de hidrocarbonetos de baixo peso molecular tais 

como BTEX. Porém, o pequeno volume da água produzida por estes campos, os tornam 

menos importantes se considerarmos a quantidade total de compostos descartados quando os 

campos são produtores de óleo (PIMENTEL, 2005). Sua composição também muda de 

acordo com a região onde é encontrada, tendo um tipo de água produzida com características 

diferentes para cada local. 

Segundo Freire (1999), a água de produção é caracterizada como uma salmoura, 

devido à sua elevada salinidade. A quantidade de sais minerais dissolvidos na água de 

produção pode variar numa faixa de 10 a 300 000 mg.L-1. De acordo com Tellez e Khandan 

(1996) aproximadamente 80% dos sólidos dissolvidos totais consistem de cloreto de sódio, 

porém a composição iônica dessas águas pode variar consideravelmente. Segundo Oliveira e 

Oliveira (2000), esses íons dissolvidos são oriundos da formação produtora. 

Geralmente a água produzida contém alto teor de sal, partículas de óleo em suspensão, 

produtos químicos adicionados nos diversos processos de produção, sólidos suspensos, 

sólidos dissolvidos (componentes inorgânicos), como também gases dissolvidos e dispersos e 

substâncias orgânicas dissolvidas resultantes de longos períodos geológicos em que a água e 

compostos orgânicos mantiveram-se em contato propiciando a solubilidade dessas substâncias 

(SANTOS e DONCATO (2007); OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2000).  De acordo com Pimentel 

(2005), também são encontrados metais pesados, ácidos orgânicos, fenóis e radionuclídeos. 

 O tratamento de efluentes da indústria de petróleo é uma prática extremamente 

necessária, principalmente se o destino final for o descarte no meio ambiente, tendo em vista 

o alto volume gerado, bem como sua composição complexa, chegando mesmo a conter, em 

alguns casos, material radioativo (VEGUERIA et al., 2002). 

Apesar do descarte de grandes volumes de água produzida já existir a muito tempo, 

apenas recentemente foram intensificados os estudos para avaliação dos riscos que poderiam 

estar sendo gerados para as comunidades aquáticas presentes no corpo receptor (GABARDO 
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et. al., 1996). Uma opção para disposição da água produzida seria sua reinjeção. Porém, 

quando esse processo é feito sem tratamento, vários problemas são detectados, havendo uma 

redução com relação à injetividade, devido principalmente aos sólidos suspensos e aos 

resíduos de óleo presentes na água (GARCIA, 1985). Pode ocorrer também incompatibilidade 

entre a água que está sendo injetada e a água do aqüífero, provocando a formação de sais que 

da mesma forma irá dificultar a injetividade (FONSECA, 1999).  

Durante a produção de petróleo em sistemas que operam com recuperação secundária, 

é comum a co-produção de parte da água empregada no processo de injeção. A conseqüência 

desse fato é a geração de grandes volumes de água a serem descartados no mar (OLIVEIRA e 

OLIVEIRA, 2000). 

O tratamento deste resíduo é uma questão importante, pois o volume gerado 

diariamente é muito alto. Contudo, técnicas estão sendo testadas e uma delas é o processo de 

flotação e sedimentação com a utilização de coagulantes como opção de tratamento. Assim, 

torna-se possível a reinjeção nos poços do efluente tratado, já que o grande problema dessa 

prática usando-se o mesmo in natura, é a grande quantidade de partículas oleosas e partículas 

sólidas em suspensão (SANTOS e DONCATO, 2007).  

 

3.4. PERIGOS DA ÁGUA DE PRODUÇÃO  

 

Devido à sua complexidade, a água de produção esconde muitas substâncias que 

coloca em risco a saúde humana. Além dos poluentes encontrados nestas águas, podem-se 

encontrar ainda metais pesados e elementos radioativos, além de uma grande quantidade de 

óleo e sal, prejudiciais ao meio ambiente. A atenção com o manuseio deste resíduo deve ser 

dobrada. Um controle na hora de fazer o lançamento em corpos receptores ou em injeções de 

poços deve ser intensificado, pois um descarte não programado pode prejudicar a saúde de 

uma população.  

Pimentel (2005) diz que quando se trata de metais pesados, os dois principais 

mecanismos de ação no ser vivo são a formação de complexos com os grupos funcionais das 

enzimas, que prejudicam o perfeito funcionamento do organismo; e a combinação com as 

membranas celulares, que prejudica ou em alguns casos mais drásticos, impede 

completamente o transporte de substâncias essenciais, tais como os íons Na
+ 

e K
+

, e de 

substâncias orgânicas. Se uma gestante entrar em contato com esta água, devido à alta 

permeabilidade da placenta, o feto irá sofrer os males da intoxicação por metais pesados. 
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Chama-se a atenção para os metais Cr
3+

, Cu
2+ 

e Pb
2+

, pois estes além de serem tóxicos, são 

freqüentemente encontrados em concentrações consideráveis nos efluentes industriais.  

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. Dessa forma, testes de toxicidade com organismos aquáticos constituem uma 

ferramenta efetiva para a avaliação de 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 (SOUZA, 2002). 

As substâncias indicadas pela PARCOM (Convenção para a preservação da vida 

marinha de origem telúrica – Convenção de Paris), como de elevada toxicidade são: o 

mercúrio, o cádmio e seus compostos. Estes metais pesados estão presentes nas águas 

produzidas de petróleo em quantidades detectáveis, segundo classificação da PARCOM. 

Existe também a chamada lista verde, onde estão os compostos que necessitam de estrito 

enquadramento dentro dos limites estabelecidos para descarte, e incluem outros metais 

pesados, alguns radionuclídeos e os hidrocarbonetos presentes a níveis de mg/L (PIMENTEL, 

2005). 

Em se tratando de hidrocarbonetos, os compostos BTEX são solúveis, e se atingirem 

um lençol freático podem alcançar quilômetros de contaminação. Estes compostos são 

carcinogênicos e de difícil tratamento. As concentrações de compostos aromáticos 

polinucleados (HPA) presentes são baixas e eles podem ser biodegradados no ambiente 

marinho; entretanto, os produtos intermediários do metabolismo de alguns desses compostos 

são altamente carcinogênicos, mutagênicos ou teratogênicos (MENZIE, 1982). 

Com a extração de petróleo em unidades offshore, e o transporte marítimo de elevados 

volumes de petróleo e derivados, a poluição marinha também é agravada de forma sistemática 

ou acidental. Esta poluição é uma decorrência da crescente demanda de energia 

experimentada pela nossa civilização e pela elevada participação dos derivados de petróleo na 

atual matriz energética. Na maioria dos casos, esta poluição é de caráter crônico, em função 

das atividades portuárias e pelo lançamento no mar de efluentes industriais e municipais 

contaminados por óleo (OLIVEIRA E OLIVEIRA, 2000). 
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3.5. TRATAMENTO DA ÁGUA DE PRODUÇÃO 

 

Os métodos de tratamento das águas produzidas dependem de muitos fatores, 

incluindo os volumes envolvidos, a constituição da água, a localização do campo e os limites 

da legislação ambiental vigente. Para serem viáveis, as tecnologias de tratamento devem 

apresentar baixo custo operacional e elevada eficiência. No caso de instalações “offshore”, 

estas devem ser compactas devido às restrições de espaço e peso. Oliveira e Oliveira (2000) 

dizem que geralmente a salinidade e o teor de óleo presente nas águas produzidas são os 

fatores determinantes para a escolha dos processos de tratamento e do local de descarte do 

efluente tratado. 

Parte dos compostos dissolvidos é bastante refratária aos processos de tratamento 

convencionais, e 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 (OLIVEIRA E OLIVEIRA, 2000). Todos os 

processos que são considerados como de potencial aplicação para o tratamento de água 

produzida, geram subprodutos que necessitam de posterior manuseio ou descarte.  

A oxidação com ar úmido, o tratamento biológico e o sistema de borbulhamento com 

gás também produzem emissões atmosféricas. Nestes casos, também podem ocorrer emissões 

de mercúrio elementar e de H
2
S. A adsorção em carvão ativado e a oxidação biológica têm 

sido utilizadas como processos para a remoção de metais pesados em sistemas de tratamento 

“onshore”. No caso de sistemas de tratamento instalados em áreas “offshore”, outras 

tecnologias tais como troca iônica, coagulação/floculação e precipitação eletroquímica, têm 

sido identificadas como de elevado potencial de aplicação, apesar dos problemas de separação 

e descarte dos precipitados formados, como também dos altos custos de instalação e operação 

(FERNANDES, 1995).  

Uma técnica que vem despertando interesse no tratamento de efluentes industriais, 

principalmente os oleosos, é a flotação (CRESPILHO E RESENDE, 2004; GAO et al., 2005). 

Essa técnica tem sido bastante empregada na indústria de petróleo, no sentido de reduzir o 

teor de óleos e graxas em suspensão na água produzida a níveis adequados (em torno de 4 

mg/L), quando o destino final dessa água é a reinjeção.  
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Encontram-se na literatura trabalhos que mostram o uso do tratamento físico-químico 

(flotação) e biológico (aeróbio ou anaeróbio), ou ambos em conjunto, para o tratamento da 

água de produção, ver Tabela 3.1. 

Vários tratamentos são utilizados, desde o tratamento biológico até tratamentos 

químicos a depender das substâncias contidas no efluente, se estão dispersas ou dissolvidas, 

porém cada método com sua limitação. 

 

Tabela 3.1: Tipos de tratamentos utilizados para a água produzida (AP). 

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 

Micro-filtração 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: separador água-óleo (SAO), 
floculação, flotação por ar dissolvido, lodos ativados 

para efluente de refinaria. 

GALIL, et al., 1998. 

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 Reator em batelada seqüencial para AP do terminal de 
Cambiúnas, Rio de Janeiro. 

FREIRE, 1999. 

Biológico anaeróbio Reator anaeróbio para tratar água de produção de 
Carmóplis, Sergipe. 

VIEIRA, et al., 2003 
e 2004 

Fonte: Adaptado de Silva (2008) 

 

A combinação de tratamentos é uma maneira de tornar mais eficiente o processo de 

remoção dos contaminantes, pois devido à complexidade da amostra é necessária a utilização 

de processos que sejam econômicos e ocupem pequenas áreas. De acordo com essas 

necessidades alguns dos autores citados na Tabela 3.1 escolheram tratamentos combinados, 

como Galil et al. (1998), que além de utilizar o SAO, seguido do sistema FAD, utilizou lodos 

ativados para um efluente de refinaria. Como também pode ser visto na Tabela 3.1 Rodrigues 

(2003) utilizou processos oxidativos para tratar água de produção também de Pilar/Al. Silva 

et. al. (2005) utilizaram sistema físico-químico sem combinação com outros processos. 

 Hansen e Davies (1994) utilizaram algumas tecnologias de tratamento e observaram 

que a maioria dos tratamentos vistos por eles não foram suficientemente eficientes para 

remover todos os grupos de componentes perigosos presentes na água de produção. Eles 

analisaram as seguintes 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 
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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. O que pode ser avaliado entre estas 

técnicas são os custos e a melhor eficiência de remoção para se fazer a melhor escolha. 

A sedimentação também é utilizada, mas a maior dificuldade encontrada nos sistemas 

de decantação é o controle da coagulação-floculação e sedimentação das partículas de 

tamanho na faixa coloidal. Segundo Cohen (1975), devido ao grande número de variáveis 

envolvidas no processo causador da sedimentação destas partículas, o teste dos jarros mostrou 

ser uma alternativa mais rápida e simples de avaliação das condições de sedimentação, do que 

os medidores de potenciais zeta e outras análises físicas e químicas da água. 

 

3.6. FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO (FAD) 

 

A flotação por ar dissolvido é um processo físico-químico bastante utilizado em 

processos de tratamento de água de abastecimento. Existem três principais tipos de FAD que 

são: flotação à vácuo, microflotação e flotação pressurizada, que é a mais comum. Ela pode 

ser utilizada em três processos básicos que são: com pressurização parcial do afluente, com 

pressurização total de afluente e com pressurização da recirculação (mais recomendado em 

tratamentos para remoção de flocos frágeis) (WANG, 1995). 

 O processo de flotação consiste na remoção de partículas suspensas em um líquido, 

por transporte destas partículas do líquido à interface ar-líquido, ou seja, o ar é dissolvido à 

alta pressão em um saturador, sendo formadas microbolhas, enquanto a água é liberada para a 

célula de flotação, que se encontra a pressão atmosférica. As microbolhas anexam-se às 

partículas aumentando seu poder de flutuação, seguindo o conjunto, bolha - partícula, para a 

interface (Figura 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Mecanismo de adesão bolha de ar – óleo (Grattoni, 2003). 
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A hidrofobicidade é de grande importância para o processo e é a parte teórica e prática 

da flotação que explica o que ocorre quando uma bolha e uma interface hidrofóbica 

interagem. Sabe-se que quanto mais negativo o potencial entre as interfaces, ou seja, quanto 

menor a energia livre entre elas, maior será a hidrofobicidade entre estas, ou seja, a repulsão. 

Segundo Di Bernardo (2005), a interação das bolhas à superfície das partículas aumenta o 

empuxo causando a ascensão das mesmas. 

Segundo Grattoni et. al. (2003), primeiro ocorre à nucleação, aparição espontânea de 

microbolhas, que se anexam às micro-camadas de óleo emulsificadas (diâmetro de 5 a 40 

µm). Estas últimas são impedidas de se coalescerem pela repulsão eletrostática, o que dificulta 

a separação natural por simples ação da gravidade (ZOUBOULIS e AVRANAS, 2000). O 

equilíbrio entre estas camadas depende do caminho iônico, pH e pressão hidrostática no meio, 

sendo recomendadas pressões de saturação do ar entre 400 e 600 kPa.  

Grattoni et. al. (2003) relata que para anular a ação repulsiva, é adicionado ao meio um 

agente coagulante e em seguida introduz-se um agente floculante, com a finalidade de unir os 

coágulos aumentando seu poder de flutuação. Desta forma, o conjunto bolha-camada oleosa 

segue para a interface ar-líquido como pode ser visto na Figura 3.1 a Figura 3.3. 

Depois da adesão, as bolhas de ar carregam as micelas oleosas para a interface água-ar, 

ocorrendo à formação de camada oleosa neste caminho devido ao choque entre as micelas 

conforme Figura 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Comportamento das bolhas em contato com as micelas: a) colisão e adesão partícula-bolha; b) 
formação de bolha na superfície da partícula; c) armadilha de micro-bolhas no agregado; d) relação entre as 
camadas (AL SHAMRAMNI, 2002).   
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Auflem et. al. (2001) combinou temperatura (50°C) com alta pressão (100 bar) para a 

flotação de emulsão de óleo cru. Ele relatou que os componentes voláteis são 

permanentemente removidos quando a amostra é despressurizada a temperatura ambiente e 

que a redução da viscosidade e densidade do fluido implicam na diminuição da estabilidade 

água-óleo. Assim, na flotação as partículas são suspensas através de microbolhas geradas no 

próprio sistema ou por processo externo ao sistema, facilitando assim, a redução da carga 

orgânica particulada. Quando as bolhas geradas são originadas a partir de um sistema 

eletroquímico, o processo passa a ser denominado eletroflotação (SANTOS e DONCATO, 

2007). 

 

  
 

Figura 3.3: Camada oleosa aderida à bolha de ar (GRATTONI et. al., 2003). a) ocorre difusão do óleo na bolha 
de ar; b) Não ocorre difusão do óleo na bolha de ar. 
 

A quantidade de material disperso (material insolúvel) depende da influência dos 

seguintes fatores: densidade do óleo, forma e tamanho das gotas de óleo e da tensão 

interfacial entre a água e o óleo. Esses fatores influenciam na eficiência dos processos 

gravimétricos de separação e/ou de flotação que são normalmente empregados (PALMER et 

al, 1979). 

 As águas produzidas também apresentam cor e turbidez e a remoção dessas 

características é feita com adição de coagulantes que formam um precipitado insolúvel 

gelatinoso, que absorve a matéria em suspensão formando flocos pesados que sedimentam. 

Estes coagulantes são substâncias capazes de produzir hidróxidos insolúveis que englobam as 

impurezas. Os materiais maiores em suspensão que não tem densidade suficiente para 

precipitar no fundo do reservatório, se agrupam em flocos maiores que serão sedimentados.  

Como auxiliares deste processo, empregam-se agentes coagulantes e floculantes. O 

agente coagulante tem a função de reduzir ao máximo a força de repulsão entre as partículas 

a) b) 
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que irão flotar. Já o segundo, age reunindo todos os coágulos dispersos no líquido, fazendo 

com que estes se unam formando grandes flocos. 

 

3.6.1. Coagulantes utilizados no tratamento 

 

Os reagentes empregados em flotação são geralmente modificadores de tensão 

interfacial, modificadores químicos e/ou floculantes. Normalmente eles são classificados em 

cinco grupos: coletores (também conhecidos como promotores de flotação), espumantes, 

seqüestrantes, reguladores e depressantes. Assim, temos as seguintes definições:  

 

• Coletores - são reagentes que se ligam e/ou reagem com a interface da partícula 

fazendo-as repulsivas à água ou aderíveis às bolhas de ar. Dentro deste grupo 

geralmente encontram-se os tióis ou outros que se hidrolisam a tióis, ácidos graxos, 

aminas, compostos quaternários de amônio, sulfonados ou óleos de petróleo; 

• Espumantes - são reagentes ativadores de superfície que ajudam na formação e 

estabilização da espuma de flotação induzida. Ex: álcoois levemente solúveis, 

poliéteres, poliglicol éteres; 

• Depressores - são auxiliares de coleta que agem modificando a superfície de 

determinadas espécies de partículas, deprimindo a ação do coletor sobre estas. Ex: 

NaSH, Na2S, CuSO4, CaCN; 

• Seqüestradores – agem precipitando íons indesejáveis no processo da flotação; 

• Reguladores – são responsáveis pelo controle do pH, que influi diretamente no 

mecanismo de ação dos coletores, coaguladores e floculantes.  

 

 Em tratamentos de água a utilização de alguns reagentes, como o sulfato de alumínio é 

muito comum. Diante deste fato foi um dos reagentes escolhidos para este trabalho. O outro 

reagente utilizado foi o Tanfloc SS®, devido à sua utilização na Unidade de Produção 

estudada. 

 

3.6.1.1. Sulfato de alumínio 

 

Para que ocorra a clarificação da água devem-se coagular os colóides constituintes 

dessa água; essa coagulação ocorre pela adição de um eletrólito ou de outros colóides de carga 
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elétrica contrária, aliando-se à neutralização elétrica o poder adsorvente mútuo de ambos os 

colóides (CETESB, 1974).  

Dentre os clarificantes mais utilizados, têm-se o sulfato de alumínio que é um 

coagulante muito conhecido e utilizado em estações de tratamento de água. A adição desse 

produto facilita o processo de formação dos flocos. O sulfato de alumínio é muito utilizado 

por apresentar um baixo custo e boa eficiência na coagulação de partículas coloidais 

(CAMPOS, 1980). Entretanto, ele não é biodegradável. De acordo com a Portaria 1469 de 

dezembro de 2000, a dosagem máxima de alumínio na água final deve ser de 0,2 mg/L, pois 

acima deste teor pode acarretar sérios danos à saúde humana, bem como toxicidade a diversos 

peixes, algas e bactérias. Dependendo da dosagem, o sulfato de alumínio pode provocar 

doenças de demência e coordenação motora, devido à deficiência renal em filtrar os metais do 

sangue que é levado ao cérebro. Doenças como o Alzheimer e mal de Parkinson podem ser 

causadas por excesso de alumínio (BAUMGARTEN, 2001). 

Ora uma boa eficiência no tratamento, deve levar em consideração o grau de acidez e 

o teor de carbonatos, e bicarbonatos e a alcalinidade da água (CORSAN, 1974); o sulfato de 

alumínio reage com os elementos que constituem a alcalinidade da água formando hidróxido 

de alumínio, ao qual se deve o efeito clarificante. Isto ocorre devido ao íon hidroxila que irá 

reagir com o cátion alumínio proveniente do sulfato de alumínio, para formar o floco de 

hidróxido de alumínio (DI BERNARDO, 2005).  

Se a água em tratamento for destituída de alcalinidade, deve-se fazer um tratamento 

pré-alcalinizante. Outro ponto a ser observado é que quanto maior for o teor de matéria 

orgânica, maior a quantidade de sulfato de alumínio e maior a necessidade de alcalinizante. A 

adição deste sal aumenta a acidez da água não só devido ao seu caráter ácido, mas também 

pela liberação de CO2, em virtude da reação com os carbonatos (CORSAN, 1974). 

Em relação ao sulfato de alumínio, a velocidade de floculação é função da quantidade 

de sal, visto ser a adsorção proporcional à superfície adsorvente. Assim, a “dosagem ótima” 

será aquela em que com o mínimo dispêndio de coagulante, obtém-se o maior efeito 

clarificante, maior limpidez e máxima velocidade de coagulação e decantação sem deixar 

alumínio residual (CORSAN, 1974).  

 

 

 

 



17 
 

3.6.1.2. Tanfloc SS® 

 

Coagulantes naturais podem ser substitutos em potencial dos sais metálicos, por se 

tratar de compostos biodegradáveis com alto grau de pureza (OZACAR E SENGIL, 2003). O 

Tanfloc SS® é um produto natural produzido a base de vegetais (taninos), que pode ser 

utilizado tanto como agente coagulante, agente floculante ou como auxiliar na floculação. É 

caracterizado como um polímero orgânico-catiônico de baixa massa molar, de origem 

essencialmente vegetal derivada de fontes renováveis de matéria-prima (TANAC, 2005). 

Taninos são substâncias fenólicas que possuem uma estrutura molecular complexa, bem 

como, um conjunto de propriedades bastante específicas para identificá-las.  

O tanino é um polieletrólito que quando combinado com sais metálicos obtém a 

propriedade de coagulante, desestabilizando os colóides com a destruição da camada de 

solvatação, diminuindo assim o potencial de cisalhamento, isto é, o potencial zeta do processo 

de coagulação e floculação (SILVA, 1999). Este potencial é uma medida de estabilidade de 

uma partícula e indica o potencial necessário para romper a película protetora de íons que 

rodeiam a partícula, ou seja, são as forças que provocam a separação dessas partículas. 

Assim, do ponto de vista eletrostático, a coagulação é a redução do potencial zeta pela 

adição de íons específicos. A coagulação ocorre quando a adição de um eletrólito catiônico 

baixa o potencial zeta, pois o eletrólito reduz as forças repulsivas permitindo que a ação das 

forças atrativas de Van der Walls promovam a aglutinação. As dosagens de eletrólitos 

dependem da concentração dos colóides (DI BERNARDO e COSTA, 1993).  

Algumas propriedades de identificação dos taninos são: solubilidade na água, álcool e 

no éter; reação ácida; sabor adstringente; precipitação da gelatina e dos alcalóides de suas 

soluções; reações coradas com sais férricos; transformação de pele em couro.  

As substâncias tanantes obtidas de vegetais, cujas propriedades características 

consistem em se combinarem com as proteínas da pele de animais, tornando-as 

imputrescíveis, também são capazes de adsorverem os metais dissolvidos em água, pela sua 

coloração e viscosidade (SILVA, 1999). Devido a estas propriedades, o tanino pode ser 

utilizado em indústrias de curtimento, anticorrosivos, floculantes, bebidas e plásticos, etc. 

Ainda de acordo com Silva (1999), o tanino forma sais complexos com todos os metais, tendo 

assim a propriedade de um polímero e posteriormente de um floculante. Segundo a TANAC 

(2005), também pode ser aplicado em efluentes petroquímicos, de metalurgia, papel e 

papelão, indústrias químicas, tratamentos primários e secundários, efluentes de abatedouros 
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de aves, indústria cerâmica, na recuperação de esmalte e separação de argilas e em 

tratamentos de água de abastecimento.  

Os extratos de tanino procedem quase que somente de cascas, que é obtido na natureza 

ou sob a forma aquosa levado ao estado seco (TANAC, 2005). Nesta pesquisa o tanante 

vegetal utilizado é originado da Acácia. Esse tanante recebe nomes populares como tanino de 

Acácia Africana, Acácia Negra, “Black Wattle” ou de mimosa, mas seu nome científico é 

Acácia mearsii (Ângelo, 1978). Extratos de Acácia Negra são conhecidos por adsorverem 

cromo, cádmio, cobre e ferro, entre outros metais (SILVA, 1999). Sua fórmula química pode 

ser observada na Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Fórmula química do Tanato Quaternário de Amônio, mais conhecido como Tanfloc (DI 

BERNARDO, 1993). 

 

Pode-se encontrar o Tanfloc nas versões: Tanfloc SA® (líquido, pH entre 1,8 – 2,6) e 

Tanfloc SS® (líquido, pH entre 1,5 – 2,0), e também o Tanfloc SG® (líquido e/ou pó fino 

higroscópico, pH 1,8 – 2,7) (TANAC, 2005).  

Segundo informações da empresa TANAC (2005), o produto atua em sistemas de 

partículas coloidais, neutralizando cargas e formando pontes entre estas partículas, sendo este 

o processo responsável pela formação de flocos e conseqüente sedimentação, não alterando o 

pH da água por não consumir a alcalinidade do meio, ao mesmo tempo em que é efetivo em 

uma faixa de pH de 4,5 a 8,0. O Tanfloc é utilizado na forma líquida, ou sob forma de uma 

solução diluída, sozinha ou em combinação com outros agentes como o sulfato de alumínio, 

cloreto férrico, entre outros. Esta substância é biodegradável, uma de suas grandes vantagens, 

sendo completa e rapidamente digerida durante o tratamento biológico, sem ficar acumulado, 

mesmo quando o lodo não apresentar descarte (TANAC, 2005).  
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O processo de flotação e sedimentação, com a utilização dos coagulantes, sulfato de 

alumínio e do Tanfloc SS®, foram escolhidos para serem aplicados no tratamento da água 

produzida originada da Unidade Ativo de Produção - UNSEAL (Unidade Sergipe-Alagoas) 

em Pilar/AL.  

  

3.7. MECANISMOS DA COAGULAÇÃO 

 

 O termo “coagulação”, deriva da palavra latina coagulare, que significa juntar. A 

coagulação descreve o efeito produzido pela adição de um produto químico a uma dispersão 

coloidal. Esta adição provoca uma desestabilização das partículas através da redução do 

potencial zeta. Assim, a adição do coagulante apropriado faz com que as partículas se 

aglomerem através do estabelecimento de contato entre elas. O processo da coagulação é feito 

sob condições de forte agitação e ocorre num curto intervalo de tempo (30 a 60 segundos). 

Ocorre nesta etapa a formação de partículas de tamanho submiscroscópico, que estarão 

propícias a realizar a etapa seguinte de floculação.  

Mendes (1989) em seu trabalho relata que no sistema coloidal as partículas se 

encontram em estado finamente dividido e dispersas em meio contínuo. As partículas 

coloidais se caracterizam por possuir uma grande superfície específica e com faixa de 

variação de tamanho de 10-6 a 10-3 mm.  

As partículas na água se apresentam com cargas superficiais negativas, criando uma 

força repulsiva que impede a aproximação umas das outras e, conseqüentemente, evita a 

aglutinação das mesmas, dificultando sua separação do meio líquido. Dessa maneira, para 

viabilizar a separação dessas partículas faz-se necessária a minimização das forças de 

repulsão, caracterizando a coagulação (FERNANDES, 2007). 

 A floculação deriva do verbo latino floculare, que significa formar um flóculo ou um 

ajuntamento de partículas semelhante a um feixe de partículas fibrosas e porosas (como um 

feixe de lã). A etapa da aglomeração das partículas é feita após a coagulação na fase de 

mistura rápida. Na floculação há necessidade de agitação relativamente lenta, para que 

ocorram os choques entre as impurezas, que se aglomeram formando os flocos, que podem ser 

removidos por sedimentação, flotação ou filtração rápida (FERNANDES, 2007). O normal da 

floculação é ser feita entre 10 a 15 minutos com agitação moderada. No entanto, podem 

ocorrer situações onde é preciso ter de 20 a 60 minutos de floculação (CAMPREGHER et. al, 

2004). 



20 
 

Segundo Di Bernardo (1993), a agitação rápida ou mistura de produtos químicos na 

água serve para permitir uma reação uniforme. Complexos químicos, reações físico-químicas 

e trocas de cargas, ocorrem para produzir a coagulação e a formação de partículas 

microscópicas; e a agitação lenta e moderada da água, causa a aglomeração das partículas 

finas para produzir um floco sedimentável. 

A coagulação tem por objetivo transformar as impurezas que se encontram em 

suspensão fina em estado coloidal, e algumas que se encontram dissolvidas, em partículas que 

possam ser removidas pela decantação (sedimentação) e filtração. Esses aglomerados 

gelatinosos se reúnem produzindo os flocos (floculação). Ela é efetuada por eletrólitos e 

resulta de dois fenômenos: o primeiro essencialmente químico, o qual consiste nas reações do 

coagulante com a água e resulta na formação de espécies hidrolisadas com a carga positiva; o 

segundo, fundamentalmente físico, consiste no transporte das espécies hidrolisadas para que 

haja contato com as impurezas presentes na água. O processo é muito rápido, variando de 

décimos de segundos a cerca de 100 segundos, dependendo das demais características como 

pH, temperatura, turbidez, etc. Em uma ETA (Estação de Tratamento de Água), ele ocorre no 

reator de mistura rápida (DI BERNARDO E COSTA, 1993).  

Além da escolha de um bom produto para realizar a coagulação, o monitoramento de 

alguns fatores é essencial para que ocorra uma boa remoção, como por exemplo, o pH, que 

tem influência na floculação. Este deve ser ajustado com produtos alcalinizantes ou 

acidificantes para que ocorra a formação de flocos.  

Partículas coloidais, substâncias húmicas e micoorganismos, apresentam-se com carga 

negativa na água. Ou, também podem ter polímeros adsorvidos em sua superfície, impedindo 

a aproximação das mesmas. Por isso, é necessário alterar a força iônica do meio, adicionando 

na água, sais de alumínio ou ferro, ou de polímeros sintéticos, ou vegetais catiônicos. Isto 

caracteriza o fenômeno da coagulação, que é o resultado individual ou combinado da ação de 

quatro mecanismos distintos: compressão da dupla camada elétrica; adsorção e neutralização; 

varredura; e adsorção e formação de pontes (DI BERNARDO, 2005). 

 

3.7.1. Compressão da dupla camada elétrica  

 

 Um sistema coloidal pode ser desestabilizado pela adição de íons de carga contrária à 

das partículas coloidais. Sais simples como o cloreto de sódio, são considerados eletrólitos 
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indiferentes e não têm características de hidrólise ou de adsorção, como ocorre com sais de 

alumínio ou de ferro.  

 Segundo Di Bernardo (2005), Schulze e Hardy, utilizando a teoria DLVO (teoria 

desenvolvida por Derjaguin, Landau, Verwey e Overbeek), mostram que ocorre uma 

desestabilização do colóide ao inserir no sistema um eletrólito indiferente e isto é devido às 

interações eletrostáticas presentes, ou seja, íons de mesma carga são repelidos e íons de carga 

contrária são atraídos pelos colóides. Assim, quanto maior a carga de íon positivo, menor a 

quantidade requerida para a coagulação. 

 As concentrações do sódio, cálcio e alumínio para causar a desestabilização de um 

colóide negativo variam na proporção de 1:10-2:10-3 (DI BERNARDO, 2005). 

 A introdução de um colóide num sistema coloidal causará aumento na densidade de 

cargas na camada difusa e diminuirá a “esfera” de influência das partículas, ocorrendo a 

coagulação por compressão da dupla camada difusa. Assim, concentrações elevadas de íons 

positivos e negativos (força iônica grande) na água acarretam acréscimo de número de íons na 

camada difusa. Assim, para se manter eletricamente neutra, necessariamente tem seu volume 

reduzido (diminuição de espessura), de modo tal que as forças de Van der Waals sejam 

dominantes, eliminando a estabilização eletrostática (DI BERNARDO, 2005).  

Teixeira (2003) explica que os sistemas coloidais podem ser classificados, por sua 

afinidade com a fase dispersante, em liofóbicos e liofílicos. Quando a fase dispersante é a 

água, denominam-se hidrofílicos, pois mostram forte atração por moléculas de água, tais 

como proteínas, detergentes sintéticos e substâncias húmicas, e hidrofóbicos, quando mostram 

fraca atração por moléculas de água, tais como argila, ouro e outros metais. 

Segundo Teixeira (2003), se uma dispersão contendo partículas coloidais for 

submetida a um campo elétrico, estas irão se mover em direção a um dos eletrodos. Este 

fenômeno, chamado de eletroforese, indica a existência de cargas elétricas nas partículas 

coloidais, cujo sinal e magnitude são, dentre outros fatores, função da natureza do material 

coloidal. Devido à presença destas cargas elétricas, íons de carga contrária são atraídos para 

as proximidades da superfície das partículas coloidais, enquanto íons de mesma carga sofrem 

a ação inversa.  

Dessa forma, a camada de íons de carga contrária que se estabelece em torno das 

partículas, age de forma a atrair os de carga oposta; desta forma, próximo à superfície das 

partículas, a concentração de íons é grande e decresce com o aumento da distância. Esta 

“atmosfera iônica”, denominada de dupla camada elétrica é constituída por uma camada 
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compacta, a que se manifesta mais próxima da superfície da partícula, e de uma camada 

difusa, a que se distribui em torno da primeira, onde existe uma grande troca de íons com a 

fase dispersante (água).  

Quando uma partícula desloca-se pela fase dispersante, carrega consigo parte de sua 

atmosfera iônica, onde predominam as forças de interação dos íons ali presentes sobre as 

forças de cisalhamento provocadas pelo fluido em movimento. A superfície que contempla a 

partícula e os íons arrastados por ela é conhecida como plano de cisalhamento, e é onde se 

manifesta o valor do potencial zeta, parâmetro correlacionado com a carga da superfície da 

partícula e, portanto, com o grau de estabilidade da suspensão coloidal em estudo 

(TEIXEIRA, 2003). 

 

3.7.2. Adsorção e neutralização de carga 

 

 Segundo Di Bernardo (2005), a desestabilização de uma dispersão coloidal consiste 

nas interações entre coagulante-colóide, coagulante-solvente e colóide-solvente, ou seja, 

desestabiliza as partículas por meio da adsorção. Com a adição dos sais de cátions metálicos 

na água, ocorre uma série de reações de hidrólise, levando à produção de espécies 

hidrolisadas solúveis, carregadas positivamente e disponíveis na água apenas por alguns 

segundos. Pelo fato dessas espécies hidrolisadas não serem íons indiferentes, são adsorvidas à 

superfície das partículas, neutralizando, desta forma, sua carga e possibilitando aproximação 

uma das outras (FERNANDES, 2007).  

 Em espécies hidrolisadas de alumínio e ferro ou de polímeros sintéticos catiônicos, é 

comum ocorrer a adsorção específica, causada pela interação coagulante-colóide. Este é 

importante para tratamentos que utilizam a filtração direta, pois não há necessidade de 

formação de flocos e sim de partículas desestabilizadas que ficarão no meio granular dos 

filtros (DI BERNARDO, 2005). 

 Amirtharajah e Mills (1982) estudaram a influência da energia introduzida (gradiente 

de velocidade) durante a mistura rápida entre o coagulante e água bruta e verificaram que a 

variação do gradiente faz uma diferença significante na qualidade da água sedimentada que 

sofreu coagulação pelo mecanismo de adsorção e neutralização de carga. Estes autores 

também desenvolveram um diagrama de coagulação para a remoção de turbidez, usando 

sulfato de alumínio como coagulante e associando os mecanismos de coagulação 
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predominantes às condições de coagulação adotadas (pH e dosagem de coagulante), como 

observado na Figura 3.5. 

 Segundo Fernandes (2007), este diagrama além de indicar as regiões características 

dos principais mecanismos, mostra também outras regiões referentes ao fenômeno indesejado 

de reestabilização, que ocorre em decorrência de adição excessiva de coagulante quando 

predomina o mecanismo de adsorção e neutralização de cargas.  

Fernandes (2007), também diz que os autores destacam que as fronteiras dessas 

regiões variam em função da qualidade da água e que este diagrama é uma ferramenta de 

grande utilidade no prognóstico das condições favoráveis para desestabilização das partículas 

e conseqüentemente melhor eficiência dos processos de separação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Diagrama de coagulação do sulfato de alumínio e potencial zeta (AMIRTHARAJAH E MILLS, 
1982) - mostrando as regiões onde ocorrem os mecanismos de coagulação, (DI BERNARDO, 2005). 
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3.7.3. Varredura 

 

A varredura é um mecanismo de coagulação que forma flocos grandes e firmes. 

Segundo Fernandes (2007), a formação dos flocos ocorre pelo fato de que os colóides são 

envolvidos pelos precipitados que possuem vazios capazes de capturar os mesmos. 

Este processo é importante para tratamentos onde a floculação e a sedimentação é 

utilizada. Em geral, os flocos neste tipo de tratamento são maiores e sedimentam ou flotam 

mais facilmente, conforme Figura 3.6. Este processo depende da quantidade de coagulante 

adicionada e é influenciado pelo pH da mistura e da concentração de alguns tipos de íons 

presentes na água, para formar precipitados como Al(OH)3 e Fe(OH)3 (DI BERNARDO, 

2005). Estes precipitados são formados a partir das espécies hidrolisadas resultantes da reação 

do coagulante com a água, que ocorre num período de 1 a 7 segundos (FERNANDES, 2007). 

 

3.7.4. Adsorção e formação de pontes 

 

 Este mecanismo de coagulação envolve o uso de polímeros de grandes cadeias 

moleculares (massa molar maior que 106), os quais servem de ponte entre a superfície à qual 

estão aderidos e outras partículas. Para este trabalho este processo não é muito interessante, 

pois os coagulantes utilizados não possuem grandes cadeias moleculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Caminhos para a coagulação por adsorção-neutralização de carga e por varredura utilizando sulfato 
de alumínio (DI BERNARDO, 2005). 
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3.8. FATORES QUE INFLUENCIAM NA COAGULAÇÃO 

 

3.8.1. Influência do pH 

 

 O pH expressa a acidez de uma solução. Águas com pH baixo tendem a ser corrosivas 

ou agressivas a certos metais e paredes de concreto. Já as águas com pH elevado tendem a 

formar incrustações, por isso a preocupação com o controle deste item em tratamentos de 

água de produção. Uma vez que estas águas são destinadas a re-injeções em poços e também 

para descartes, um controle do pH deve ser feito, ver Tabela 3.2. O pH influencia na cor, na 

formação dos flocos e na alcalinidade, prejudicando a remoção das partículas.  

 

Tabela 3.2: Valores de pH relacionados com a alcalinidade encontrada em águas. 

Faixa de pH Alcalinidade 

12,3 a 9,4 Decorrente de hidróxidos e carbonatos 

9,4 a 8,3 Decorrente de carbonatos e bicarbonatos 

8,3 a 4,4 Decorrente somente de bicarbonatos 

Fonte: DI BERNARDO, 2005. 

 

 Substâncias presentes na água podem reagir com ela recebendo ou doando prótons. 

Nessas reações, a carga superficial depende da concentração de prótons (H+) ou do pH da 

água. Com o aumento do pH, diminui a concentração de prótons, o equilíbrio nas reações 

desloca-se para a direita e a superfície sólida ou a molécula orgânica torna-se mais negativa. 

Como exemplo, a sílica se torna negativa na água com pH maior que 2, e os grupos 

carboxílicos e amina geralmente apresentam-se negativos para pH maior que 4 (DI 

BERNARDO, 2005). 

 

3.8.2. Influência da alcalinidade 

 

 A alcalinidade é a capacidade que a água tem de neutralizar ácidos e a acidez 

capacidade de neutralizar bases. Baseada no sistema do ácido carbônico, os resultados são 

expressos em termos de carbonato de cálcio. A não ser que seja devida a hidróxidos ou que 

contribua à quantidade de sólidos totais.  
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 A alcalinidade influi bastante na coagulação química devido ao Al2(SO4)3 e FeCl3 

serem doadores de prótons em solução. Dessa forma, se a alcalinidade for baixa, a coagulação 

poderá exigir a adição de alcalinizante para ajuste do pH, mas se ela e o pH forem altos, é 

provável que a coagulação com sulfato de alumínio apresente problemas (DI BERNARDO, 

2005).  

 A acidez depende do valor do pH, pois é decorrente do CO2, que está presente entre 

pH 4,4 a 8,3, abaixo disto é decorrente da presença de ácidos fortes (DI BERNARDO, 2005). 

 

3.8.3. Influência da temperatura 

 

 O controle deste fator é importante, pois está relacionado com o comportamento das 

substâncias e partículas no processo. A temperatura influi nas reações de hidrólise do 

coagulante, na eficiência de desinfecção, na solubilidade dos gases, na sensação de sabor e 

odor, assim como no desempenho das unidades de mistura rápida, floculação, decantação e 

filtração. Por isso, a importância de conhecer a variação da temperatura na água estudada. 

 

3.8.4. Influência da cor 

 

 A cor varia com o pH da água, sendo mais facilmente removida a pH mais baixo. A 

cor verdadeira é aquela que não sofre interferência de partículas suspensas na água, sendo 

obtida após a centrifugação ou filtração da amostra. Ela se dá devido ao resultado de 

partículas dissolvidas, como íons metálicos naturais, ou de materiais orgânicos em vários 

estágios de decomposição. Segundo Mendes (1989) e Di Bernardo (1993), a cor medida 

depende do pH da amostra assim quanto menor o pH, maior resulta o valor da cor verdadeira. 

Já a cor aparente, é aquela medida sem a remoção de partículas suspensas da água. Partículas 

de óleo presentes na água de produção causam a presença de cor na amostra. 

 Águas com cor verdadeira elevada e baixa turbidez, podem apresentar problemas no 

tratamento devido à diminuição da probabilidade de ocorrência de número de choques entre 

as partículas, o que dificulta sua agregação e, conseqüentemente, a formação dos flocos, 

reduzindo assim, a eficiência da operação de floculação (DE JULIO, 2006).  

  

 

 



27 
 

3.8.5. Influência da turbidez 

 

 A turbidez é provocada pela presença de partículas em suspensão e em estado coloidal, 

as quais podem apresentar ampla faixa de tamanhos. A turbidez pode ser causada por areia, 

argila e microrganismos em geral. Segundo Di Bernardo (2005), águas que apresentam 

mesma turbidez podem conter partículas de tamanhos diferentes e em quantidades diferentes, 

concorrendo para alterar as condições da coagulação, devendo-se tomar cuidados adicionais 

quando se comparam águas de diferentes mananciais. No caso da água de produção a 

quantidade de óleos e graxos presentes nesta água podem influenciar este parâmetro. 

 

3.9. SEDIMENTAÇÃO 

 

Partículas de soluções relativamente diluídas não decantam discretamente, mas elas 

coalescem ou floculam durante a sua sedimentação. Quando isso ocorre a massa da partícula 

aumenta fazendo com que decante mais rápido. A extensão deste efeito de coalescência 

depende da oportunidade de contato entre as partículas, que é função da vazão, da 

profundidade do tanque, do gradiente de velocidade do sistema, da concentração de partículas 

e de sua faixa de tamanho. Os efeitos destas variáveis podem ser medidas a partir de ensaios 

laboratoriais. 

Em função da concentração e da tendência das partículas interagirem, existem 4 tipos 

de decantação ou sedimentação: discreta; partícula floculante; zonal, compressão. Assim: 

• Sedimentação discreta - ocorre em baixa concentração de sólidos em suspensão, nela 

as partículas decantam como entidades individuais, sem a interação com partículas 

vizinhas. Este tipo é o que ocorre nas caixas de areia; já em relação à sedimentação de 

uma partícula discreta temos uma partícula esférica de massa especifica Os, imersa em 

um líquido de massa específica p1. Passando algum tempo, a partícula entra em 

regime estacionário e a velocidade de queda fica uniforme. Isto se deve ao equilíbrio 

entre as forças de arrasto, empuxo e peso; 

• Sedimentação floculante - diz respeito à suspensão diluída que coalescem ou floculam 

durante a operação de sedimentação. Por coalescência, as partículas aumentam de 

massa e decantam a taxas mais elevadas. Ocorre nos decantadores primários das 

ETE’s e na decantação de lodo químico;  
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• Sedimentação zonal - diz respeito à suspensões de concentração intermediária de 2 a 

10 mg/L, na qual as forças interparticulares são suficientes para retardar a 

sedimentação de partículas vizinhas; as partículas se unem e tendem a sedimentar 

como um único bloco. Uma interface sólido-líquido bem nítida aparece no topo da 

massa decantável e começa a descer com o tempo (ocorre no decantador secundário de 

sistemas de lodo ativado); 

• Compressão – esta se refere à decantação na qual a concentração das partículas é alta e 

que a sedimentação ocorre apenas por compressão da estrutura. Alguns autores 

associam este tipo de sedimentação a sedimentação zonal. Ela ocorre nas camadas 

mais baixas (profundas) do decantador secundário de lodo (espessamento). 

  

3.10. UNIDADE DE PRODUÇÃO 

 

A unidade em que foram realizadas as coletas fica localizada em Pilar – Alagoas, na 

Unidade de Produção Ativo Sergipe Alagoas (UN-SEAL). Geradora de 430 m3 em média por 

dia de água de produção, esta unidade utiliza um flotador adaptado para fazer o tratamento 

desta água, minimizando assim seus poluentes e possibilitando a reinjeção em poços.  

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.  

O sistema de flotação utilizado na unidade funciona através do acréscimo do coagulante 

(Tanfloc SS®) dentro do tanque e o contato entre as partículas poluidoras e o coagulante se dá 

através de mistura hidráulica. Este processo de separação de fase se torna pouco eficiente para 

a remoção de fenóis, nitrogênio, sulfetos e metais pesados, mas significativo em relação à 

turbidez e óleos e graxas (SILVA, 2008). 

A água de produção existente na estação é oriunda dos diversos poços espalhados pelas 

regiões circunvizinhas da unidade; 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, onde a fase líquida é enviada imediatamente para tanques 

conhecidos como tratadores, onde ocorrerá a separação da água e do óleo. 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 flotador adaptado, onde 
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ocorre o tratamento através do acréscimo do coagulante para remoção de óleos e graxas 

residuais. 

O fluxograma da estação pode ser visto na Figura 3.1. Os pontos de coleta foram 

escolhidos depois de observações feitas na estação e também por resultados obtidos após a 

caracterização físico-química dos efluentes.  

 

 

 

Figura 3.7: Fluxograma da Unidade de Produção UN-SEAL mostrando os pontos de coleta de água de 
produção. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

  

A pesquisa foi dividida nas seguintes etapas: caracterização físico-química e coleta da 

água de produção; testes para a verificação das melhores condições da flotação e da 

sedimentação em relação aos coagulantes e ao flotador; verificação da eficiência de remoção 

da turbidez, cor, DQO, cloretos e óleos e graxas; verificação da influência da temperatura na 

coagulação; verificação da influência da variação das velocidades de rotação. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA DE PRODUÇÃO 

 

4.1.1. Coletas 

  

 Foram caracterizados 5 pontos da unidade de produção UN-SEAL, na cidade de Pilar, 

no estado de Alagoas. A Figura 3.7 mostra os pontos onde foram feitas as coletas na unidade. 

Nas duas primeiras coletas, optou-se por caracterizar todos os pontos mencionados 

dentro do sistema de tratamento, desde a saída dos tratadores, até a saída do sistema de 

flotação, e também o afluente (P3) e efluente (P4) da caixa API, para a escolha do ponto 

definitivo de coleta.  

O P1 é a saída dos tratadores termoquímicos e é o local onde se obtém a água de 

produção in natura; nesse ponto, a água é separada do óleo sem nenhum acréscimo de 

reagentes e a partir dele toda água de produção era enviada para o flotador. O P2 é a saída do 

sistema de flotação e o efluente deste ponto recebe influência do agente floculante adicionado 

dentro do flotador. 

 A caixa API é o local que recebe todos os resíduos de óleo da bacia de contenção, 

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

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

não possuem uma periodicidade regular de geração, por isso, algumas características da água 

produzida variam tanto. Ela fica fora do sistema e recebe todo tipo de efluente gerado na 
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Unidade. Nesta caixa a quantidade de óleo é muito alta, além de serem encontrados também 

resíduos de aditivos utilizados na extração. 

Assim, os pontos P3 e P4 (antes e depois da caixa API), são pontos com características 

muito variáveis e com elevadas concentrações de óleo. Devido à essa variabilidade, não se 

mostraram viáveis para este estudo, porém, são pontos que merecem grande atenção 

justamente por sua complexidade, ver Figura 3.7. 

O P5 é um ponto localizado na saída de filtros biológicos que, na época das coletas, 

estavam sem uso adequado e por isso possuía características semelhantes ao P2. Após 

tratamento no flotador, a água de produção passa por “tanques pulmões” onde é transportada 

para a reinjeção nos poços de extração em busca de uma maior eficiência de exploração. Os 

“tanques pulmões” servem para armazenar a água de produção já com o acréscimo do 

coagulante, ou seja, já com os flocos formados. A água chega nestes tanques e permanece até 

a chegada dos caminhões para o transporte, neste período uma parte dos flocos já sedimenta 

dentro dos tanques. 

As amostras eram enviadas pela Petrobras sob refrigeração até o Laboratório de 

Saneamento Ambiental (LSA), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), através de 

uma parceria com o Centro de Pesquisas Leopoldo Miguel de Melo da Petrobrás (CENPES).  

Para esta pesquisa as amostras foram caracterizadas imediatamente, respeitando-se os 

períodos de estocagem previstos. Após a caracterização, as amostras foram armazenadas a 

temperatura de 10ºC para uso nos testes em batelada.  

O período de coleta iniciou em julho de 2007, quando foram iniciadas as 

caracterizações das amostras e as análises dos pontos. As coletas prosseguiram até dezembro 

de 2008 e sempre que uma nova amostra era recebida, era feita sua caracterização. 

 

4.1.2. Análises de caracterização 

 

As análises físico-químicas foram realizadas no LSA – UFPE obedecendo às 

metodologias propostas pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(2005). As análises realizadas na caracterização e o método aplicado estão descritos na Tabela 

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

Análises Físico-Químicas Método 

Turbidez Nefelométrico  (2130 – B) 

Série de sólidos: Totais, Voláteis, Suspensos 
e Dissolvidos 

Gravimétrico (2540 – C, D, E) 

Cloretos* Titulométrico (4500 Cl- - B) 

Alcalinidade* Titulométrico (SILVA, 2008) 

Dureza (total, cálcio e magnésio) Titulométrico (2340 C, 3500 B) 

AGV (Ácidos Graxos Voláteis) Titulométrico (RIPLEYet al, 1986) 

pH Potenciométrico (4500 H+ - B) 

Nitrogênio amoniacal Titulométrico (4500 NH3
—C) 

Nitrogênio orgânico total (NTK) Kjeldahl semi-micro (4500 Norg – C) 

Cor Colorimétrico e nefelométrico (2120 B) 

Sulfato Turbidimétrico (4500 SO4
2- - E) 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) Titulométrico (5220 – D) e colorimétrico* (SILVA, 
2008) 

Teor de Óleos e Graxas (TOG) Gravimétrico (5520 – D)– extração de óleos 
dissolvidos e emulsificados* 

Fenóis totais Espectrofotométrico (5530 – D) 

Potássio Fotômetro de chama (3500 K – B) 

Cálcio Fotômetro de chama (3500 Ca – B) 

Magnésio Fotômetro de chama (3500 Mg –B) 

Sódio Fotômetro de chama (3500 – Na - B) 

Fonte: Standard Methods of Wastewater, 2005. (*) Sofreram adaptações. 
 
 
 

No caso da alcalinidade e ácidos graxos voláteis foi utilizado o método titulométrico 

proposto por Dilallo e Alberton (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, de uma amostra da água de produção, do mesmo ponto de coleta 

estudado, para uma investigação das fontes de resíduos que estavam causando incrustações 

nos dutos. Para uma comparação entre as amostras, alguns metais foram quantificados na 

caracterização através de um fotômetro de chama.  

Devido à alta salinidade da amostra, foram realizadas duas metodologias para a 

quantificação de DQO: titulométrica e colorimétrica. E para obter resultados confiáveis para a 

metodologia de DQO colorimétrica foi utilizada a adaptação proposta por Aquino et. al. 
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(2006), que foi o aumento da concentração de sulfato de alumínio de mercúrio na solução 

digestora. 

 

 

4.2. TESTES DE OTIMIZAÇÃO DO FLOTADOR ATRAVÉS DA FAD E DA 

SEDIMENTAÇÃO 

 

4.2.1. Flotatest 

 

O sistema utilizado consiste de um jartest adaptado, chamado flotatest, onde os jarros 

são às entradas de água saturada. Essas entradas são providas de válvulas solenóide para 

controlar o fluxo de entrada e garantir que a formação da bolha se dê dentro do jarro. 

Esse sistema foi utilizado na etapa de otimização dos parâmetros da FAD, uma vez 

que apenas duas câmaras de flotação, em paralelo, possibilitaram a realização simultânea dos 

testes e a comparação dos resultados. Os jarros de acrílico foram adaptados para a utilização 

de apenas um litro de amostra.  

Nos testes preliminares vários ensaios foram realizados utilizando o equipamento 

flotatest, a câmara de pressão, a bomba dosadora de água e o compressor de ar, que acoplados 

possibilitaram a realização dos testes de flotação. Na Figura 4.1 pode-se observar o flotatest e 

seus componentes. Para o controle do tempo foi utilizado um cronômetro, ver Figura 4.2. 

 

 

Bomba Dosadora 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Equipamento flotatest e seus componentes. 

Câmara de 
pressurização Compressor de 

Ar 

Flotatest 
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Figura 4.2: Jarros de acrílico sendo utilizados. 

 

4.2.2. Testes de otimização do flotatest  

  

Os testes de otimização foram baseados no diagrama proposto por Amirtharajah e 

Mills (1982). Esse diagrama mostra a relação existente entre o pH e a concentração do sulfato 

de alumínio, onde o objetivo é encontrar o ponto ótimo da coagulação, Figura 3.5. citada 

anteriormente, onde estão associados aos mecanismos de coagulação citados por Di Bernardo, 

(2005). Assim, utilizando o diagrama foram escolhidas as concentrações e os valores de pH a 

serem testados.  

Estes testes visaram identificar o coagulante que obtivesse o melhor desempenho, a 

concentração mais adequada, além do melhor pH da amostra a ser utilizado. Foram testados o 

coagulante sulfato de alumínio comercial (Al2(SO4)3 . 14 H2O; teor de Al2SO3: 15%; máxima 

acidez livre: 0,5%; máximo de insolúveis: 8,0%) e o Tanfloc SS® (polímero natural (2305), 

produzido pela TANAC S.A.; pH 1,2 a 2,0). Cada parâmetro foi testado com diferentes 

condições de operação do equipamento, como mostra os dados na Tabela 4.2.  

Em cada jarro foi utilizado 1L de amostra com o pH já determinado para cada teste. 

Para escolha da melhor condição de operação foram utilizados os parâmetros: turbidez e 

concentração do coagulante. 
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Tabela 4.2: Parâmetros estudados nos testes com os coagulantes. 

Parâmetros testados Variações 

pH 6, 7 e 8 

Coagulantes utilizados Sulfato de alumínio comercial e Tanfloc SS® 

Concentrações do sulfato de alumínio (mg/L) 10, 20, 40, 60, 100, 140, 150, 250, 350, 500,700 

Concentrações do Tanfloc SS® (mg/L) 10, 20, 40, 60, 100, 150, 250 

Mistura rápida (rpm) 100, 150, 200 e 300 

Tempo de mistura rápida (min) 5 

Mistura lenta (rpm) 30 

Tempo de floculação (min) 15, 20 e 30 

Tempo de flotação (min) 1, 5, 15 e 30 

Pressão de saturação (kgf/cm2) 4 

Tempo de sedimentação (min) 15 e 30 

 

O primeiro teste realizado foi o de flotação, no qual o sulfato de alumínio e o Tanfloc 

SS® foram comparados em diferentes concentrações. Mudanças nos valores de pH também 

foram avaliadas conforme mostra a Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3: Parâmetros utilizados nos testes com o pH 6, 7, 8 e bruto (5,8). 

pH Testado Coagulantes Testados Concentrações Testadas de Cada Coagulante 
(mg/L) 

pH 6 
Tanfloc 10, 20, 40, 60, 100, 150, 250 

Sulfato de alumínio 10, 20, 40, 60, 100, 140, 150, 200, 250, 350, 500, 700 

pH 7 
Tanfloc 10, 20, 40, 60, 100, 150, 250 

Sulfato de alumínio 10, 20, 40, 60, 100, 140, 150, 200, 250, 350, 500, 700 

pH 8 
Tanfloc 10, 20, 40, 60, 100, 150, 250 

Sulfato de alumínio 10, 20, 40, 60, 100, 140, 150, 200, 250, 350, 500, 700 

Amostra 
bruta (5,8) 

Tanfloc 10, 20, 40, 60, 100, 150, 250 

Sulfato de alumínio 10, 20, 40, 60, 100, 140, 150, 200, 250, 350, 500, 700 

 

O pH das amostras foi ajustado com a adição de hidróxido de sódio a 40% . Outro 

parâmetro ajustado foi a temperatura, uma vez que as amostras eram mantidas sob 

refrigeração e as análises foram realizadas com a temperatura da amostra variando entre 25º a 

28ºC.  

Nesse teste, para cada pH e para cada concentração testada, foram fixados os seguintes 

procedimentos e parâmetros: tempo de mistura rápida (Tmr) de 5 minutos, com rotação de 

mistura rápida de 100 rpm (rotação por minuto), quando então o coagulante, com 
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concentração previamente determinada, foi adicionado ao jarro, seguindo 30 minutos de 

floculação (Tf), com rotação de 30 rpm. 

Posteriormente, a válvula da solenóide era aberta para que a água com pressão de 

saturação (Psat) de 4 kgf/cm2 saísse da câmara de pressurização e formasse os flocos por 

redução da pressão. Após essas etapas, o resíduo foi deixado em repouso e as coletas foram 

realizadas após os tempos de flotação (Tflot) de 1, 5, 15 e 30 minutos. Em cada Tflot foram 

retirados 50 mL para a análise de turbidez e no tempo de 30 minutos a amostra também era 

encaminhada para a realização das análises de DQO, cloretos e cor, visando à verificação de 

uma possível remoção.  

Os dois coagulantes foram comparados e suas concentrações, escolhidas com o intuito 

de serem utilizadas nos testes de sedimentação, com os mesmos parâmetros fixados 

anteriormente. Nos testes de sedimentação, as válvulas solenóides não foram abertas, para 

evitar a ocorrência de flotação. A turbidez também foi o parâmetro de avaliação da eficiência 

desse teste. Na sedimentação, as coletas foram realizadas usando tempos de sedimentação 

(Tsed) de 15 e 30 minutos. 

 

4.3. TESTES DE EFICIÊNCIA 

 

Os testes de eficiência foram realizados juntamente com os testes descritos 

anteriormente. Ao mesmo tempo em que se testavam os três tipos de pH e os coagulantes e 

suas concentrações diferentes, as observações da eficiência das análises eram realizadas. 

Durante os testes de flotação e sedimentação, foram verificados a eficiência de 

remoção da turbidez, DQO, cloretos e cor. A eficiência de remoção de óleos e graxas só foi 

realizada após a obtenção dos melhores parâmetros relacionados ao melhor pH, melhor 

coagulante e sua concentração. 

Para a verificação da eficiência de remoção, foram utilizados os seguintes parâmetros: 

Tmr: 5 minutos a 100 rpm, Tf: 30 minutos a 30 rpm, Psat: 8 minutos a 4 kgf/cm2. Para as 

análises eram retiradas 50 mL de cada jarro e eram feitas as diluições necessárias de acordo 

com a necessidade dos testes. As amostras utilizadas foram às coletadas após Tflot de 30 

minutos. Os coagulantes, as concentrações e os valores de pH utilizados podem ser vistos na 

Tabela 4.3, citada anteriormente.  
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4.3.1 Remoção de cloretos  

 

 Para a verificação da eficiência de remoção de cloretos utilizou-se os dois coagulantes: 

Tanfloc SS® e o sulfato de alumínio. Um controle dos valores de cloretos encontrados na 

amostra teve que ser feito devido às interferências nas análises de caracterização. Para a 

realização das análises de cloretos foi utilizado o método titulométrico adaptado por Freire 

(1999). As amostras utilizadas para esta análise foram às coletadas no Tflot e Tsed de 30 

minutos. Foi coletado um volume de 50 mL de cada jarro, onde foram feitas as diluições de 

1:100 para a realização das duplicatas. A amostra também foi analisada antes da flotação e da 

sedimentação, utilizando esta mesma diluição. O nitrato de prata utilizado teve que ser mais 

concentrado ficando com a concentração de 0,21N, para não haver interferências por causa do 

alto teor de cloretos.  

 

4.3.2 Remoção de DQO  

 

A análise da verificação da eficiência de remoção da DQO foi importante devido à 

complexidade desta amostra. As análises de DQO foram feitas utilizando dois métodos 

devido às interferências dos cloretos e de outros compostos inorgânicos presentes na amostra, 

prejudicando a geração de dados confiáveis, uma vez que a presença desses íons cloretos pode 

aumentar o valor da DQO (AQUINO et al, 2006).  

Foi utilizada a metodologia de DQO titulométrica segundo APHA, (2005). As análises 

de DQO colorimétrica foram realizadas utilizando-se as adaptações propostas por Silva 

(2008).  

O procedimento de coleta também foi feito após o tempo de 30 minutos e foram 

recolhidos 50 mL de cada jarro. As amostras da DQO colorimétrica eram lidas em 

espectrofotômetro Hach através de uma curva preparada anteriormente aos testes, segundo 

proposta de Freire (1999). Já para a DQO titulométrica as leituras eram realizadas segundo o 

Standard Methods for Wasterwater (2000).  
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4.3.3 Remoção de turbidez   

 

A turbidez foi o parâmetro medido em todos os tempos de Tflot e Tsed, devido à 

facilidade de realização dessa análise e por não requerer uma quantidade muito grande de 

amostra. Essas amostras eram retiradas e imediatamente lidas. As leituras eram feitas num 

turbidímetro Hach, diretamente nos frascos do equipamento, sem diluições prévias. A leitura 

era realizada antes e após as flotações, sendo que cada jarro gerou seu próprio resultado, 

constituindo em duplicatas.  

 

4.3.4. Remoção de cor 

 

As análises de cor foram realizadas antes e após a flotação e a sedimentação. Essa 

análise foi realizada utilizando dois métodos, o primeiro utilizando o Aquatest Policontrol 

com sulfato de alumínio, e o segundo, utilizando o Espectrofotômetro Hach com Tanfloc SS®. 

Isto ocorreu devido a problemas relacionados ao equipamento Hach, que impossibilitou a 

realização das primeiras análises neste equipamento. Assim, os testes que foram realizados 

utilizando o Hach e o Aquatest podem ser vistos na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4: Testes de cor aparente e verdadeira utilizando os aparelhos Aquatest e Hach. 
Concentrações mg/L pH Testado Aquatest/ Sulfato 

de alumínio 
Hach / Tanfloc 

10 7 e 8 x x 

20 7 e 8 x x 

40 7 e 8 x x 

60 7 e 8 x x 

100 7 e 8 x x 

140 7 e 8 x x 

150 7 e 8 x x 

250 7 e 8 x - 

300 7 e 8 x - 

350 7 e 8 x - 

500 7 e 8 x - 

700 7 e 8 x - 

Legenda: (x) realizado, (-) não realizado. 
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4.3.5. Remoção de óleos e graxas 

 

 As análises de óleos e graxas só foram realizadas para os testes finais, ou seja, para os 

testes já otimizados. Para estes testes as análises foram coletadas só após o Tflot de 30 

minutos, sendo em um volume de 200 mL para cada teste. Os testes foram realizados segundo 

o Standard Methods for Wasterwater (2000). 

  

4.4. TESTE DE VARIAÇÃO DAS VELOCIDADES DE ROTAÇÃO 

 

Estes testes visaram obter a melhor velocidade de rotação utilizando a FAD e a 

sedimentação. Este teste foi realizado para verificar a melhor rotação promovendo assim o 

melhor contato entre o coagulante e as partículas em suspensão (colóides). Os parâmetros 

utilizados e a concentração dos coagulantes podem ser observados na Tabela 4.5. 

Este procedimento foi realizado utilizando apenas o Tanfloc SS® com a concentração 

de 20 mg/L, onde a temperatura foi de 27º C e o pH da amostra não passou por correções, e 

ficando em 5,8. Testou-se a flotação e a sedimentação e foram variados os valores de rotação 

rápida para 100, 150, 200 e 300 rpm, e para cada uma dessas foram utilizados os Tf de 15, 20 

e 30 minutos, como pode ser visto na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5: Estudo das condições de rotação para sistema com Tanfloc SS® a 20 mg/L; 27º C (±1º C); 

pH da amostra bruta (5,8). 

Mistura Rápida (rpm) Tmr (min) Mistura Lenta (rpm) Tf (min) 

100 5 30 15, 20, 30 

150 5 30 15, 20, 30 

200 5 30 15, 20, 30 

300 5 30 15, 20, 30 

Legenda: rpm: rotação por minuto, Tmr: tempo de mistura rápida, Tml: tempo de mistura lenta, Tf: tempo  
de floculação. 

 

Para estes testes, os parâmetros para a análise da eficiência foram: turbidez e remoção 

de óleos e graxas. Foram realizadas as coletas e leituras no Tsed de 15 e 30 minutos para a 

turbidez e para óleos e graxas, a coleta foi realizada com Tsed de 30 minutos.  

Segundo Di Bernardo (1993), deve-se retirar apenas 10% do volume do jarro. Dessa 

forma, para a análise de óleos e graxas foram coletados 100 mL de cada jarro para obter 200 
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mL de amostra final para esta análise. Foram fixados os parâmetros: Tmr: 5 min, e a mistura 

lenta a 30 rpm e os que foram variados podem ser observados na Tabela 4.5. 

 
 
4.5. TESTE COM VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 

 

 Este teste foi realizado para verificar a influência da temperatura na coagulação dos 

flocos. As temperaturas utilizadas foram 27º C e de 53º C, esta última foi escolhida porque 

este é o valor médio da temperatura encontrado na amostra na saída do ponto de coleta P1 na 

UNSE-AL. Para esta medição foi utilizado um termômetro graduado e a leitura foi feita 

diretamente na amostra já dentro do jarro, na hora em que o coagulante era adicionado. 

Algumas leituras durante o processo eram realizadas para a verificação da variação dessa 

temperatura, pois a amostra foi aquecida em chapa aquecedora. A variação da temperatura era 

acompanhada desde antes da amostra ir para os jarros, até a última coleta. O parâmetro 

utilizado para a verificação da influência da temperatura nesse teste foi a eficiência de 

remoção da turbidez.  
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CAPÍTULO V 

 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA DE PRODUÇÃO 

 

Diante das características encontradas nos pontos avaliados na Unidade, optou-se pelo 

estudo da água de produção in natura, obtida na saída dos tratadores (ponto P1), a fim de usar 

um efluente sem adições de produtos químicos e/ou outros efluentes da estação, evitando 

assim possíveis interferentes, conforme mostra a Figura 5.1. 

Esses resultados, serviram como base para a realização das outras análises, 

principalmente cloretos, pH, DQO, alcalinidade e óleos e graxas. A Tabela 5.1 mostra a média 

dos resultados obtidos nessa caracterização, lembrando que as análises de DQO, alcalinidade 

e cloretos sofreram adaptações por causa do alto teor de sal presente na amostra. 

 

                
                                    a)       b) 

 

Figura 5.1: Amostra da água de produção. a) água de produção in natura; b) resíduo sólido da água de produção 
após remoção da água. 
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Tabela 5.1: Resultados da caracterização da amostra.  

Parâmetros Unidade Média Máximo Mínimo Desvio 
Padrão 

Desvio 
Médio 

Coeficiente 
variação 

DQO* mg O2/L 5 587 9 140 3 092 1 913 1 415 0,34 
Teor de Óleos 

e Graxas 
(TOG) 

mg/L 267 787 81 258 212,0 0,97 

Potencial 
hidrogeniônico 

(pH) 
--------- 5,9 6,4 5,5 0,2 0,16 0,04 

Nitrogênio 
orgânico total 

mg N/L 86 189 34 43 30,24 0,50 

Nitrogênio 
Amoniacal 

mg N-
NH4/L 

46 104 15 33 29,66 0,72 

ST mg/L 
162 
318 

228 048 53 709 59 234 48 726 0,36 

STF mg/L 
137 
845 

210 557 41 037 52 541 43 340 0,38 

STV mg/L 
23 
931 

42 820 11 811 10 816 8 731 0,45 

Alcalinidade 
total* 

mg 
CaCO3/L 

78 135 46 24 18,94 0,31 

Alcalinidade 
Parcial 

mg 
CaCO3/L 

11 36 0 11 
 

8,87 
 

1,02 
Ácidos Graxos 

Voláteis 
(AGV)* 

mg/L 82 193 21 50 
 

37,65 
 

0,61 

Cloretos* mg Cl-/L 
107 
881 

145 000 86 926 16 021 12479 0,15 

Cor Aparente 
mg Pt-
Co/L 

317 1 200 100 286 158,6 0,90 

Cor 
Verdadeira 

mg Pt-
Co/L 

20 60 5 16 9,6 0,82 

Turbidez NTU 311 541 200 105 85,26 0,34 

Dureza Total 
mg 

CaCO3/L 
39 
911 

55 600 32 400 6 599 5 202 0,17 

Dureza Cálcio 
mg 

CaCO3/L 
30 
697 

39 800 21 578 5 383 4 323 0,18 

Dureza 
Magnésio 

mg 
CaCO3/L 

9 214 19 200 5 600 3 979 2 937 0,43 

Sulfato de 
alumínio 

mg SO4
2-

/L 91 204 15 47 30,75 0,51 

Sódio 
mg 

Na+/L 
46 
721 

63 200 11 000 15.944 11 445 0,34 

Cálcio 
mg 

Ca2+/L 
12 
279 

15 920 8 631 2.153 1 729 0,18 

Potássio mg K+/L 2 133 4 200 1 330 1 018 821,9 0,48 

Magnésio 
mg 

Mg2+/L 
2 246 4 673 1 368 966 712,5 0,43 

Ferro mg/L 57 85 37 14 9,85 0,24 

Fenóis Totais mg/L 0,08 0,15 0,05 0,03 0,02 0,41 
Fonte: LSA – (*) Análises adaptadas. 
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A flotação visa à remoção de resíduos particulados, óleos e graxas, sendo o processo 

pouco eficiente para remoção de sais e metais, pois diante do comportamento obtido dos 

coagulantes utilizados, em relação ao resultado das análises de cloretos, deve-se utilizar um 

coagulante específico para a precipitação destas espécies. A amostra apresenta coloração 

amarelada (Figura 5.1), apresentando regiões mais escuras devido às partículas de óleo. 

Essa água de produção não apresenta visivelmente uma boa divisão das fases entre 

óleo e água e uma grande quantidade de partículas podem ser observadas facilmente. Dessa 

forma, durante a realização das análises em laboratório, buscou-se sempre agitar a amostra 

com o intuito de obter maior homogeneização, Figura 5.2. 

Em relação à turbidez, esta amostra apresentou resultado médio de 311 NTU. A 

turbidez apresentada por esta água é devido à presença de muitas partículas. Ao filtrar esta 

amostra com papel de filtro azul (quanti), percebe-se que uma grande quantidade de partículas 

fica retida no papel de filtro, clarificando bastante esta água, conforme observado na Figura 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Amostra depois e antes da filtração        b) Partículas da amostra filtrada 

 
Figura 5.2: Água de produção. a) amostra depois e antes da filtração; b) partículas da amostra retidas no papel 
de filtro. 
 

 Um fato interessante desta amostra, foi que ao armazená-la para posteriores análises, 

ocorria aumento da turbidez. Ou seja, quando a turbidez era lida novamente, antes de uma 

análise, apresentava valores acima do encontrado na caracterização de chegada desta amostra. 

Este comportamento pode ter acontecido provavelmente pela degradação da amostra, ou pela 

aglomeração das partículas devido à diminuição da temperatura durante o armazenamento.  

 Na Tabela 5.1, pode-se observar os altos valores de desvio padrão da DQO. Essa 

variação ocorreu porque a determinação da DQO tornou-se bastante imprecisa devido aos 



44 
 

altos valores de cloretos. Dessa forma, o valor expresso foi o que utilizou o método 

colorimétrico, o qual teve de passar por um processo de modificação e adaptação antes da 

realização das análises. 

A quantidade de sal presente nessa água é altíssima, chegando a apresentar um valor 

máximo de 145 000 mg Cl-/L, conforme a Tabela 5.1. O valor médio de cloretos dessa água 

foi de 107 881 mg Cl-/L, o que influenciou na metodologia das análises. 

Um problema encontrado pela Petrobras na unidade de pesquisa deste trabalho foi a 

presença de incrustações em suas tubulações. Estas incrustações estão relacionadas com a 

dureza presente na água de produção. Este parâmetro está diretamente ligado à concentração 

de cloretos devido aos íons que estão presentes na sua constituição. Diante do resultado de 

dureza total obtido, que foi de 39. 911 mg CaCO3/L, nota-se que a quantidade de cálcio e 

magnésio encontrados (Tabela 5.1), confirmam que esta água tem um grande potencial para 

provocar estas incrustações, juntamente com os cloretos. 

Nessa água, o valor de sulfato de alumínio obtido foi de 91 mg SO4
-2/L. Este 

parâmetro também influência na formação de incrustações. Segundo Di Bernardo (2005), a 

quantidade de sais de cloretos e sulfato de alumínios, caracteriza os sólidos totais dissolvidos 

presentes na amostra. Estes parâmetros também atuam na coagulação da amostra, sendo 

importante o seu conhecimento para posteriores adaptações e observações caso seja 

necessário. 

O teor de óleos e graxas desta amostra apresentou valor mínimo de 81 mg/L e máximo 

de 787 mg/L.  Mas, no decorrer das análises de caracterização foi observado que a amostra 

apresentava  realmente valores baixos de óleos e graxas, com uma média de 287 mg/L, fator 

que pode ter influenciado na formação dos flocos. 

O pH desta amostra não variou muito, apresentando-se ácido na maioria das vezes, 

com um valor médio de 5,9. O pH também é um fator que influencia na coagulação, 

juntamente com a alcalinidade, o pH pode interferir no mecanismo de coagulação. Nesta 

caracterização, a alcalinidade total apresentou uma média de 78 mg CaCO3/L. 

Na Tabela 5.2, foram comparados alguns valores obtidos em caracterizações 

realizadas com água de produção extraída da Bacia de Campos por vários autores. Observa-se 

que mesmo sendo a mesma Bacia de extração, de extração offshore, a água apresenta 

características diferentes quando comparadas entre si e com a água de produção desta 

pesquisa. 
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Tabela 5.2: Comparação de alguns parâmetros da caracterização realizada para a água de produção da 
Bacia de Campos – RJ, com a água de produção de Pilar – AL. 

Parâmetro / Fonte Santos et al., 
(1997) 

Freire, 
(1999) 

Campos et al., 
(2001) 

Vieira et al., 
(2004) 

Água de 
Produção 
(Pilar-AL) 

pH 5,9 7,2 6,8 7,4 5,9 
DQO (mg/L) - 2.000 2.100 4.730 5 587 

TOG (mg/L) 51 100 220 49 267 

Sulfato de alumínios 
(mg/L) 

1 45 - 50 
91 

Cloretos (mg/L) - 49.500 45.000 - 107 881 

 

Quando comparadas, observa-se que a água de produção de Pilar apresenta um teor de 

cloretos muito superior em relação às outras águas.  

O pH encontrado na unidade de pesquisa encontra-se próximo ao pH citado por Santos 

et. al.(1997), mas varia muito se for comparado com o de Vieira et al., chegando até 7,4 para a 

mesma bacia. Segundo Di Bernardo (2005), o pH e a alcalinidade podem variar 

substancialmente dependendo do tipo de solo que estava em contato com a água. Há 

mananciais superficiais em algumas regiões do Brasil com pH acima de 8,0 e alcalinidade 

superior a 150 mg CaCO3/L e em outras, o pH e a alcalinidade são menores que 6,0 e 5,0 mg 

CaCO3/L, respectivamente. Já a amostra trabalhada, apesar de sua origem e complexidade, 

apresentou resultados de alcalinidade variando de 46 a 135 mg CaCO3/L e pH variando de 5,5 

até 6,4, conforme apresentado na Tabela 5.1. 

Porém, Tellez et. al. (1995) em sua pesquisa, encontrou 621 mg/L de sulfato de 

alumínio na água de produção estudada por ele, o que se mostra muito acima da quantidade de 

sulfato de alumínio presente na água analisada neste trabalho, conforme mostra a Tabela 5.2. 

Os altos valores de sulfato de alumínio encontrados em águas de produção mostram que essa 

água pode acarretar futuros problemas de incrustações se não forem tratadas. Segundo Vieira 

et. al. (2004), o valor de sulfato de alumínio encontrado em sua pesquisa foi de 50 mg/L, 

quase 50% a menos que a água estudada. 

Como pode ser visto na Tabela 5.2, a concentração de cloretos foi um dos parâmetros 

que chamou a atenção quando comparado com valores obtidos por outros autores. O teor de 

cloretos obtido por Freire (1999) é próximo ao valor encontrado por Campos et al. (2001).  

Assim, as características da água de produção gerada numa mesma bacia podem variar 

bastante devido à sua complexidade.  

Outra comparação entre duas caracterizações realizadas com a água em estudo pode 

ser observada na Tabela 5.3. Esta caracterização foi realizada por Castro et. al. (2007) e 
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permite a confrontação dos dados, relativos aos metais, estudados por esse autor, com os 

obtidos pela presente pesquisa. 

Segundo dados fornecidos por Castro et. al. (2007), este efluente apresenta alta 

salinidade e alta concentração de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Ao realizar as análises 

em laboratório conseguiu-se constatar o que esse autor citou em relação aos metais. 

 Esta comparação mostra que a água estudada não apresentou variações significativas 

durante o processo de coletas realizado no período desta pesquisa. 

 

Tabela 5.3: Comparação entre alguns parâmetros das caracterizações da água de produção de Pilar 
Alagoas (P1). 

Parâmetro Castro (2007) Água de produção em estudo 
(Pilar-AL) 

pH 5,8 5,8 
Cloretos (mg Cl-/L) 106 000 107 881 

Na+ (mg/L) 48 170 46 721 
Ca2+ (mg/L) 12 993 12 279 
K+ (mg/L) 2 084 2 133 

Mg2+ (mg/L) 1 375 2 246 
Ferro (mg/L) 48 57 

Sulfato de alumínio (mg 
SO4

2-/L) 
58 91 

Bicarbonato (mg/L) 141 78 
 

 

5.2. RESULTADOS DOS TESTES DE OTIMIZAÇÃO DO FLOTADOR ATRAVÉS DA 

FAD E DA SEDIMENTAÇÃO 

 

 Após a caracterização da água de produção, foram realizadas análises utilizando o 

flotatest, com o intuito de otimizar os parâmetros de utilização deste equipamento. Nestes 

testes foi utilizado a FAD com variações do pH.  

No início dos testes foram utilizadas diferentes concentrações de cada coagulante, 

como foi visto anteriormente na Tabela 4.2. Esse teste inicial foi necessário, pois não foram 

encontrados na literatura dados referentes ao uso dos coagulantes para tratamento de resíduos 

similares à água de produção.  

Após ajuste de pH, foram preparados os experimentos com sulfato de alumínio e 

Tanfloc SS® conforme citado na Tabela 4.3. Os dados de turbidez para estes coagulantes nos 

pHs bruto, 6, 7, e 8 em função do tempo de flotação são apresentados na Figura 5.3 e 5.4. Para 

cada teste foi verificada a turbidez bruta (antes de flotar) e a turbidez nos Tflot indicados no 

gráfico. 
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Figura 5.3: Dados de turbidez em função do tempo de flotação das amostras de água de produção utilizando 
sulfato de alumínio como coagulante.  Medidas realizadas no pH bruto e corrigido para 6,0, 7,0 e 8,0. 

 

 

 

 

 

10 mg de Sulfato de alumínio/L 20 mg Sulfato de alumínio/L 

40 mg  Sulfato de alumínio/L 60 mg Sulfato de alumínio/L 

100 mg Sulfato de alumínio/L 140 mg Sulfato de alumínio/L 
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Figura 5.4: Dados de turbidez em função do tempo de flotação das amostras de água de produção utilizando 
sulfato de alumínio como coagulante.  Medidas realizadas no pH bruto e corrigido para 6,0, 7,0 e 8,0. 

 

 

Diante dos resultados obtidos, observa-se que nos tempos de 1 e 5 minutos a água de 

produção ainda apresenta uma turbidez elevada, apresentando a menor turbidez no Tflot de 30 

minutos, em todas as concentrações testadas. Neste tempo, o teste que apresentou o menor 

valor de turbidez foi o que utilizou o pH 8,0 e a concentração de 250 mg/L, chegando a uma 

turbidez de 16,5 NTU. Já com o pH 7,0, o teste utilizando a concentração de 60 mg/L, 

150 mg Sulfato de alumínio/L 250 mg Sulfato de alumínio/L 

350 mg Sulfato de alumínio/L 300 mg Sulfato de alumínio/L 

500 mg Sulfato de alumínio/L 700 mg Sulfato de alumínio/L 
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apresentou uma turbidez de 23,5 NTU. A concentração de 140 mg/L também apresentou 

resultados aproximados aos com a concentração de 250 mg/L. 

Para os três pHs testados, observa-se que dependendo da combinação entre pH e 

concentração utilizada do coagulante, os gráficos mostraram comportamentos variados em 

relação à remoção de turbidez. 

Nos gráficos com as concentrações de 100, 150 e 300 mg/L, observa-se turbidez 

inicial elevada pois as análises foram realizadas com uma amostra que ficou armazenada em 

um período maior de tempo.  

Com concentrações de sulfato de alumínio acima de 300 mg/L, obteve-se uma 

diferença entre os pHs de acordo com a Figura 5.4. A combinação do pH 8,0 com altas 

concentrações de sulfato de alumínio (acima de 300 mg/L), promoveu a redução da turbidez 

cujos valores se apresentaram menores em comparação com os outros pHs. Nessa 

concentração de pH houve a formação de flocos grandes, facilitando a remoção das partículas.  

Já com concentrações mais baixas de sulfato de alumínio, como 10, 20, e 40 mg/L, os 

valores obtidos pouco variaram com relação ao pH, mostrando resultados de turbidez, após o 

Tflot de 30 minutos, muito próximos. Concentrações que mostram comportamentos com 

poucas oscilações parecem ser concentrações de trabalho seguras para fins de exploração/uso 

em escala real, sendo mais econômica a utilização de concentrações mais baixas e 

desnecessárias a continuação dos testes com concentrações mais altas. 

Como o sulfato de alumínio consome a alcalinidade do meio, fazendo com que o pH 

reduza, o comportamento apresentado por estes flocos indica a flotação por varredura, que 

ocorre entre pH 6,0 a 8,0 com concentrações elevadas de sulfato de alumínio, segundo Di 

Bernardo (2005).  

No diagrama de Amirtharajah e Mills (1982), o mecanismo de coagulação encontrado 

para as concentrações de 10, 20, e 40 mg/L, quando são comparados o pH com as 

concentrações, é o de neutralização de cargas conforme a Figura 3.5. 

As amostras com pH 8,0, tiveram seu pH reduzido ao acrescentar o sulfato de 

alumínio. Isto fez com que a amostra entrasse em outra faixa do mecanismo de coagulação 

que pode ter sido o de neutralização de cargas, ou em uma região que houvesse a combinação 

de mecanismos, conforme a Figura 3.5. 

Ao trabalhar com amostras com pH baixo, utilizando o sulfato de alumínio, deve-se ter 

a atenção, pois o sulfato de alumínio faz com que o pH diminua e isso pode interferir na 

formação dos flocos, deixando a amostra turva. O que acontece é que quando o sulfato de 
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alumínio é colocado na água ocorrem reações de hidrólise, antes da formação do precipitado 

amorfo, liberando prótons (H+), consumindo as substâncias que conferem a alcalinidade 

natural da água. Segundo Di Bernardo (2005), isto ocorre na ordem de 1 mg/L de sulfato de 

alumínio para cada 0,5 mg/L de CaCO3. 

Para a água de produção foi observado que quando o pH 6,0 era utilizado, juntamente 

com o sulfato de alumínio, não ocorria boa formação de flocos. Ao abrir a válvula solenóide 

não ocorria a flotação e em algumas amostras, à medida que o tempo passava,  formava-se 

uma nuvem densa, que às vezes não chegava a decantar totalmente deixando a amostra ainda 

turva, conforme Figura 5.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.5: Flotação - Amostras turvas devido à má formação de flocos. a) coagulada com sulfato de alumínio a 
350 mg/L e pH 6,0; b) amostra coagulada utilizando a flotação com sulfato de alumínio a 500 mg/L e pH 6,0; c) 
e d) amostra coagulada com sulfato de alumínio a 700 mg/L e pH 6,0. 

 

 

Neste caso, havia redução de turbidez, porque a nuvem formada ia para o fundo do 

jarro, mas não havia boa formação de flocos fazendo com que a amostra não ficasse bem 

clarificada. Mesmo com resultados de remoção de turbidez bastante próximos com relação aos 

a) Sulfato de alumínio a 350 mg/L, pH 6,0 b) Sulfato de alumínio a 500 mg/L, pH 6,0 
 

c) Sulfato de alumínio a 700 mg/L, pH 6,0 
 

d) Sulfato de alumínio a 350 mg/L, pH 6,0 
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três pHs testados e às diferentes concentrações, optou-se por utilizar o pH 7,0 e 8,0 e não 

utilizar o pH 6,0 para os testes com o Tanfloc SS®, pois o pH da amostra já é próximo desta 

faixa, não havendo necessidade de correção, fazendo uso assim da amostra bruta em testes 

posteriores.  Já em relação às concentrações, foram escolhidas até a de 250 mg/L, pois não foi 

observada a necessidade da utilização de concentrações maiores, uma vez que este coagulante 

tem facilidade para formar flocos, além de não influenciar no pH.  

A Figura 5.6 mostra alguns experimentos variando o pH e a concentração de sulfato de 

alumínio em função do Tflot. Como podem ser observados, os melhores resultados acontecem 

com Tflot de 15 e 30 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Variação da turbidez das amostras coletadas após os Tflot de 1, 5, 15 e 30 minutos, utilizando sulfato 
de alumínio: a) com pH 6,0 e 100 mg/L; b) com pH 8,0 e 700 mg/L; c) com pH 8,0 e 100 mg/L; d) com pH 7,0 e 
100 mg/L. 
 

Dessa maneira, foram escolhidos apenas os dois últimos Tflot para a realização das 

coletas, devido à obtenção de resultados elevados de turbidez nos dois primeiros tempos. As 

coletas realizadas no Tflot de 30 minutos foram usadas para a realização das análises de DQO, 

cloretos e cor visando à verificação da eficiência do tratamento com sulfato de alumínio. 

a) pH 6,0 a 100 mg/L b)  pH 8,0 a 700 mg/L 

c)  pH 8,0 a 100 mg/L d)  pH 7,0 a 100 mg/L 

1 5 15 30 15 30 5 1 

15 30 5 1 
15 30 5 1 
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Ao variar as concentrações e o pH da amostra, cada teste mostrou um comportamento 

diferente em relação à formação dos flocos. Dependendo da concentração e do pH utilizado, a 

amostra formava flocos maiores e às vezes não formava a camada sobrenadante característica 

da flotação. O que foi observado, na maioria das vezes, foi que quando a solenóide era aberta 

e a água saturada saía, os flocos formados sedimentavam em vez de flotar.  

Esse comportamento pode ter sido provocado pelo baixo teor de óleos e graxas da 

amostra, ou pela influência do alto teor de cloretos na agregação das partículas ionizadas. 

Dessa forma, não havia favorecimento da flotação, pois a amostra não teria uma quantidade 

suficiente de óleo para flotar, e/ou, a desestabilização dos colóides não aconteceu 

favoravelmente para que houvesse a formação dos flocos característicos desse sistema. Como 

a amostra possuía muitas partículas, os poucos flocos formados eram densos e por isso iam 

para o fundo do jarro.  

Outro comportamento observado era a turvação da amostra, pois os flocos não eram 

formados rapidamente, e mesmo depois de terminado o Tflot, algumas amostras ainda 

apresentavam turbidez elevada, como por exemplo, a flotação com 10 mg/L e pH 7,0 que 

apresentou turbidez de 74,5 NTU e com pH 8,0 de 52,6 NTU, conforme mostra a Figura 5.3. 

 A utilização do sulfato de alumínio juntamente com esta água pode ter influenciado na 

flotação, pois o coagulante, ao entrar em contato com a água de produção, que é rica em íons 

(Ca2+, Mg2+, Na+, Al3+, Cl-, SO4
2-, entre outros), pode ter desestabilizado estas espécies 

químicas, juntamente com os colóides e isto fez com que não ocorresse a formação dos flocos, 

ou seja, não atingiu o ponto ótimo de coagulação, proposto pelo diagrama de Amirtharajah e 

Mills (1992), fazendo com que a amostra não flotasse.  

Segundo Silva (1999), a quantidade de sulfato de alumínio necessária para provocar 

uma coagulação perfeita não pode ser predita teoricamente por análise química ou por 

hipóteses. Usam-se mais as quantidades teóricas, porque parte dos íons de alumínio parecem 

se combinarem diretamente com as impurezas da água.  

A resistência e a densidade dos flocos podem ser influenciadas pelo tipo e dosagem de 

coagulante ou do auxiliar de concentração utilizado no tratamento, assim como pelas 

condições de coagulação e floculação, (DALSASSO E SENS, 2006). 

Assim, quando a coagulação é de varredura, ocorre uma formação intensa de 

precipitado de alumínio (Al(OH)3p), pois os valores de pH desejável para que ocorra este 

mecanismo é entre 6,0 e 8,0, com concentrações de coagulante elevada. Devido às reações de 

hidrólise do alumínio, são produzidos íons H+, os quais reagem com os produtos responsáveis 
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pela alcalinidade, com consumo maior de sulfato de alumínio. Este comportamento faz com 

que o pH diminua, fazendo com que, dependendo do destino final desta água, tenha que ser 

feita uma correção do pH após a flotação. O uso do sulfato de alumínio no tratamento de 

águas dessa natureza torna-se mais antieconômico quando é utilizada a filtração direta, 

ascendente ou descendente, pois a coagulação é realizada no mecanismo de neutralização de 

cargas, geralmente em valores de pH menores que 6,0 (AMIRTHARAJAH et al., 1982 e Di 

BERNARDO, 1993). 

A variação na formação dos flocos pode ser observada na Figura 5.7, à medida que as 

concentrações e o tipo de coagulante são modificados. Um dos motivos para essas diferenças 

de comportamento são as zonas de coagulação que são formadas de acordo com as 

concentrações dos coagulantes e das características da amostra, como por exemplo, o pH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.7: Formação de diferentes flocos com pH 8,0, utilizando flotação com o Tanfloc SS® na Figura a e b e 
com o sulfato de alumínio na Figura  c e d.  

 

 

Na Figura 5.8, pode-se observar os dados de turbidez em relação ao Tflot para as 

concentrações estudadas. 

       c) Sulfato de alumínio        d) Sulfato de alumínio 
 

a) Tanfloc SS®  b) Tanfloc SS® 
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Figura 5.8: Dados de turbidez em função do tempo de flotação das amostras de água de produção utilizando 
Tanfloc SS® como coagulante.  Medidas realizadas no pH bruto e corrigido para 6,0, 7,0 e 8,0. 
 

20 mg de Tanfloc SS® /L  10 mg de Tanfloc SS® /L  

40 mg de Tanfloc SS® /L  60 mg de Tanfloc SS® /L  

100 mg de Tanfloc SS® /L  150 mg de Tanfloc SS® /L  

250 mg de Tanfloc SS® /L  
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Para a realização das análises com o Tanfloc SS®, os parâmetros utilizados para a 

realização deste teste foram escolhidos após os testes com o sulfato de alumínio. Foram 

estudados: os pHs 7,0 e 8,0 e os Tflot de 1, 5, 15 e 30 minutos. 

Os gráficos da Figura 5.8, mostram boa redução da turbidez utilizando a FAD com o 

Tanfloc SS®. Para as concentrações de 40 e 60 mg/L deste coagulante, os valores de turbidez 

chegaram a 17 e 18,4 NTU, utilizando pH 7,0. Já com o pH 8,0 as melhores concentrações 

foram as de 100 e 150 mg/L, nas quais os valores de turbidez obtidos foram 21,4 e 14,2 NTU.  

A concentração que mostrou o menor desempenho foi a de 10 mg/L: 46 NTU, com pH 

7,0 e 50,6 NTU com pH 8,0. Já as demais concentrações apresentaram turbidez abaixo de 39 

NTU. Apesar de a turbidez ser próxima nas duas concentrações, nota-se que a variação do pH, 

utilizando a mesma concentração do coagulante, provoca uma mudança de comportamento da 

amostra. 

A Tabela 5.4 mostra os dados de turbidez para o sulfato de alumínio e o Tanfloc SS®, 

utilizando flotação por ar dissolvido. Ao comparar os testes realizados com o sulfato de 

alumínio e o Tanfloc SS®, nas concentrações de 40 mg/L e 60 mg/L, observa-se que com a 

concentração de 40 mg/L, utilizando o sulfato de alumínio e  pH 7,0, a turbidez foi de 34,3 

NTU e 17 NTU com o Tanfloc SS®. Já com o pH 8,0, nessa mesma concentração, obteve-se a 

turbidez de 36,7 NTU e 29,6 NTU, respectivamente.  

 

Tabela 5.4: Dados de turbidez (NTU) utilizando a FAD, para pH 7,0 e 8,0 e com os coagulantes 
sulfato de alumínio e Tanfloc SS®. Condições de operação do flotador: Tmr: 5 minutos a 100 rpm, Tf: 
30 minutos a 30 rpm, 27°C (±1°), Psat: 4 kgf/cm2 por 8 minutos. 

Concentrações  Sulfato de alumínio Tanfloc SS® 

(mg/L) pH 7,0 pH 8,0 pH 7,0 pH 8,0 

10 74,5 52,6 46 50,6 

20 29,7 48 38,3 37,2 

40 34,3 36,7 17 29,6 

60 23,5 29,5 18,3 24,1 

100 66 44 31,5 21,4 

150 48,9 48,8 33,4 14,2 

250 33 16,5 24 37 

 

Com a concentração de 60 mg/L e pH 7,0 obteve-se 23,5 NTU, utilizando o sulfato de 

alumínio e com o Tanfloc SS® , a turbidez foi de 18,3 NTU. Com pH 8,0 nessa mesma 

concentração, a turbidez com sulfato de alumínio foi de 29,5 NTU e 24,1 NTU para o Tanfloc 
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SS®. Entre as duas concentrações a de 60 mg/L, com o pH 7,0 é a mais indicada para ser 

utilizada usando a flotação, conforme visto na Tabela 5.4. 

Assim, o Tanfloc SS® mostrou-se o mais indicado para ser utilizado nos testes 

posteriores. Outro ponto interessante é o comportamento deste coagulante na geração de 

resíduos, pois a formação dos flocos com este coagulante é bem menor e os flocos são mais 

firmes, possibilitando uma clarificação da água em tratamento mais eficiente, conforme 

mostra a Figura 5.9.   

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.9: Comparação entre a sedimentação e a flotação. a) sedimentação com Tanfloc SS®; b) flotação com o 
sulfato de alumínio; c) sedimentação com Tanfloc SS®; d) flotação com Tanfloc SS® 
 

Para os testes de sedimentação, foram utilizados os dois coagulantes, com as 

concentrações de 10 e 20 mg/L, com pH 7,0 e pH bruto de 5,9 para uma comparação. 

De acordo com a Figura 5.10, observa-se uma remoção de turbidez maior quando é 

realizada a sedimentação utilizando o Tanfloc SS®, com o pH 5,9. O mesmo não foi 

observado para o sulfato de alumínio. Este comportamento ocorreu devido ao pH da amostra 

a) Sedimentação - Tanfloc SS® b) Flotação – Sulfato de alumínio 

c) Sedimentação – Sulfato de alumínio d) Flotação – Tanfloc SS® 
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diminuir mais ainda quando o sulfato de alumínio foi acrescentado, fazendo com que não 

houvesse uma boa formação de flocos dificultando a sedimentação. Provavelmente tenha 

alcançado a região de reestabilização de acordo com o diagrama, Figura 3.5. Mesmo 

ocorrendo a diminuição da turbidez para 14,2 NTU com o sulfato de alumínio na 

concentração de 20 mg/L e pH 5,9, com a utilização do Tanfloc SS®  com 10 e 20 mg/L, a 

turbidez foi de 8 e 8,7 NTU, respectivamente para este mesmo pH. 

 

 

 

 
Figura 5.10: Turbidez de amostras nos testes de sedimentação com 15 e 30 minutos, utilizando os coagulantes 
sulfato de alumínio e Tanfloc SS® com  pH bruto 5,9.  
 

 

Assim, diante do resultado obtido neste teste com a concentração de 10 mg/L de 

sulfato de alumínio, observa-se que esta concentração não apresentou bom comportamento 

pois resultou em uma turbidez final ainda elevada de 66,8 NTU. 

Outro teste foi feito utilizando as concentrações de 20, 40 e 60 mg/L com pH 7,0 e 5,9. 

Também foi utilizada a sedimentação com sulfato de alumínio e o Tanfloc SS®. Observa-se 

nos resultados da Figura 5.11, que quando o pH é 7,0, utilizando o sulfato de alumínio a 60 

mg/L, as amostras apresentam menor turbidez, isto é observado para os dois coagulantes.  

Quando o pH da amostra é 5,8, o sulfato de alumínio apresenta valores de turbidez 

maiores com a concentração de 60 mg/L, já em relação ao Tanfloc SS®, as concentrações 

apresentam resultados próximos para as três concentrações. Para estes testes, a menor turbidez 
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foi com a concentração de 60 mg/L, com sulfato de alumínio, utilizando pH 7,0 e com 

Tanfloc SS®, com pH 5,8, ambos com o valor de 26,8 NTU. 

 

 

 

Figura 5.11: Remoção de Turbidez utilizando pH 5,8 e 7,0, variando os coagulantes e as concentrações com  
sedimentação, e  Tmr de 5 minutos a 100 rpm e Tml de 30 minutos a 30 rpm, a 27°C. 

 

 

5.3. RESULTADOS DOS TESTES DE EFICIÊNCIA  

 

Os testes de eficiência foram realizados para a verificação da remoção dos seguintes 

parâmetros: cloretos, DQO, turbidez, cor e óleos e graxas. A verificação destas eficiências 

mostra se a utilização destes parâmetros em uma possível aplicação em escala real pode ser 

efetuada. 

 

5.3.1. Eficiência da remoção de cloretos 

 

Devido à alta salinidade da água de produção, um monitoramento foi realizado para a 

verificação dos teores de cloretos antes e após a flotação. Foi utilizado o sulfato de alumínio e 

o Tanfloc SS® para testar a remoção dos cloretos. Os valores obtidos antes e após a aplicação 

da flotação podem ser observados na Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5: Valores de cloretos (mg Cl-/L)  obtidos antes e após a flotação utilizando pH 7,0 e 8,0, 
27ºC (±1ºC), Tmr: 5 minutos a 100 rpm, Tf: 30 minutos a 30 rpm. 

Coagulant
e 

Sulfato de alumínio Tanfloc SS* 

(mg/L) 
 

 
pH 7,0  

 
pH 8,0 

  

 
pH 7,0 

  

 
pH 8,0 

 
 Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após 

10 115 900 101 750 118 100 102 900 99 600 97 300 109 200 98 100 

20 115 900 105 500 118 100 105 500 118 900 106 250 118 100 106 250 

40 117 400 104 000 117 400 104 000 101 800 92 100 100 300 89 900 

60 103 200 103 200 97 300 87 300 95 850 92 100 104 000 88 450 

100 116 000 101 800 114 000 100 300 98 100 86 950 96 600 86 200 

140 116 000 104 800 110 300 101 800 - - - - 

150 105 600 93 600 111 400 93 950 93 600 85 450 95 100 86 950 

250 118 800 104 100 110 300 95 100 105 500 95 100 104 000 92 850 

300 104 000 102 500 108 800 96 600 - - - - 

350 109 200 93 250 108 400 98 000 - - - - 

500 120 400 102 500 113 000 104 000 - - - - 

700 114 400 102 600 114 400 107 000 - - - - 

 

De acordo com os resultados encontrados na Tabela 5.5, é possível observar que não 

houve remoção significativa dos cloretos utilizando o sulfato de alumínio ou Tanfloc SS®, 

uma vez que a maioria dos valores se encontram próximos ou acima de 100.000 mg Cl-/L, e, 

após a flotação estes valores quase não foram alterados.  

Um fator que deve ser levado em conta é o comportamento das espécies iônicas 

presentes, tanto dos coagulantes, quanto dos compostos formadores da água de produção. 

Estas espécies encontram-se dissolvidas nesta água, mas não são capazes de fazer com que a 

precipitação do sal (NaCl ou outro tipo de sal) ocorra, não havendo, desse modo, a remoção 

dos cloretos.  

Assim, esta sensível diminuição dos valores de cloretos, provavelmente ocorre devido 

à formação dos flocos, que de alguma forma faz com que algumas partículas de sal fiquem 

retidas neles. 

Observando o gráfico da eficiência de remoção, Figuras 5.12, verificam-se que os dois 

reagentes apresentaram eficiência abaixo de 20%. Pode-se ver ainda que para este resíduo, a 

flotação utilizando quaisquer dos coagulantes estudados não foi eficiente para a remoção de 

cloretos.  
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Figura 5.12: Eficiência de remoção de cloretos. a) Sulfato de alumínio; b)Tanfloc SS®. 

 

Diante destes resultados, as análises de cloretos não foram mais realizadas nos testes 

seguintes, visto que, para este resíduo deve-se utilizar outro produto ou método se o objetivo 

for a remoção de cloretos. Na literatura pesquisada não foram encontrados dados referentes à 

utilização destes coagulantes em efluentes visando à remoção desses íons. Dessa forma, este 

teste mostra que para a água de produção, a remoção de sais não foi atingida através dessas 

técnicas aplicadas. 

 

5.3.2. Eficiência da remoção de DQO 

 

Resultados de análises de DQO com resíduos salinos de água de produção são 

raramente encontrados na literatura, visto que a maior preocupação de remoção por meio das 

técnicas de tratamento utilizadas se apresenta em relação aos metais e resíduos de óleo.  

A Resolução CONAMA 357/05 e a nova Portaria 393/07 não fazem referência ao 

parâmetro DQO na classificação dos corpos d’água e nos padrões de lançamento de efluentes 

líquidos, dificultando comparações.  

As análises para este resíduo foram realizadas utilizando a DQO titulométrica, pois 

segundo Aquino et al (2006) a principal vantagem deste método é a possibilidade de sua 

utilização em amostras de elevada turbidez e de cor residual após a digestão com dicromato 

de potássio. Porém, análises de DQO colorimétrica com a metodologia adaptada segundo 

Silva (2008), foram testadas e mostraram resultados coerentes, quando comparados com os 

obtidos utilizando a DQO titulométrica para as concentrações de 10 mg/L, 20 mg/L e 40 

mg/L, Figura 5.13.  

Eficiência da Remoção de Cloretos - Sulfato de alumínio e Tanfloc SS® - Tmr: 
5 minutos a 100 rpm e Tf: 30 minutos a 30 rpm - 27°C (± 1°C) Flotação 

 

a) b) 
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Figura 5.13:  Resultados de DQO, antes e após a flotação, variando o pH, concentrações e os coagulantes. 
 

Diante dos resultados vistos na Figura 5.13, os valores de DQO obtidos após a flotação 

não apresentaram uma remoção satisfatória. Observa-se que os valores com Tanfloc SS® e 

com o sulfato de alumínio, ainda se apresentaram acima de 4 000 mg O2/L. Observou-se 

também que a diferença entre antes e depois da flotação não é muito grande, confirmando 

assim os baixos valores de eficiência que podem ser vistos na Figura 5.14. 

Dentre os resultados vistos na Figura 5.14, a concentração de 40 mg/L utilizando o 

sulfato de alumínio foi a que apresentou a maior eficiência, aproximando-se de 30%. Em 

relação aos outros testes, todos ficaram abaixo de 25% de remoção.  

 

 

Figura 5.14: Eficiência de remoção de DQO Colorimétrica utilizando sulfato de alumínio e Tanfloc SS® com 

pH 7,0 e 8,0 em várias concentrações. 
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Nas Tabelas 5.6 e 5.7, observa-se que os valores de DQO titulométrica obtidos 

utilizando os coagulantes sulfato de alumínio e o Tanfloc SS®. Nesses dados, podem-se 

observar os altos valores de DQO obtidos e a pouca diminuição desses resultados após a 

flotação.  

 
Tabela 5.6: Valores de DQO titulométrica antes e após a flotação com sulfato de alumínio, 27ºC 
(±1ºC), Tmr: 5 minutos a 100 rpm, Tf: 30 minutos a 30 rpm. 

 
Tabela 5.7: Valores de DQO titulométrica antes e após a flotação com Tanfloc SS®, 27ºC (±1ºC), 
Tmr: 5 minutos a 100 rpm, Tf: 30 minutos a 30 rpm. 

Concentração pH 7,0 pH 8,0 

mg/L Antes (mg O2/L) Após (mgO2/L) Antes(mg O2/L) Após(mg O2/L) 

10 10184 7075 6497 6280 

20 7535 6270 6193 5677 

40 5165 4147 4987 4776 

60 5838 4834 6736 5798 

100 6078 4788 4683 4666 

150 4563 4371 4588 4180 

250 4993 4272 4496 4341 

 

Observa-se que para os dois coagulantes utilizados a redução da DQO é muito 

pequena, obtendo-se assim valores de eficiência de remoção muito baixos, mostrando que esta 

técnica não é favorável para a remoção de DQO, sendo ela colorimétrica ou titulométrica, 

conforme Figura 5.15. 

Concentrações pH 7,0 pH 8,0 

mg/L Antes (mg O2/L) Após (mg O2/L) Antes (mg O2/L) Após (mg O2/L) 

10 5444 4573 4912 4750 

20 6939 6823 9545 9316 

40 7907 6986 6413 5138 

60 8337 7207 7792 6116 

100 4379 4337 6820 6092 

150 6150 6088 7993 7087 

250 5955 5786 5658 5357 

300 5840 4640 5434 5379 

350 4711 4568 8367 7728 

500 2849 2684 2405 1728 

700 6607 5286 6181 5466 
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Figura 5.15: Eficiência de Remoção da DQO com Tanfloc SS® e sulfato de alumínio utilizando DQO 
titulométrica: 27°C (±1); Tmr de 5 minutos a 100 rpm; Tf de 30 minutos a 30 rpm; Psat: 4 kgf/cm2 por 8 minutos. 

 

Os testes de DQO titulométrica, também foram realizados utilizando o Tanfloc SS®. 

Este coagulante não se mostrou eficiente na remoção de DQO para este tipo de resíduo, como 

pode ser visto na Tabela 5.7. Os valores alcançados não atingem 20% de eficiência de 

remoção na grande maioria dos resultados obtidos, conforme observado na Figura 5.15. 

A eficiência de remoção utilizando o pH 7,0 e o coagulante Tanfloc SS® se apresenta 

acima de 15% na maioria dos testes. Já com o sulfato de alumínio, o pH 8,0 apresenta uma 

eficiência mais alta em relação aos outros pontos, mas não passa de 30% de remoção, 

conforme Figura 5.15. Contudo, diante destas baixas eficiências, os valores de DQO 

apresentados não foram satisfatórios. 

ODEGAARD (1979) explica que quando um sal de metal, como o sulfato de alumínio, 

é empregado em concentrações suficientemente altas para causar a rápida precipitação de um 

hidróxido de metal, as partículas coloidais são envolvidas pelos precipitados e, como este 

mecanismo não depende da neutralização de cargas dos colóides, a dosagem ótima de 

coagulante pode não corresponder à concentração de colóides a ser removida. 

Ao comparar os valores de DQO obtidos neste trabalho com os de outros autores, 

observa-se que os resultados obtidos apresentaram-se maiores que os citados, apesar da sua 

grande variabilidade, conforme se vê na Tabela 5.2.  

Uma comparação foi feita entre os resultados obtidos utilizando a DQO titulométrica 

com os dois coagulantes, a fim de observar o comportamento da água de produção nos dois 
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casos. E observa-se que o pH 7,0 utilizando o Tanfloc SS é o que mais se destaca, apesar de 

não apresentar uma boa eficiência, conforme visto na Figura 5.15. 

 
5.3.3. Eficiência de remoção de Turbidez 

 

A eficiência de remoção da turbidez foi uma das análises que apresentou os melhores 

resultados. A utilização dos dois coagulantes foi importante para mostrar que ambos podem 

ser utilizados para a remoção de turbidez para este tipo de efluente.  

A técnica utilizada neste tratamento foi satisfatória, tanto para a flotação, como para a 

sedimentação. Apesar de algumas concentrações de sulfato de alumínio deixar ainda a 

turbidez elevada, conforme Figura 5.16. 

Na remoção de turbidez deve-se levar em consideração o comportamento dos flocos, 

pois a maioria sedimentava quando era utilizada a flotação, ao invés de formar uma camada 

sobrenadante. Este comportamento durante alguns testes ajudava a deixar a amostra 

clarificada. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.16: Comportamento da amostra com concentração de 100 mg/L e pH 7,0 , durante o TFlot e após a 
coleta de 30  minutos: a e b) Amostra coagulada com sulfato de alumínio; c e d) Amostra coagulada com Tanfloc 
SS®. 

a)  Sulfato de alumínio 

c) Tanfloc SS® d) Tanfloc SS® 

b) Sulfato de alumínio 
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Já quando a sedimentação era aplicada, uma boa clarificação da amostra era logo 

alcançada, ver Figura 5.17. 

Mendes (1989), verificou em sua pesquisa, que em algumas águas estudadas, pode 

haver uma pequena influência da concentração da solução de sulfato de alumínio na eficiência 

de remoção de flocos, principalmente, no mecanismo de coagulação por varredura e para 

velocidades de sedimentação relativamente baixas (menor que 1 cm/min), não tendo sido 

observada influência significativa para velocidades de sedimentação entre 1, 5 e 5,0 cm/min. 

(comumente observadas nas unidades de decantação das estações de tratamento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.17: Amostra coagulada com Tanfloc SS® com concentração de 20 mg/L e pH de 5,8, boa clarificação e 
flocos bem sedimentados. 

 

Assim, no mecanismo de adsorção e neutralização de carga, a concentração da solução 

de sulfato de alumínio parece não influir na remoção de flocos por sedimentação segundo Di 

Bernardo (2005). 

Já em relação ao lodo gerado no processo de tratamento de água, Richter e Azevedo 

(1995) indicam que, ao contrário do lodo gelatinoso e volumoso oriundo do uso do sulfato de 

alumínio, o lodo formado pelo uso de coagulantes poliméricos é relativamente mais denso e 

fácil de ser desidratado, facilitando assim o manuseio e a disposição do mesmo. Isso foi 

observado neste trabalho, conforme ilustrado na Figura 5.18. 

Para os testes de turbidez foram variados o pH, o tempo de flotação e as concentrações 

dos coagulantes. Após estas variações ficou constatado que a concentração de 60 mg/L de 

sulfato de alumínio apresentou resultados significativos tanto com o pH 7,0 como com o pH 

8,0. Para a concentração de 20 mg/L o pH 7,0 foi o que apresentou o menor resultado de 

turbidez. 
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Figura 5.18: Fotografias dos experimentos com sulfato de alumínio e Tanfloc SS® mostrando os aspectos dos 
flocos formados após flotação. a) Tanfloc SS® com pH 7,0; b) Sulfato de alumínio com pH 8,0; c) Tanfloc SS® 
com pH 8,0; d) Sulfato de alumínio com pH 7,0. 
 
 
 

Na Tabela 5.8, podem ser visto todos os resultados obtidos e suas variações utilizando 

o sulfato de alumínio. E na Tabela 5.9, observa-se os resultados utilizando o Tanfloc SS®. 

Para o tratamento deste resíduo com os coagulantes testados, é necessário a realização 

de testes antes de sua aplicação para a verificação da remoção de turbidez e verificação do 

melhor pH. 

Na Tabela 5.9, percebe-se que a concentração de  Tanfloc SS® de 60 mg/L também 

mostrou um bom desempenho ficando com valores de turbidez de 12,2 NTU com pH 7,0. 

Com o pH 8,0 a melhor concentração foi a de 150 mg/L, apresentando uma turbidez de 14,2 

NTU. 

 

 
 
 

a) Tanfloc SS® - pH 7,0 

c) Tanfloc SS® - pH 8,0 
 

d) Sulfato de alumínio – pH 7,0 

b) Sulfato de alumínio – pH 8,0 
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Tabela 5.8: Valores de turbidez (NTU) da amostra bruta e após os Tflot de 1 e 30 minutos com sulfato 
de alumínio, 27ºC (±1ºC), Tmr: 5 min a 100 rpm, Tml: 30 min a 30 rpm. 
Concentração pH 5,9 pH 7,0 pH 5,9 pH 8,0 

mg/L Bruta Após 1’ Após 30’ Bruta Após 1’ Após 30’ 

10 339 338 74,5 343 359 52,6 

20 360 358 29,7 332 346,5 49,5 

40 386 340 34,3 377 357 36,7 

60 772 177 23,8 745 97 29,5 

100 599 464,5 48,9 598 461 48,9 

140 386 536,5 81,8 427 542,5 36,7 

150 555 500 66 508 477 44,9 

250 393 319,5 33 457 332 16,3 

300 586 319,5 36,6 589 231 53,7 

350 332 281,5 33,5 340 255 25,1 

500 311 339 106,3 422 455,5 40,6 

700 393 412 255 431 487,5 38 

 

 

Tabela 5.9: Valores de turbidez (NTU) da amostra bruta e após os Tflot de 1 e 30 minutos com 
Tanfloc SS®, 27ºC (±1ºC), Tmr: 5 min a 100 rpm, Tml: 30 min a 30 rpm. 

Concentração pH 5,9 pH 7,0 pH 7,0 pH 5,9 pH 8,0 pH 8,0 

mg/L Bruta Após 1’ Após 30’ Bruta Após 1’ Após 30’ 

10 501 325 46 458 385,5 50,6 

20 404 328,5 38,3 398 347 37,2 

40 510 127,8 17 507 341 29,6 

60 495 106,5 12,2 511 200,5 24,1 

100 605 298 31,5 588 371 21,4 

150 515 274 33,4 485 348 14,2 

250 460 277 24 433 245,5 18,5 

 

 

 Nesta tabela observa-se valores de turbidez elevados para as concentrações de 10 

mg/L nos dois pHs. Comparando os valores de turbidez dos Tflot de 1 e 30 minutos, observa-

se uma grande diferença.  

Como pode ser visto na Figura 5.19, a maioria das concentrações dos coagulantes 

utilizados apresentaram eficiências acima de 85%, confirmando seus desempenhos em relação 

à remoção de turbidez para este resíduo. Lembrando que as concentrações de 140 mg/L, 300 
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mg/L, 350 mg/L, 500 mg/L e 700 mg/L, não foram testadas com o Tanfloc SS®. Observa-se 

também que a menor eficiência em relação ao sulfato de alumínio foi com a concentração de 

700 mg/L. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.19: Eficiência de remoção da turbidez com: 27°C (±1); Tmr de 5 minutos a 100 rpm; Tf de 30 minutos 
a 30 rpm; Psat: 4 kgf/cm2 por 8 minutos. 
 
 
 
5.3.4. Eficiência de remoção de cor 

 

Neste teste foi verificada a remoção de cor utilizando apenas a flotação juntamente 

com os dois coagulantes e os pHs 7,0 e 8,0. A amostra apresenta um aumento nos valores de 

cor aparente e cor verdadeira, o que pode ser um indício de uma degradação, mesmo que seja 

conservada em refrigeração a 10ºC.  

Os valores encontrados para cor verdadeira e cor aparente podem ser vistos nas 

Tabelas 5.10 e 5.11, onde a variação do pH e a variação do tempo de floculação (Tf) podem 

ser acompanhada. 

Na Tabela 5.11, observa-se para as 3 primeiras concentrações o valor de cor veradeira 

é zero. Nestas concentrações a eficiência chegou a 100%, conforme Figura 5.20. Como este 

teste foi realizado no Aquatest, valores de cor abaixo de 5 mg Pt-Co/L não podem ser 

quantificados, pois a escala de valores do disco quantifica de 5 em 5 unidades. Dessa forma, 

tendo que colocar valores de zero na leitura quando a mesma se apresentava menor que 5 mg 

Pt-Co/L. Isto pode ter levado às eficiências de 100%. 
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Tabela 5.10: Valores de cor aparente (mg Pt-Co/L) da amostra bruta e após os Tflot de 1 e 30 minutos 
com sulfato de alumínio, 27ºC (±1º), Tmr: 5 minutos a 100 rpm; Tf: 30 min. a 30 rpm 
Concentrações pH 7,0 pH 7,0 pH 7,0 pH 8,0 pH 8,0 pH 8,0 

mg/L Antes 1’ 30’ Antes 1’ 30’ 

10  250                                                                                                                200 50 200 100 25 

20 300 100 20 300 200 20 

40 300 100 20 250 100 20 

60 350 100 50 450 200 100 

100 500 600 20 500 200 100 

140 450 200 20 500 200 40 

150 650 300 40 450 300 20 

250 500 350 20 350 200 25 

300 400 300 100 400 200 50 

350 400 300 60 650 400 50 

500 600 600 75 400 600 75 

700 400 300 200 600 600 100 

 

 Observa-se que a cor aparente bruta desta água atinge valores de 650 mg Pt-Co/L, 

muito acima da média encontrada na caracterização, mostrando a sua degradação.  

 

Tabela 5.11: Valores de cor verdadeira (mg Pt-Co/L) da amostra bruta e após os Tflot de 1 e 30  
minutos com sulfato de alumínio, 27ºC (±1º), Tmr: 5 minutos a100 rpm; Tf: 30 min. a 30 rpm. 
Concentrações pH 7,0 pH 7,0 pH 7,0 pH 8,0 pH 8,0 pH 8,0 

mg/L Antes 1’ 30’ Antes 1’ 30’ 

10 5 5 0 4 5 0 

20 6 5 0 5 5 0 

40 8 5 0 10 5 0 

60 60 40 25 60 35 25 

100 40 5 5 30 5 5 

140 30 10 10 30 10 10 

150 30 10 10 30 5 5 

250 50 20 20 40 15 15 

300 40 30 20 50 15 15 

350 30 15 15 60 45 30 

500 50 10 10 40 10 10 

700 30 10 10 30 10 10 

 



70 
 

 Os dois pHs testados, utilizando o sulfato de alumínio, apresentaram valores de cor 

aparente bem próximos. Já em relação à cor verdadeira, a maioria dos resultados ficaram 

iguais ou abaixo de 10 mg Pt-Co/L.  

Nas Tabelas 5.12 e 5.13, observam-se os valores de remoção de cor aparente e 

verdadeira utilizando o Tanfloc SS®. Neste teste, observam-se valores menores que 5 mg Po-

Co/L devido ao equipamento utilizado neste teste, que foi o Hach. Com este equipamento e 

coagulante foi alcançado valores de cor menores que 5 mg Pt-Co/L na maioria dos resultados 

utilizando os dois pHs. Comparando os dois coagulantes, o que mostrou o melhor 

desempenho na formação dos flocos, foi o Tanfloc SS®. Além de formar flocos firmes que 

rapidamente sedimentavam, não interferiu no pH das amostras facilitando as análises. 

 

 Tabela 5.12: Valores de cor aparente (mg Pt-Co/L) da amostra bruta e após os Tflot de 1 e 30 minutos 

com Tanfloc SS® 

Concentrações pH 7,0 pH 7,0 pH 7,0 pH 8,0 pH 8,0 pH 8,0 

mg/L Antes 1’ 30’ Antes 1’ 30’ 

10 300 300 100 300 250 150 

20 500 300 250 500 300 100 

40 300 200 30 300 150 50 

60 400 250 50 500 450 50 

100 400 200 100 350 200 100 

150 300 200 150 300 250 25 

250 400 350 100 450 350 100 

 
 

Observa-se na Figura 5.20 (a), que a maioria dos testes realizados com o pH 7,0 

ficaram com eficiência de remoção de 80% quando o sulfato de alumínio foi utilizado. Em 

comparação com o pH 8,0, a remoção de cor aparente apresentou resultados próximos, com 

exceção da concentração de 700 mg/L. Para a cor verdadeira as eficiências variaram muito, 

apresentando eficiência de remoção de 50% com pH 7,0 na concentrações de 40 mg/L, 300 

mg/L e 350 mg/L, conforme visto na Figura 5.20 (b). 
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Tabela 5.13: Valores de cor verdadeira (mg Pt-Co/L) da amostra bruta e após os Tflot de 1 e 30 
minutos com Tanfloc SS®. 
Concentrações pH 7,0 pH 7,0 pH 7,0 pH 8,0 pH 8,0 pH 8,0 

 mg/L Antes 1’ 30’ Antes 1’ 30’ 

10 30 30 10 30 30 15 

20 2 0 0 5 3 0 

40 20 15 0 20 14 6 

60 10 4 2 4 2 1 

100 10 5 3 20 10 2 

150 25 5 2 25 11 8 

250 25 15 3 25 10 3 

 

 

 

u 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
Figura 5.20: Eficiência de remoção de cor utilizando o sulfato de alumínio comercial. a) Cor aparente; b) Cor 
verdadeira.  
 

Para estes testes foi observado uma variação maior nos valores de eficiência para os 

dois pHs, e também, em relação à cor aparente e verdadeira. Observa-se que na Figura 5.21 

(b), que com concentração de 20 mg/L e 40 mg/L, a eficiência de remoção de cor verdadeira, 

ficou em 100% com pH 7,0.  Já com pH 8,0 apenas com a concentração de 20 mg/L. A 

maioria dos valores de eficiência de remoção para a cor aparente e verdadeira ficaram acima 

de 75%. 

 

 

 

 

Eficiência de Remoção de Cor – Sulfato de alumínio 

a) b) 
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 ra as concentrações de 40 mg/L, 300 mg/L e 350 mg/L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.21: Eficiência de remoção de cor utilizando o Tanfloc SS®. a) Cor aparente; b) Cor verdadeira.  
  

 Como foi observado nas Figuras 5.20 e 5.21, algumas concentrações apresentaram 

baixa eficiência de remoção, este fato pode ter sido ocasionado ao fazer a coleta das amostras, 

pois foi observado que alguns flocos ainda passavam para o frasco e isto pode ter influenciado 

nos resultados finais de remoção. Segundo De Julio (2006), quando a flotação é utilizada em 

águas com cor elevada e baixa turbidez, formam-se flocos geralmente com baixa massa 

específica, havendo comprometimento na sua remoção por sedimentação, podendo assim 

influenciar nos resultados. 

 

5.3.5. Eficiência de remoção de óleos e graxas 

 

Para a realização das análises de óleos e graxas neste trabalho, um ponto observado foi 

a quantidade limitada de amostra: cerca de 2 litros para serem distribuídos em todos os testes. 

Dessa forma, só foi possível coletar 200 ml para cada batelada. 

Diante desta quantidade, não era possível fazer análises em duplicata para 

comparação. A coleta de pequena quantidade de amostra, também se dá devido à altura do 

ponto de coleta, pois foi trabalhado com apenas 1 L da amostra em cada jarro onde, segundo 

Di Bernardo (1993) só é recomendável a coleta de 10% do seu volume.  

Dessa forma, primeiro foi realizado um teste onde foram variadas as rotações rápidas 

para 100, 150, 200 e 300 rpm com Tanfloc SS® a 20 mg/L, ver Tabela 5.14. Este coagulante 

foi escolhido por apresentar os melhores comportamentos dentro dos testes realizados 

anteriormente. A concentração de 20 mg/L foi escolhida por ser a mais baixa de todos os 

Eficiência de Remoção de Cor – Tanfloc SS® 

a) b) 
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testes realizados, visto que, a concentração de 10 mg/L não apresentou resultados satisfatórios 

nos primeiros testes. 

 
Tabela 5.14: Valores de óleos e graxas (OG) variando rotação rápida com: Tmr: 5 minutos; Tf: 30 
minutos a 30 rpm, pH: 5,8, 27°C (±1°), Tanfloc SS® a 20 mg/L. 

Rotação  Óleos e Graxas (mg/L) 
(rpm) Sedimentação FAD 
100 34,5 33,5 
150 9,0 74,0 
200 21,5 64,5 
300 15,2 65,5 

 

Observa-se na Tabela 5.14 que para a rotação de 200 rpm e 300 rpm, o valor de óleos 

e graxas obtido utilizando a FAD fica acima dos valores permitido pela legislação e acima do 

obtido com utilização da sedimentação. Dentre os resultados obtidos com a sedimentação, o 

que apresentou o menor valor foi com rotação de 150 rpm. 

Os outros testes também apresentaram resultados dentro do permitido pela legislação. 

Para a FAD, a melhor rotação foi a de 100 rpm. Todos que utilizaram este tratamento ficaram 

com valores acima do permitido para descarte. Diante destes resultados outro teste foi 

realizado, agora sem a rotação de 300 rpm e variando o Tf. 

O menor valor obtido na remoção de óleos e graxas neste trabalho foi de 6,5 mg/L, 

ficando abaixo do valor permitido encontrado na Portaria 393/07 que é de 42 mg/L mensal e 

29 mg/L diário. Estes valores foram obtidos utilizando a sedimentação, como mostra a Tabela 

5.15. 

 

Tabela 5.15: Eficiência de remoção de OG alterando o Tf e a rotação rápida (rpm) com: Tmr: 5 
minutos; Rotação de floculação de 30 rpm, pH: 5,8, 27°C (±1°), Tanfloc SS® a 20 mg/L. 

Rotação Rápida Tf Ól.Graxas Eficiência 
rpm minutos mg/L (%) 
100 15  13 84,85 
100 20  18 79,02 
100 30  34,5 59,79 

    
150 15  30,5 76,65 
150 20  6,5 95,02 
150 30  9 93,11 

    
200 15  13 87,30 
200 20  14,5 85,84 
200 30  21,5 79,00 
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Assim, de acordo com os resultados obtidos para estes testes foi verificado que todas 

as rotações testadas nesta etapa apresentaram valores de óleos e graxas abaixo do permitido 

pela legislação. Nesse caso, a maior eficiência ocorreu na rotação de 150 rpm, para os Tf de 

20 e 30 minutos, conforme mostra a Figura 5.22. 

De acordo com Pimentel (2005), foi realizada uma revisão na Convenção de Paris para 

a prevenção de poluição marinha por fontes baseadas em terra, na qual se reduziu o limite de 

TOG livre médio mensal de 40 mg/L para 30 mg/L nos oceanos Ártico e Atlântico Nordeste 

(PARCOM). Todavia, no Mar do Norte, o limite de TOG livre continua sendo de 40 mg/L 

como média mensal.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.22: Remoção de óleos e graxas variando a rotação rápida (100, 150 e 200 rpm), utilizando Tanfloc SS® 
a 20 mg/L, a 26ºC,  com Tmr de 5 minutos e rotação de floculação de 30 rpm. 
 
 
5.4. RESULTADOS DOS TESTES DA VARIAÇÃO DAS VELOCIDADES DE 

ROTAÇÃO 

 

 Outros testes para a verificação da remoção de turbidez variando as velocidades de 

rotação também foram feitos. Para estes testes também foi utilizada a concentração de 20 

mg/L de Tanfloc SS®. Assim, foi comparada a remoção de turbidez utilizando a sedimentação 

e a flotação, Figura 5.23. 
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Figura 5.23: Remoção da turbidez utilizando a sedimentação e a flotação, com Tanfloc SS® a 20 mg/L, Tmr: 5 
minutos, Tf: 30 minutos a 30 rpm, Psat: 4 kgf/cm2 por 8 minutos (só para a flotação). 
 

  

De acordo com os resultados da Figura 5.23, a sedimentação foi o método de remoção 

que mostrou o melhor desempenho. Neste caso, todos os valores de remoção ficaram abaixo 

de 50 NTU, sendo a rotação rápida de 100 e 150 apresentaram os menores resultados, 8,6 e 

8,9 NTU, respectivamente. A flotação apresentou remoção de turbidez significativa, a 

utilização da sedimentação é mais indicada, pois não será necessário ter uma câmara de 

pressurização funcionando na unidade de tratamento. 

Em outro teste realizado, foi variado os Tf para 15, 20 e 30 minutos, mantendo a 

rotação de 30 rpm. Neste teste, todos os Tf foram utilizados com as variações da rotação 

rápida vistas no teste anterior, menos a de 300 rpm. Foi utilizada a sedimentação e o Tanfloc 

SS® a 20 mg/L, Figura 5.24. 
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Figura 5.24: Remoção de turbidez variando a mistura rápida e o Tf utilizando a sedimentação. 

 

 Neste teste, observa-se que a sedimentação aplicada nas três rotações é eficiente, pois 

as rotações testadas apresentaram resultados de remoção de turbidez próximos. Sendo os 

menores resultados de 7,6 NTU para a rotação de 100 prm com Tf de 15 minutos e 7,7 NTU 

para a rotação de 150 rpm com Tf de 20 minutos. Fazendo-se uma comparação entre a rotação 

de 100 rpm e Tf de 15 e 20 minutos, a eficiência de remoção de turbidez foram 97% e 96%, 

respectivamente. Assim, diante do que foi observado no gráfico em relação ao 

comportamento da amostra nos três Tf, chega-se a conclusão que se pode trabalhar com o 

menor tempo e com a menor rotação utilizando a sedimentação. 

 

5.5. RESULTADOS DOS TESTES COM VARIAÇÃO DA TEMPERATURA 

 

Diante dos resultados apresentados nos testes anteriores foram escolhidos alguns 

parâmetros a serem alterados com o intuito de se verificar a eficiência de remoção da turbidez 

e de óleos e graxas. Nestes testes, foi variada a temperatura, as velocidades de rotações e em 

alguns casos, também foi realizada a sedimentação visando uma comparação com a FAD. 

A variação na temperatura foi proposta devido ao fato de uma parte do processo de 

separação óleo-água na unidade ser realizado em alta temperatura. Ao realizar as coletas na 

Unidade, a temperatura da amostra apresentada foi de 53ºC, ou seja, quando a água de 
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produção chega no flotador adaptado entra em contato com o coagulante utilizado na Unidade 

com uma temperatura alta. Este teste foi realizado para verificar se esta temperatura 

influenciaria nos testes feitos com uma temperatura mais baixa (27ºC), temperatura esta 

trabalhada durante todos estes testes. Os resultados da remoção de turbidez utilizando as 

temperaturas de 27º C e 53° C estão na Figura 5.25. 

 

 
Figura 5.25: Remoção da turbidez em diferentes temperaturas com Tmr de 5 minutos a 100 rpm e Tf  de 30 
minutos a 30 rpm. 
 

 

Ao observar os valores de turbidez apresentados após a flotação chega-se a conclusão 

que não houve alterações nos resultados com a variação da temperatura, ou seja, a turbidez 

parece não sofrer influência da temperatura. Mesmo com a temperatura de 53°C, os valores de 

turbidez se encontram abaixo de 50 NTU, com exceção da concentração de 20 mg/L de 

Tanfloc SS®. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

6.1. Conclusões 

 

A caracterização da água de produção mostrou que esta possui uma quantidade 

elevada de cloretos e que pode alterar sua turbidez durante o armazenamento. Os parâmetros 

observados levam a concluir que esta água para ser utilizada deve passar por correções, pois 

apresenta características que podem causar incrustações e corrosões em dutos, além de não 

estar dentro dos padrões de lançamento. Dessa forma, há um risco se ocorrer algum descarte 

não previsto. 

Nos testes realizados para a otimização do tratamento físico-químico, conclui-se que a 

sedimentação utilizada com Tanfloc SS®, apresentou melhor desempenho em relação à FAD e 

ao sulfato de alumínio. Dentro das concentrações testadas, a menor concentração que 

apresentou resultados de remoção satisfatórios, acima de 80% na maioria dos testes 

realizados, foi a de 20 mg/L, tanto para o sulfato de alumínio como para o Tanfloc SS®. 

Observando todos os resultados chegou-se a conclusão que os melhores testes foram: a 

sedimentação, com Tanfloc SS® no pH bruto da amostra, empregando rotação rápida de 150 

rpm, tempo de floculação de 20 minutos, tempo de flotação e sedimentação de 30 minutos. Já 

em relação ao sulfato de alumínio, este mostrou melhor remoção de turbidez nos testes 

utilizando pH 7,0. 

Em relação à eficiência de remoção, foram vistos cinco parâmetros onde se conclui 

que:  

• Remoção de cloretos – Não se observou boa eficiência de remoção de cloretos, pois os 

resultados apresentaram eficiência abaixo de 20%, para os dois tipos de coagulantes 

utilizados. 

 

•  Remoção de DQO – Os resultados obtidos mostraram que a eficiência de remoção de 

DQO é muito baixa. A maioria dos testes mostrou uma eficiência abaixo de 25%, 
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tanto pelo método titulométrico como colorimétrico. Conclui-se que a FAD, não é 

uma metodologia indicada para a remoção de DQO utilizando este efluente, e que 

mesmo aplicando os dois coagulantes e variando o pH, os resultados não foram 

satisfatórios. 

 

• Remoção de Turbidez – Os melhores valores de eficiência de remoção foram 

observados na turbidez chegando a apresentar eficiência acima de 85% para a maioria 

dos resultados. Com o coagulante Tanfloc SS®, a eficiência foi a melhor, pois em 

todos os testes realizados com as concentrações deste coagulante, a eficiência na 

maioria da vezes chegou a 90%. Além de que, este coagulante mostrou a melhor 

formação de flocos. Com o aumento da concentração do sulfato de alumínio, em pH 

7,0, a eficiência diminuiu.  

 

• Remoção de Cor – A remoção de cor apresentou variações nos valores de eficiência 

obtidos, ficando entre 70% a 90% para cor verdadeira utilizando o Tanfloc SS®. 

Nessas condições, pode-se atingir 100% de remoção em três concentrações: 40 mg/L, 

300 mg/L e 350 mg/L. O mesmo aconteceu na remoção de cor aparente com este 

coagulante, e neste caso, nenhuma das concentrações testadas apresentaram remoção 

de 100%. Comparando-se a remoção de cor aparente realizada entre os dois 

coagulantes, a que utilizou o sulfato de alumínio mostrou eficiência superior a 80% 

para a maioria dos seus resultados. Já para a cor verdadeira, a remoção apresentou 

variações entre 50% e 90%. Em relação ao pH, os dois se mostraram equivalentes. 

 
• Remoção de Óleos e Graxas – Este teste foi realizado após a escolha dos melhores 

parâmetros, onde foi utilizado o Tanfloc SS® com a concentração de 20 mg/L. Dentro 

dos testes com esta concentração, a sedimentação apresentou melhores resultados em 

relação a FAD na remoção de óleos e graxas. A rotação de 150 rpm com tempo de 

floculação de 20 minutos apresentou o menor valor de óleos e graxas que foi de 6,5 

mg/L. Os valores de eficiência encontrados ficaram acima de 80% na sua maioria. 

Apesar destes valores não alcançarem 100%, os testes mostraram que a maioria dos 

valores de óleos e graxas obtidos ficaram abaixo de 29 mg/L e de 42 mg/L, que são a 

média mensal e diária de lançamento da Resolução CONAMA 393. 
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6.2. Recomendações para trabalhos posteriores 

 

Para trabalhos posteriores sugere-se um acompanhamento da variação da alcalinidade 

dentro dos testes, assim como análises de metais pesados utilizando os dois coagulantes para a 

verificação de metais residuais, principalmente alumínio por causa do sulfato de alumínio. 

Um estudo sobre a composição e o destino final do resíduo formado na coagulação 

também pode ser feito. Outra sugestão é trabalhar com concentrações mais baixas dos 

coagulantes e utilizar um sistema de filtros, devido a alguns flocos ainda passarem 

influenciando nos resultados finais. 

A observação da variação da turbidez durante o tempo de armazenamento da amostra é 

importante, pois foi observado que a turbidez aumenta quando a amostra é armazenada por 

longos períodos, provavelmente devido à degradação da amostra e interferência do óleo 

contido na mesma, ou influência temperatura. 
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CAPÍTULO VII 
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