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Carvalho, Patrícia Cristina de Araújo Puglia – Caracterização de água produzida na 

indústria de petróleo para fins de descarte e otimização do processo de separação óleo/água. 

Exame de Qualificação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós Graduação em Engenharia 

Química. Área de concentração: Engenharia Ambiental. 

Orientador: Prof. Dr. João Bosco de Araújo Paulo,  

Co – orientador: Prof. Dr. Domingos Fabiano Santana Souza 

RESUMO: A indústria do petróleo possui vários segmentos que podem impactar o meio 

ambiente. Dentre eles, a água de produção, tem ganhado destaque na problemática ambiental 

em virtude do grande volume gerado e de sua composição tóxica, sendo esta uma das maiores 

fontes de resíduos da indústria do petróleo. A composição da água de produção é fortemente 

dependente do campo produtor. Um bom exemplo é a água produzida na Petrobras-Unidade 

Operacional do Rio Grande do Norte e Ceará (UO-RNCE). Uma única ETE (Estação de 

Tratamento de Efluente) desta unidade recebe efluentes de 48 poços (onshore e offshore) o 

que leva a grandes variações na qualidade da água resultando em um complicador aos futuros 

processos de tratamento.O presente trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico de 

uma amostra da água produzida proveniente da UO – RNCE em observância a determinados 

parâmetros físicos e físico-químicos (concentração em cloreto, condutividade, oxigênio 

dissolvido, pH, TOG (Teor de óleos e graxas), concentração em nitrato, turbidez, salinidade e 

temperatura). A análise do efluente foi realizada por meio de uma Sonda Multiparamétrica 

modelo MP TROLL 9500, através do Infracal TOG/TPH da Wilks Enterprise Corp – Modelo 

HATR – T (TOG) e ainda fazendo uso do condutivímetro da Digimed, MD – 31. Os dados 

foram tratados através de análise estatística univariada e multivariada (análise de 

componentes principais) associada os gráficos de controle estatístico. A análise estatística 

multivariada mostrou correlações negativas entre oxigênio dissolvido e turbidez (-0,55) e 

correlações positivas entre salinidade e cloreto (1), condutividade, cloreto e salinidade (0,70). 

A análise multivariada indicou os sete componentes principais que podem explicar a 

variabilidade dos parâmetros. As variáveis, salinidade, cloreto e condutividade foram as 

variáveis mais importantes, ou seja, de maior variância amostral. Com gráficos de controle 

estatístico foi possível estabelecer uma tendência geral entre os parâmetros físico-químicos 

avaliados. 

Palavras chaves: Água produzida, Caracterização físico-química, Estatística multivariada. 
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Carvalho, Patrícia Cristina de Araújo Puglia – Characterization of produced water in the 

oil industry for disposal and optimization of oil water separation. Dissertation of the Master 

graduation, UFRN, Graduate Program in Chemical Engineering. Area of concentration: 

Environmental Engineering. 

 

ABSTRACT 

The oil industry has several segments that can impact the environment. Among these, 
produced water which has been highlight in the environmental problem because of the great 
volume generated and its toxic composition. Those waters are the major source of waste in the 
oil industry. The composition of the produced water is strongly dependent on the production 
field. A good example is the wastewater produced on a Petrobras operating unit of Rio 
Grande do Norte and Ceará (UO-RNCE). A single effluent treatment station (ETS) of this unit 
receives effluent from 48 wells (onshore and offshore), which leads a large fluctuations in the 
water quality that can become a complicating factor for future treatment processes. The 
present work aims to realize a diagnosis of a sample of produced water from the OU - RNCE 
in compliance to certain physical and physico-chemical parameters (chloride concentration, 
conductivity, dissolved oxygen, pH, TOG (oil & grease), nitrate concentration, turbidity, 
salinity and temperature). The analysis of the effluent is accomplished by means of a MP 
TROLL 9500 Multiparameter probe, a TOG/TPH Infracal from Wilks Enterprise Corp. - 
Model HATR - T (TOG) and a MD-31 condutivimeter of Digimed. Results were analyzed by 
univariated and multivariated analysis (principal component analysis) associated statistical 
control charts. The multivariate analysis showed a negative correlation between dissolved 
oxygen and turbidity (-0.55) and positive correlations between salinity and chloride (1), 
conductivity, chloride and salinity (0.70). Multivariated analysis showed there are seven 
principal components which can explain the variability of the parameters. The variables, 
salinity, conductivity and chloride were the most important variables, with, higher sampling 
variance. Statistical control charts have helped to establish a general trend between the 
physical and chemical evaluated parameters. 
 

 
Key words: produced water, Characterization Physical Chemistry, Multivariate Statistics. 
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1 Introdução 

 

O petróleo é a principal fonte de energia utilizada em nossa sociedade, constituindo 

um recurso natural não renovável, que além de sua importância como fornecedor de energia, 

produz derivados que são manufaturas para inúmeros bens de consumo (Mariano, 2001). 

Curran; Wells; Potter, (2006) relatam que o fornecimento global de energia relacionado ao 

petróleo e do gás, é de 58%.  

 Existem três teorias que explicam a origem do petróleo. São elas: (i) teoria inorgânica 

ou abiogênica, que afirma que o petróleo é formado por processos não biológicos nas 

profundezas da crosta terrestre e manto (SCRIBD, 2009). A teoria orgânica ou biogênica, que 

é a teoria mais aceita atualmente, sustenta a origem a partir da matéria orgânica 

(remanescentes de vida vegetal e animal) depositada junto com sedimentos (Thomas, 2001). 

A última teoria é a mista que compreende as duas outras citadas (SCRIBD, 2009).  

A atividade de exploração de petróleo no Brasil teve início com a descoberta de óleo 

em campos terrestres. A primeira descoberta no mar surgiu na década de 60 com o campo de 

Guaricema (Sergipe), possibilitando novas formas de exploração em campos de águas rasas 

(Thomas, 2001). Nos últimos oito anos com a entrada dos chamados “Campos Gigantes” da 

bacia de Campos, a produção nacional teve um grande aumento, partindo de cerca de 

12,7x104 m3/dia em 1997, para cerca de 2,87 x105 m3/dia em 2005, (Faller, 2006).  

Além da produção de óleo em um poço, é bastante comum que se tenha também a 

produção de água, representando a maior fonte de resíduos na geração de petróleo. A água 

produzida vem ganhando um grande destaque na problemática ambiental, devido ao seu 

grande volume gerado e a sua composição muitas vezes tóxica. Ramalho (2008) cita que o 

volume de descarte da água de produção somente no estado do Rio Grande do Norte é de 

80.000 m3/dia. Os contaminantes associados à água de produção podem causar diversos 

impactos ambientais, pois em sua composição há elementos nocivos, tais como óleos 

dissolvidos e dispersos, metais pesados, produtos químicos e outros. 

Uma alternativa para minimizar esta problemática envolvendo a água produzida é a 

redução de contaminantes por meio de tratamento (químico, físico-químico ou biológico). O 

efluente tratado tem como destino final o descarte oceânico (atividades offshore), sendo este 



Capítulo I- Introdução Dissertação de Mestrado 

3 

Patrícia Cristina de Araújo Puglia de Carvalho – Março/2011 

regulado pela Resolução CONAMA n° 397, que estabelece os padrões de descarte. Segundo 

Stephenson (1991) apud Vieira, Cammarota e Camporese (2003), a água de produção é um 

efluente complexo e de salinidade elevada, cuja composição pode variar amplamente 

dependendo do tipo de campo, da sua idade, origem e qualidade do óleo, bem como do 

procedimento usado para sua extração.  

O problema da água de produção pode ser contextualizado utilizando como exemplo a 

UO–RNCE que possui 48 campos produtores de petróleo, sendo que deste total apenas 14,6 

% são campos offshore. O efluente oriundo destes campos possui uma composição química 

complexa. Logo caracterizá-lo é de crucial importância na definição das premissas para 

futuros tratamentos, bem como, as formas de descarte e/ou reutilização.  

Neste aspecto, esta dissertação se propôs a realizar uma caracterização da água 

produzida de uma das unidades da Petrobras UO-RNCE, através da análise de alguns 

parâmetros físico-químicos importantes. O estudo será desenvolvido com auxilio de 

ferramentas estatísticas adequadas (análise multivariada de dados), em que se aplica o método 

estatístico de análise de componentes principais. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal realizar uma caracterização da água 

produzida proveniente de uma Estação de Tratamento de Efluente da UO-RNCE através da 

medida de alguns parâmetros físico-químicos relacionados à qualidade desta água.   

 

1.1.2 Específicos 

 

a) Caracterizar a água produzida medindo os seguintes parâmetros físico-químicos de 

qualidade: condutividade elétrica, concentração de cloretos, oxigênio dissolvido, 

concentração de nitratos, turbidez, salinidade e pH;  

b) Determinar o teor de óleos e graxas (TOG) do efluente e associá-lo com os parâmetros 

físico-químicos medidos; 

c) Realizar um tratamento estatístico dos dados experimentais utilizando técnicas de 

estatística descritiva e multivariadas (Análise de Componentes Principais ou PCA);  

d) Estabelecer uma tendência geral entre os parâmetros avaliados e a qualidade do 

efluente, que será relevante na escolha e/ou aperfeiçoamento do tratamento da água 

produzida. 
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2 Revisão Bibliográfica 

  

2.1 Água Produzida 

 

A indústria petrolífera apresenta diferentes segmentos possíveis de impactar o meio 

ambiente através da poluição direta ou indireta. Por exemplo, no segmento representado pela 

explotação de petróleo e gás (nas plataformas onshore e offshore), o poluente que mais se 

destaca, em particular pelo grande volume gerado, é a água de produção (Cunha et al., 2007).  

A água de produção ou água produzida ocorre comumente durante a produção de gás e 

óleo, nas plataformas de operação offshore e onshore. Mariano (2005) relata que água de 

produção possui potencial para afetar todos os ecossistemas: ar, solo e água, e por 

conseqüência, todos os seres vivos. Além disso, a presença da água produzida associada ao 

petróleo ocasiona uma série de problemas industriais em etapas como produção, transporte e 

refino do óleo. Em média para cada m3/dia de petróleo produzido são gerados 3 a 4 m3/dia de 

água de produção podendo haver campos em que a produção de água pode ser superior a 7 

m3/dia ou mais (Thomas, 2001). 

 

2.1.1 Aspectos gerais: (i) origem e (ii) quantidade produzida. 

 

(i) Origem 

 

A água de produção ou água produzida de petróleo são águas carreadas, junto com o 

óleo e ou gás, durante a produção do petróleo, seja ela proveniente da formação geológica 

(água de formação) ou decorrente de água de injeção ou ainda a mistura de ambas (Veil et al, 

2004 apud Souza, 2010). 
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  Lima (1996) et al apud Moraes (2005) relatam as prováveis origens da água de 

produção como sendo: 

1. Poços perfurados próximo à interface óleo-água. 

2. Falha no revestimento dos poços. 

3. Métodos de recuperação, onde a injeção de água na forma líquida ou vapor no 

reservatório visa aumentar a produção de óleo 

Rosa, Carvalho e Xavier (2006) relatam outro fator complicador para formação da 

água produzida: o mecanismo de influxo de água. Quando a formação armazenadora do óleo 

ou gás está conectada diretamente com um grande aqüífero, poderá ocorrer a elevação do 

contato água/óleo (cone de água) e, conseqüentemente, um aumento na razão água/óleo. 

Inicialmente a razão água/óleo cresce de forma contínua inicialmente pelos poços situados nas 

partes mais baixas da formação rochosa. A figura 2 ilustra um aqüífero e o contato óleo/ água. 

 

 

Figura 2.  Esquema do contato óleo/água em formação armazenadora. 

Fonte – Santos, 2006. 

1Água de formação – a água presente no reservatório de óleo também conhecida como conata. 

2Água de injeção – água injetada nos poços para viabilizar os métodos convencionais de recuperação de petróleo.  

 

1

2 
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Segundo Thomas (2001) a quantidade de água de produção (AP) depende das 

condições em que ela se apresenta no meio poroso. Por sua vez Tellez et al. (1995) citam que 

a qualidade e a quantidade da água de produção dependem dos métodos de recuperação e das 

características do reservatório onde os fluidos são produzidos. Campos et al (2002), 

acrescentam a taxa de extração do óleo como um fator adicional aos citados anteriormente.  

 

(ii)  Quantidade produzida. 

 

 Ahmdun et al (2009) relatam que a estimativa global da água produzida por produção 

de óleo está na ordem, de 1:3. Este volume de água produzida é crescente com o tempo, 

podendo chegar a 10 vezes o volume de óleo produzido (segundo dados da OGP, 2002). 

Segundo Oliveira, Santelli e Cassella (2005), parte deste volume procede das plataformas de 

operação offshore. A tabela 2 ilustra a quantidade de água produzida nas diferentes regiões 

produtoras. 

 

 

Tabela 2. Quantidade de água produzida em diferentes regiões produtoras. 

País Quantidade de água de 

produção 

Fonte produtora 

Estados Unidos (Campos, Nóbrega e 

Sant’anna Jr, 2001) 

330 mil m3/dia campos petrolíferos 

onshore 

Omã - Emirados Árabes Unidos 

(Mansour e Mushtaque, 2007) 

330 mil m3/dia 
campos petrolíferos 

onshore 

Brasil – Bacia Potiguar (Ramalho, 2008) 80.000 m3/dia campos petrolíferos 

onshore 
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  Ainda não citadas, às plataformas produtoras de gás tendem a produzir um volume 

menor de água produzida. No entanto, esta água possui elevadas concentrações de 

componentes orgânicos. Plataformas de óleo, ao contrário, geralmente produzem altos 

volumes de água de produção. A figura 2.1 mostra os dois tipos de reservatórios de gás é óleo.   

 

 

Figura. 2.1. Ilustração dos reservatórios produtores de gás e óleo. 

Fonte – Garbado, 2007. 

 

 

A participação em volume da água de produção em um poço de óleo varia ao longo de 

sua vida produtiva. No começo da produção, a quantidade de água associada ao óleo é 

normalmente baixa, mas à medida que este campo envelhece, ou seja, torna-se maduro, o seu 

volume pode aumentar consideravelmente (Gabardo, 2007; Silva, 2008). Um campo novo 

pode produzir de 5% a 15 % em volume de água. À medida que os poços se esgotam, essa 

água pode atingir uma faixa de 75 % a 90 % em volume (Lima et al., 2008). Isso decorre 

devido à maior injeção de água (vapor e líquida), para recuperação dos poços maduros 

(também associado à vida econômica do poço).  
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De acordo com Siqueira (2005) apud Naveira (2007), uma parcela significativa dos 

campos produtores de hidrocarbonetos no Brasil é considerada como campos maduros, ou 

seja, em fase de declínio (maior produção de água). Neste contexto, encontram-se as bacias 

exploradas principalmente nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe e Espírito 

Santo. Vale destacar que programas de recuperação vêm sendo realizados nestes estados. 

 

2.1.2 Composição química: (i) Compostos orgânicos, (ii) salinidade, (iii) compostos 

inorgânicos e (iv) produtos químicos e produção de sólidos. 

 

 Conforme já comentado, a água produzida apresenta-se como uma fonte “agressiva” 

ao meio ambiente, principalmente pela sua toxidade. Segundo Ahmadun et al. (2009), a 

característica composicional da água de produção depende da: formação geológica, 

localização (Utvik, 1999, Fakness, Grini e Daling, 2004, Bader, 2007), tempo de produção do 

poço e, do tipo do hidrocarboneto explotado. A sua composição é qualitativamente similar ao 

petróleo ou ao gás produzido. Em geral, possui compostos orgânicos dissolvidos e dispersos; 

traços de metais e radionuclídeos; sais dissolvidos; aditivos químicos e sólidos em suspensão. 

As tabelas 2.1 e 2.2 mostram três diferentes amostras de água produzida e suas diferentes 

composições. 
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Tabela 2.1. Concentração (mg/L) de alguns compostos orgânicos em águas produzidas em 

diferentes poços de petróleo no Mar do Norte. 

  Campo   

Componente Brage  Oseberg F Oseberg C Troll  

Benzeno 4,5 4,6 3,7 0,8 

Tolueno 3,5 2,7 1,5 1,0 

Etilbenzeno 0,3 0,6 0,3 0,4 

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

Fonte – Utvik, (1999) 

Tabela 2.2. Composição de três diferentes amostras de água produzida da ETE – Cabiúnas 

(parte solúvel em µg/L), Veguería (2002). 

Elemento               Amostras  

 11/08/1998 12/08/1998 13/08/1998 

Ba 25600 1240 24300 

Cd 0,09 0,24 0,11 

Cu 49,8 94,4 25,2 

Mo < 0,01 40,8 0,46 

Ni 1,39 1,33 1,47 

Pb 1,44 0,35 2,63 

Zn n.m n.m n.m 

Fonte - Veguería (2002) apud Faller (2006). 
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 Como se pode observar nas tabelas 2.1 e 2.2, a água produzida apresenta uma matriz 

química complexa, variável e dependente do poço produtor (como citado anteriormente). 

Essas características, quando associadas ao volume gerado resultam em problemáticas 

ambientais relacionadas à disposição final deste efluente. A literatura possui trabalhos cujo, 

objetivo é o entendimento e a constatação da composição variável da água de produção 

(Faller, 2006).  Deste modo, tornam-se possível desenvolver tratamentos eficientes e estimar o 

impacto dos principais componentes comumente presentes nesta água no meio ambiente.  

 

(i) Compostos orgânicos dissolvidos e dispersos 

 

A água produzida contém em sua composição uma variedade de compostos orgânicos 

dissolvidos e dispersos, que apresentam grande risco ao meio ambiente.  

Neff et al (2006) apud Souza (2010) relatam que apenas as frações mais leves de 

constituintes orgânicos aparecem na água de produção, visto que as frações mais pesadas são 

retidas durante o processo de separação do óleo. 

Fatores como: composição do óleo, pH, salinidade, temperatura, razão óleo/água e o 

tipo e a quantidade de produtos químicos adicionados durante o processo de produção, podem 

influenciar na quantidade dos constituintes orgânicos na água produzida. Os compostos 

orgânicos presentes na AP são divididos em quatro grupos: alifáticos (incluindo os 

naftênicos), aromáticos, polares e ácidos graxos. Os compostos alifáticos (em maior 

quantidade), juntamente com os aromáticos, constituem os chamados “hidrocarbonetos da 

água produzida” (Oliveira & Oliveira, 2000).  

 Segundo Aina et al. (2006) apud Leme & Marin-Morales (2007), os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos encontrados na água de produção são identificados como um dos mais 

nocivos ao meio ambiente, sendo seus efeitos tóxicos, mutagênicos e carcinogênicos.  

 Para esta classe de compostos orgânicos, existe uma diversidade de dados na literatura 

referentes às características físico-químicas, fazendo-se necessário classificá-las em 

subgrupos de aromáticos (Garbado, 2007).  
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 Os aromáticos são separados em três grupos de acordo com a OGP, 2002,  

� BTEX – benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos. Estes são os compostos 

freqüentemente mais abundantes na água de produção. 

� NFD – naftalenos, fenantrenos e dibenzotiofenos. 

� HPA – compostos policíclicos aromáticos representados pelos 16 HPA prioritários 

(exceto naftalenos, fenantrenos) 

As classes BTEX e NFD, por serem mais solúveis em água, apresentam-se em maiores 

concentrações na água de produção. Os aromáticos são essencialmente solúveis e não podem 

ser removidos por tratamentos convencionais de separação por gravidade, (OGP, 2002). 

 Solubilidade em água. Segundo Stephnson (1991) apud Queiroz et al. (2003) esta 

classe de hidrocarbonetos, tem um teor médio presente no óleo de cerca de 40 mg/L. Contudo, 

dependendo do poço produtor, suas concentrações podem chegar a valores de 1000 mg/L. 

Diferentes concentrações de aromáticos em diferentes setores de produção de óleo no Mar do 

Norte são apresentadas na tabela 2.3. 
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Tabela 2.3. Concentração (mg/L) de aromáticos na água de produção de diferentes setores de 

produção do Mar do Norte. 

 

 

    

Grupo 

Aromático 

Mar do Norte 

Óleo 

Mar do Norte 

Gás 

Reino Unido 

Óleo 

Reino Unido 

Gás 

BTEX 0,7 – 24,1 1,96 - 36 <0,5 - 34 0,5 - 2244 

NFD 0,8 – 10,4 0,24 – 0,8 0, 007 – 0,74 0, 001 – 0,74 

HPA 0, 001 – 0,13 0, 003 – 0,05 0, 002 – 0,12 0, 0004 – 0,23 

Fonte – OGP, (2002) 

 

 Os compostos apresentados na Tabela 2.2 estão presentes em qualquer água 

produzida, porém em concentrações diferentes. Todavia, convém destacar que os dois 

compostos mais leves, benzeno e tolueno são encontrados em campos de produção de gás 

com concentrações superiores aos campos de óleo. Logo, estes compostos são os mais 

representativos em campos de gás (OGP, 2005). A Figura 2.2, informa a porcentagem dos 

principais grupos de compostos orgânicos presentes na água produzida. 

 

 

Setor de Produção 
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Figura 2.2. Percentagem de aromáticos na água produzida. 

Fonte – OGP, (2005) 

 

 

 Como mencionado anteriormente, o grupo dos aromáticos é uma classe que merece 

maior atenção por ter alta toxicidade (ao meio ambiente, flora e fauna, como aos seres 

humanos). De acordo com Strøgrem et al. (1995) durante o processo de produção do óleo, a 

água e o óleo ficam tão intimamente ligados que gotas de óleo e outros componentes ficam 

dispersos e dissolvidos na água de produção, o que aumenta a toxicidade em relação ao meio 

ambiente. 

 Alguns desses compostos orgânicos podem promover intoxicações agudas e/ou 

crônicas em organismos aquáticos. Como exemplo, pode-se citar a narcose - uma intoxicação 

ocasionada quando o benzeno se acumula nas membranas celulares (e interfere no 

funcionamento normal das mesmas). Os efeitos são reversíveis, porém a narcose prolongada 

pode acarretar a morte (Mariano, 2005). Além disso, sabe-se que o benzeno pode prejudicar a 

formação e desenvolvimentos de fetos e provocar leucemia a indivíduos expostos a 

concentrações elevadas (Gist e Burg, 1997 apud Silva & Callado, 2007). A tabela 2.4 mostra 

algumas doenças causadas por compostos orgânicos e inorgânicos. 
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Tabela 2.4. Algumas doenças causadas por compostos orgânicos e inorgânicos. 

Fonte - Mancuso & Santos, (2003). 

 

Composto Químico Órgão Afetado/Doença causada 

Inorgânico  

Cádmio Fígado, Rins, Ossos, Circulação 

Chumbo Rins, Sistema nervoso (Risco de câncer) 

Cobre Distúrbios gastrointestinais 

Cromo total Fígado, Rins, Circulação 

Mercúrio Rins, Sistema nervoso central 

Níquel Fígado, Coração, Sistema nervoso 

Nitrato Metaglobinemia 

Orgânico  

Benzeno Risco de câncer 

Etilbenzeno Fígado, Rins, Sistema nervoso, Risco de câncer 

Estireno Fígado, Sistema nervoso 

Tolueno Fígado, Rins, Sistema nervoso 

Xileno Fígado, rins, Sistema nervoso 

Diclorometano Risco de câncer 

Vinil cloretos Risco de câncer 
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 Os compostos orgânicos poucos solúveis em águas apresentam boa solubilidade em 

gorduras. Assim, quanto menos solúvel é o composto na água, mais ele se dissolverá na 

gordura. Este é o mecanismo responsável pela transferência das substâncias orgânicas da 

solução aquosa para a gordura dos animais. Por exemplo, organismos inferiores contendo o 

composto tóxico pré-concentrado (bioacúmulo) são consumidos por organismos superiores (o 

homem) e assim, contaminados (Rocha, Cardoso e Rosa, 2009).  

 A legislação ambiental brasileira especifica a concentração máxima de contaminantes 

do tipo óleos e/ou graxas para o caso de efluentes descartados no mar. A concentração 

máxima permitida pelo CONAMA n° 393 é de 29 mg/L com picos de 42 mg/L. Porém, de 

acordo com Souza Filho (2002) apud Leite et al.(2007), a concentração de óleo na água 

produzida proveniente do processo de explotação do petróleo vária entre 2 a 565 mg/L no 

mundo. 

 

(ii) Salinidade 

  

 Outra característica que a água de produção possui é a sua salinidade, que por vezes 

pode superar a da água do mar, dependendo do poço produtor. A salinidade pode causar danos 

ao meio ambiente, podendo impactar mananciais de água doce que se destinam à agricultura e 

ao consumo humano. Em ambientes offshore a salinidade apresenta-se mais elevada do que 

em ambientes onshore. Segundo Bader (2007), a água produzida apresenta uma composição 

química muito mais complexa, quando comparada com a água do mar.  

 Thomas (2001) relata que os teores de sais dissolvidos encontrados na água de 

produção são extremamente variáveis, sendo em média 3 a 4 vezes superiores aos 

normalmente existentes na água do mar (33.500 mg/L). Outro aspecto comentado pelo autor é 

o aumento da salinidade com a profundidade. Para Fernandes Junior (2006), a concentração 

de NaCl pode chegar a 300.000 mg/L na água produzida. 

 Segundo Ahmadu et al (2009), a salinidade é atribuída, em maior parte, pela 

dissolução do sódio e cloreto e, em menor proporção, a cátions cálcio, magnésio e potássio.  
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 Geralmente, a salinidade e o teor de óleo presente nas águas de produção são os 

fatores que delimitam a escolha dos processos de tratamento e o local de descarte do efluente 

tratado (Oliveira & Oliveira, 2000). 

 Muitos processos distintos têm sido desenvolvidos na tentativa de tratar água de 

produção (tratamentos biológicos, físicos e químicos), no entanto eles não funcionam 

individualmente. Mota et al (2008), afirmam ainda que os tratamentos físico-químicos podem 

vir associados a tratamentos biológicos. 

 O sucesso do tratamento da água de produção é obtido com uma série de operações 

para remoção de diferentes contaminantes (Sirivedhin & Dallbauman, 2004; Çakmakci, 

Kayaalp & Koyuncu, 2008).  

 Nos tratamentos consorciados (físico-químicos e biológicos), a salinidade é um fator a 

ser considerado, pois a alta salinidade pode dificultar o processo (Campos, 2002; Santos, 

2006; Shpiner, Liu e Stuck, 2009).  Este tipo de tratamento (consorciado) é eficiente na 

remoção de N-amoniacal em efluentes com baixa salinidade. Entretanto, o tratamento 

apresenta baixa eficiência caso o efluente possua uma salinidade elevada (Santos, 2006, Zhao 

et al., 2006 apud Lu, Zhang e Zhu, 2009). 

 De modo similar, os processos oxidativos avançados (POA’S), apresentam baixa 

eficiência caso o efluente possui alta concentração de cloretos (Nadtochenko e Kiwi, 1998; 

Kiwi, Lopez e Nadtochenko, 2000). O efeito da salinidade é com certeza um agente 

complicador em muitos sistemas de tratamento da água de produção, principalmente quando 

se faz necessário o uso de microorganismos. Outro fator importante é o possível impacto 

ambiental à flora marinha, quando este efluente oleoso é descarregado no oceano. 

 

(iii) Compostos Inorgânicos 

 

 A composição da água produzida inclui sais dissolvidos como os ânions sulfetos e sais 

de amônio, e os cátions K+, Na+, Mg+2, Ba+2, Fe+2 e Sr+2 e traços de diversos metais pesados, a 

maioria dos quais encontrados em águas de ambientes não contaminados (origem marinha). 

Elementos como: chumbo, bário, mercúrio, manganês, cobre, zinco e cádmio, podem ser 
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extremamente tóxicos aos seres humanos e suas concentrações nas águas produzidas tornam-

se significativas a depender da idade da formação geológica a partir da qual é produzido o 

óleo e o gás natural (Collin 1975 apud Braga 2008). A água produzida pode ainda apresentar 

concentrações de radionuclídeos, normalmente associados às ocorrências naturais de materiais 

radioativos (rádio-226 e rádio-228) (Swan et al., 1994 apud Gabardo 2007). Vale dizer que 

tais elementos radioativos podem precipitar-se e gerar incrustações em tubulações industriais 

(Oliveira & Oliveira, 2000). Ainda com relação aos elementos radioativos, o risco ambiental 

associado a sua possível presença é praticamente nulo, visto que estes compostos apresentam 

concentrações extremamente baixas na água de produção (Hansen & Davies, 1994 apud 

Rocha, 2006).  

 A presença de inorgânicos na água de produção está associada à quantidade de sais e, 

cujo teor, pode exceder várias vezes ao da água do mar. A concentração de sólidos dissolvidos 

totais SDT (a quantidade de sais dissolvidos é estimada, indiretamente, pela SDT), pode 

variar entre 100 mg/ L até 300.000 mg/L (Campos, 2000). 

 Em virtude da idade da formação geológica, a água produzida contém os mesmos sais 

e metais que a água do mar, porém em concentrações diferentes (OGP, 2005). Abaixo, segue 

a Tabela 2.5 que mostra o teor de metais pesados na água produzida e do mar no Mar do 

Norte. 
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Tabela 2.5. Teor de metais pesados (µg/L) no mar e em águas produzidas nos Campos do Mar 

do Norte. 

Fonte – Boletim técnico da Petrobras, Rio de Janeiro, 43 (2): 129 – 136, abr/jun. 2000. 

 

(iv) Aditivos Químicos e Produção de Sólidos 

 

 Durante a explotação de petróleo e gás e, com o objetivo de prevenir e/ou tratar 

problemas nos sistemas operacionais, são adicionados ao processo uma variedade de produtos 

químicos 

 Produtos químicos são utilizados em plataformas offshore para prevenção à corrosão e 

evitar a formação de incrustações. Estas substâncias químicas são tóxicas e podem causar 

danos ao ecossistema marinho. Seus efeitos dependem de três fatores: fração de substâncias 

descartadas, o modo como são utilizados (alta ou baixa concentração nos tratamentos da água) 

e o ponto de injeção dos produtos químicos nos processos (Henderson et al., 1999).  

Metais Valores médios em água 

produzida típica 

Valores 

possíveis 

Valores médios para água 

do mar típica 

cádmio 50 0-100 0,02 

cromo 100 0-390 0, 001 

cobre 800 1-1500 0,2 

chumbo 500 0-1500 0,03 

mercúrio 3 0-10 0, 001 

níquel 900 0-1700 0,3 

prata 80 0-150 0,3 

zinco 1000 0-500 0,6 
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 Os aditivos químicos adicionados à água de produção são geralmente floculantes e 

coagulantes; inibidores de corrosão; inibidores de incrustação; inibidores de deposição de 

parafina/asfaltenos; surfactantes; desemulsificantes; biocidas; inibidores de formação de 

hidratos; redutores de umidade e os removedores de H2S (processamento de gás) (Oliveira & 

Oliveira, 2000).  

 Campos (2000) cita que a quantidade de aditivos químicos presentes na água 

produzida varia de um campo produtor para outro. Alguns destes produtos químicos são 

utilizados puros (como por exemplo, metanol) outros são empregados, misturando 

componentes dissolvidos em um solvente ou uma combinação de solventes. O objetivo é 

prevenir problemas nos sistemas operacionais. 

 Segundo Silva (2000), a água produzida passa por uma série de tratamentos, dentre os 

quais:  

� Remoção de óleo residual; 

� Remoção de gases; 

� Remoção de sólidos suspensos; 

� Eliminação de bactérias; 

Vale destacar que gases como CO2, O2 e H2S favorecem os processos corrosivos. 

Como o tratamento desses gases tem um custo elevado, o uso de anticorrosivos é comum. 

Uma outra fonte de corrosão são as bactérias (corrosão do aço por geração de H2S) (Silva, 

2000).  

 Bader (2007) lembra que na água de produção, além dos hidrocarbonetos (óleos 

pesados e leves), há também gases ácidos (gás carbônico e gás sulfídrico), bactérias 

anaeróbias e redutoras de sulfato, e ainda fungos e algas. Sólidos em suspensão é outro fator 

importante, pois podem causar depósitos de lama, danificar pontos de pesca e impactar os 

mananciais (Silva, 2000).  

 Os sólidos em suspensão são formados por ceras, bactérias, asfaltenos e outros 

produtos que são liberados pela erosão das rochas, ou são devidos a interações da água 

injetada com a formação (Fernandes Junior, 2006). 
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2.1.3 Reúso e Descarte de água  

 

 Com a demanda crescente por água em todo o mundo, o reuso planejado da água 

tornou-se tema atual e de grande importância. Isso ocorre porque as atividades humanas 

(industrial, agricultura, consumo humano e outros) têm se intensificado cada vez mais. 

 Segundo Mancuso & Santos (2003), existem diversas possibilidades de reuso de água, 

sendo as mais comuns no Brasil, o reuso oriundo das áreas: urbana, industrial, agrícola 

(Shipner, Liu e Stuck, 2009) e, o associado à recarga artificial de aqüíferos. A disposição final 

dependerá do tipo de tratamento a ser adotado, dos custos associados e, da qualidade da água 

(Perin et al., 2005). 

 No Brasil, principalmente em campos produtores onshore, a água produzida vem 

sendo usada para geração de vapor. O objetivo é a recuperação avançada de óleos pesados em 

campos da Fazenda Belém, no Ceará, Alto do Rodrigues no Rio Grande do Norte (Gabardo, 

2007; Naveira, 2007). Contudo, Sirivedhin & Dallbauman (2004) afirmam que a viabilidade 

para reutilização das águas produzidas irá depender primeiramente de sua composição 

química. 

  Segundo Gabardo (2007), existem projetos pioneiros na região do semi-árido do Rio 

Grande do Norte (próximo a Estreito), onde a água produzida tratada é utilizada para irrigação 

de plantação de mamona para a produção de biodiesel. A água ainda pode ser utilizada nas 

formas de cultivo de peixes, cultivo hidropônico de vegetais, represamento de água entre 

outros.  

 O reúso de água para fins agrícolas necessita de regulamentações ditadas por órgãos 

fiscalizadores e a OMS (Organização Mundial da Saúde). Ainda de acordo com Souza et al. 

(2003) apud Mancuso & Santos (2003), as águas residuais destinadas ao reuso agrícola devem 

ser avaliadas sob alguns aspectos, tais como: sodicidade, salinidade, excesso de nutrientes e 

sob os aspectos sanitários. 

 Mancuso & Santos 2003, afirmam que a presença de altas concentrações de sais pode 

ser prejudicial aos sistemas vegetais, pois podem acumular-se no solo, inibindo a germinação 

e crescimentos das plantas. A relação entre a salinidade, expressa através da condutividade e o 

seu risco está sendo apresentado na Tabela 2.6. 
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Tabela 2.6 – Relação entre condutividade e risco de salinidade. 

Condutividade (µS/cm), a 25° C Risco de Salinidade 

Menor que 250 Baixo 

Entre 250 e 750 Médio 

Entre 750 e 2.250 Alto 

Acima de 2.250 Muito alta 

Fonte – Mota (1997) 

 

 Os aspectos sanitários citados acima estão ligados diretamente com a saúde humana, 

ou seja, a água não tratada de maneira correta pode acarretar uma série de doenças. Os limites 

recomendados de alguns parâmetros físico-químicos, para o efluente reutilizado para a 

irrigação se encontram na Tabela 2.7. 
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Tabela 2.7. Limites recomendados de alguns parâmetros físico-químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Mancuso e Santos (2003). 

 

 De acordo com Braille (1993) apud Monteiro et al. (2004), o reuso da água em 

instalações industriais dependerá entre outros fatores de: existência de fontes de suprimento 

de água satisfatório quanto à qualidade, quantidade e preço. Em indústrias petroquímicas o 

consumo de água mostra-se elevado, sendo os processos de resfriamento e produção de vapor 

d’água, os maiores consumidores de água.  

 Woodall et al. (2001) citam algumas possíveis formas de disposição final da água de 

produção, dentre as principais: disposição em águas superficiais, disposição no alto mar e re-

injeção em poços subterrâneos. De acordo com Sousa e Furtado (2006) apud Souza (2010), as 

formas de disposição final realizadas aqui no Brasil pela PETROBRAS são o descarte seja em 

superfície no oceano, seja em subsuperfície em formações não produtoras. A principal 

preocupação do descarte no ambiente marinho é o impacto ambiental, que poderá ocorrer 

devido à composição tóxica deste efluente.  Souza (2010), cita que os métodos de disposição 

final das águas produzidas dependerão primeiramente de sua composição química, que 

geralmente acarreta problemas e dificuldades técnicas para sua remoção. 

Constituinte Mínimo Máximo 

Cloro Residual 1 mg/L  

Cloretos 100 mg/L 350 mg/L 

Sólidos em Suspensão 30 mg/L  

Sólidos Totais Dissolvidos 2 mg/L 2.000 mg/L 

pH 6,0 8,5 

Sódio – Absorção Foliar 70 mg/L 70 mg/L 
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 Para Gabardo (2007), o volume descartado no Brasil é baixo e as condições 

oceanográficas, geográficas e climáticas (temperaturas mais altas da água do mar) promovem 

uma melhor dispersão deste efluente oleoso no mar. A tabela 2.8 mostra o descarte da água de 

produção na costa brasileira. 

 

 

Tabela 2.8. Descarte de água produzida na costa brasileira. 

Ano Volume descartado milhões (m3) 

2004 58,3 

2005 66 

2006 73,3 

Fonte – Gabardo, 2007.  

 

 Algumas das opções para disposição final do efluente são propostas por Arthur et al. 

(2005) apud Ahmadun et al. (2009) como sendo: 

� Injeção de água produzida para recuperação de poços produtores de óleo. 

� Descarga oceânica do efluente após seu tratamento.  

� Utilização em operações usuais da indústria petrolífera. 

� Irrigação e recuperação de pastagens. 
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2.2 Estudo da composição química (caracterização e monitoramento) da água de 

produção.  

 

 As pesquisas envolvendo as águas produzidas vieram da crescente preocupação 

mundial com o meio ambiente, e a possibilidade de possíveis impactos ambientais em virtude 

da sua composição tóxica e seu grande volume gerado durante a produção dos poços 

produtores de óleo e a sua disposição final.  

 O monitoramento ou caracterização das águas produzidas se intensificaram a partir do 

final da década de 70 e inicio da década de 80, quando se queria saber quais os componentes 

orgânicos presentes na água produzida e seus efeitos tóxicos quando descarregados no mar. 

Inicialmente a preocupação maior eram os compostos orgânicos presentes na água de 

produção, onde foram desenvolvidos os primeiros estudos.  

 Middleteh (1984) avaliou as práticas de escoamento das águas produzidas na tentativa 

de discernir seus efeitos ecológicos, para isso estudou a composição do efluente levando em 

consideração os componentes tóxicos e a observação de seus efeitos, concluindo que as 

práticas de escoamento estavam ecologicamente corretas. 

 Tibbetts et al. (1992) afirmando ser essencial saber a composição da água produzida 

para estudar seus efeitos no meio ambiente avaliou a composição físico-química da AP, 

incluindo parâmetros orgânicos e inorgânicos, tensão superficial e densidade de um efluente 

offshore. 

 Brown et al. (1992) também avaliaram os efeitos tóxicos da água de produção 

descartadas no oceano assim como Tibbets et al. (1992). As amostras foram retiradas 

próximas a três plataformas offshore no golfo do México. A pesquisa foi conduzida através de 

um monitoramento biológico (organismos aquáticos). Os resultados não identificaram efeitos 

tóxicos na fauna marinha. 

 Utvik (1999) monitorou água produzida proveniente de quatro campos petrolíferos 

offshore no Mar do norte no período de outubro de 1995 a agosto de 1996. Para caracterizar 

alguns componentes orgânicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, fenóis, ácidos 

orgânicos), metais e alguns componentes radioativos. Para o tratamento dos dados foi 
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utilizada a técnica de análise multivariada do tipo análise de componentes principais. O 

resultado da análise de componentes principais indicou que quimicamente os campos 

estudados são semelhantes. Utvik (1999) cita também a importância de saber a composição 

química da água produzida das plataformas para prever seu destino e o efeito de seu descarte 

no ambiente marinho. 

 Vegueria, Gody e Miekely (2002) estudaram o impacto ambiental causado pelo bário e 

rádio descarregado no mar juntamente com água de produção proveniente da Bacia de 

Campos. Para tal pesquisa foram feitas análises químicas do sedimento e água, durante o 

período de 1997 a 1998. Os resultados não apresentaram altas concentrações de 

contaminantes indicando que a dispersão é suficiente para minimizar os impactos ambientais. 

 Fabian et al. (2000) realizaram a primeira tentativa da utilização de sistemas de 

monitoramento em rede de petróleo (offshore). Para isto foi testado diversas tecnologias para 

a determinação do teor de óleos e graxas, com o objetivo de avaliar o desempenho das 

técnicas (análise de TOG por fluorescência de UV, espalhamento de IR/ laser/ visível e 

espectrofometria de IR), em linha. Todos os monitores avaliados apresentaram correlação 

satisfatória quando comparados com análise laboratorial. O investimento em tecnologias de 

monitores de TOG é de grande importância para atender a regulamentação ambiental 

estabelecida pelo CONAMA. 

 Stralevern (2004) preocupado com o descarte oceânico da água de produção, que por 

vezes contém elementos radioativos monitorou tais componentes (226 Ra e 228 Ra) durante o 

período de setembro de 2003 a janeiro de 2004. Os níveis de 226 Ra e 228 Ra detectados não 

apresentavam risco, ou seja, se encontravam abaixo do limite permitido. 

 Fisher (2006) estudou a toxicidade da água produzida e os potenciais efeitos nas águas 

subterrâneas a partir de um monitoramento realizado no período de setembro 2005 a janeiro 

de 2006. Os parâmetros avaliados foram: pH, condutividade, alcalinidade, dureza. Além 

disso, na água produzida foram feitas análises de amônia total, sódio, cálcio, magnésio, 

nitrato, potássio, cloretos, sulfato, boro e bicarbonato. Os resultados mostraram que a 

contaminação de alguns compostos tóxicos diminui com a distância da fonte poluidora.  

 Garbado (2007) realizou o monitoramento ambiental para estudar a caracterização 

detalhada da água produzida descartada em área offshore na costa brasileira.  Foram avaliados 
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os parâmetros relevantes da indústria do petróleo. Com relação a água de produção descartada 

concluiu-se que as concentrações de todos os parâmetros orgânicos e inorgânicos observados 

foram semelhantes aos dados de referência mundial e todos os compostos estavam com 

concentrações abaixo dos valores limites admitidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Neste estudo também foi evidenciado importantes diferenças na composição de água 

produzida, quando se comparam as plataformas produtoras de óleo às plataformas que 

produzem predominantemente gás. 

 Leme & Marin Morales (2007) realizaram estudo com objetivo de avaliar a qualidade 

das águas impactadas por petróleo. Para isso fizeram o monitoramento biológico (teste 

biológico) dessas águas no período de fevereiro de 2004 (estação seca) a julho de 2005 

(estação chuvosa).  Foram feitas análises químicas de TPHS e PAHS. Concluiu-se que águas 

impactadas por hidrocarbonetos de petróleo podem apresentar efeitos genotóxicos e 

mutagênicos. 

 Harman et al. (2009) realizaram o monitoramento de hidrocarbonetos, fenóis 

alquilados em água, com o objetivo de avaliar os impactos ambientais causados pelos 

descartes aquáticos da indústria petrolífera offshore. Concluiu-se que as concentrações dos 

compostos estudados eram relativamente baixas não apresentando ameaça ao meio ambiente. 
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2.3 Análises Estatísticas Multivariadas 

 

A estatística trabalha com a coleta, apresentação, análise e uso dos dados para se tomar 

decisões, resolver problemas e ainda se planejar produtos e processos (Montgomery & 

Runger, 1999). 

Ainda de acordo com Montgomery & Runger 1999, as técnicas estatísticas podem ser 

de grande ajuda no planejamento de novos produtos e sistemas e na otimização dos processos 

existentes, desenvolvendo e melhorando os processos de produção. Ou seja, a estatística 

dedica-se ao desenvolvimento e uso de métodos para a coleta e análise de dados e à sua 

interpretação (Farias, César e Soares, 2003). 

Todo é qualquer processo quando estudado em detalhes, resulta de vários fatores. 

Deste modo, uma resposta dificilmente dependerá de apenas uma única variável, mas sim, de 

diversas variáveis (Conceição, 2006). Logo, os métodos estatísticos são utilizados para ajudar 

na compreensão da variabilidade dos dados.  

 A estatística Multivariada consiste em um conjunto de técnicas estatísticas utilizadas 

em situações nas quais várias variáveis são medidas simultaneamente, em cada elemento 

amostral. Em geral as variáveis são relacionadas entre si e quanto maior o número de 

variáveis, mais complexa torna-se a análise por métodos comuns de estatística univariada 

(Corrar, Paulo e Dias filho, 2009). A Figura 2.3 mostra a distinção entre as análises. 
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Figura 2.3. Distinção entre análise univariada, bivariada e multivariada. 

Fonte – Corrar, Paulo e Dias filho, 2009. 

 

 

 Segundo Viali (2005), a análise multivariada permite explorar a influência e a 

importância de cada uma das variáveis, mesmo estando as demais presentes. As técnicas 

estatísticas constituem uma parte importante da pesquisa científica. Em especial, as técnicas 

multivariadas têm sido aplicadas para várias investigações nos domínios da: psicologia, 

biologia, engenharia, educação, química, física, ciências da saúde, ergonomia entre outras. 

  Os métodos de estatística multivariada são utilizados com o propósito de simplificar 

ou facilitar a interpretação do fenômeno que está sendo estudado (Mingoti 2005). Utiliza-se 

análise multivariada na engenharia química basicamente para redução de dados quando se tem 

uma grande quantidade deles a tratar. Existem vários métodos de análise multivariada, cada 

um com diferentes finalidades. Portanto, a escolha do método a ser utilizado está relacionada 

ao objetivo da pesquisa. A Figura 2.4 ilustra um diagrama para a seleção da técnica 

multivariada correta. 
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Figura 2.4. Diagrama das técnicas de estatística da análise multivariada. 

Fonte – Virgilito, (2006). 

 

 

 Dentre as técnicas mais conhecidas para a análise multivariável estão: análise de 

componentes principais (PCA), análise dos fatores comuns, regressão múltipla e correlação 

múltipla, análise multivariada de covariância e variância, análise de agrupamentos, análise 

discriminante múltipla, correlação canônica. Os objetivos principais da técnica de análise 

multivariada são: 

• Identificar padrões de resposta em conjunto de dados e explicar as relações existentes 

entre muitas variáveis; 
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• Explicar o comportamento de uma ou mais varáveis dependentes em função de um 

conjunto de variáveis independentes (Nele, 2008). 

Conceição (2006) cita como vantagens da utilização das técnicas da análise 

multivariada o conhecimento da estabilidade do processo e a rapidez na tomada de decisões. 

Portanto, é necessário o uso de ferramentas estatísticas que possam trabalhar com uma grande 

quantidade de dados ao mesmo tempo e que apresente uma visão geral do processo ou 

fenômeno estudado. 

 

2.3.1 Análise de Componente Principal (PCA) 

 

A técnica denominada de análise de componentes principais, popularmente chamada 

de PCA, foi descrita inicialmente por Karl Pearson em 1901 e desenvolvida por Hotelling em 

1933 (Mingote, 2005). O objetivo principal da PCA é a redução da complexidade dos dados, 

transformando-os em um novo conjunto de variáveis, as chamadas componentes principais 

(Nonato et al., 2007). Geralmente uma quantidade pequena de variáveis contém as 

informações mais relevantes ao processo ou fenômeno estudado, enquanto que a maioria das 

variáveis acrescenta pouco ou quase nada na interpretação dos resultados. 

A análise de componentes principais é utilizada quando o interesse é verificar como as 

variáveis se relacionam, ou seja, avaliar o quanto estas são semelhantes (Moita Neto, 2004). 

Sendo assim, esta técnica reduz o número de variáveis a serem estudadas otimizando o 

processo. Como exemplo, em um processo qualquer, sabendo-se as relações existentes entre 

variáveis, basta controlar apenas uma delas. A PCA é uma técnica estatística multivariada 

muito útil, pois ajuda na redução do número de variáveis fornecendo uma visão estatística 

privilegiada do conjunto de dados. 

De acordo com Landin (2000) apud Lima (2004), a análise das componentes 

principais constitui, numericamente, no cálculo dos autovalores e correspondentes autovetores 

de uma matriz de variâncias ou de uma matriz de coeficientes de correlação entre variáveis. 

Ou seja, a técnica consiste em decompor uma matriz de dados X, como uma soma de 

matrizes. Essas novas matrizes são produtos de vetores chamados scores (tr) e loadings (pr). 
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Os scores e loadings podem ser calculados em pares por um processo interativo, como pode 

ser visto na Equação (2). Os componentes principais são obtidos a partir de combinações 

lineares das variáveis originais e são não-correlacionadas umas com as outras, podendo ser 

imaginadas como linhas mutuamente ortogonais num espaço multivariado (Conceição, 2006).  

Dessa forma o sistema de variabilidade do vetor aleatório composto pelas variáveis 

originais é aproximado pelo sistema de variabilidade do vetor que contém as componentes 

principais (Mingote, 2005). O objetivo principal da PCA é extrair um pequeno número de 

componentes principais que identifica a variação presente nos dados (Ribeiro, 2001 apud 

Conceição, 2006). 

 

Onde r  é o número de componentes principais e E é a matriz residual. Para cada 

componente, t representa o vetor de scores e p’  o vetor dos loadings. 

Os scores, t, indicam como os objetos e experimentos relacionam-se uns com os 

outros. Os loadings, p, evidenciam quais variáveis são importantes para explicar os padrões 

vistos nos gráficos dos scores. A Figura 2.5 representa a matriz de dados e na Figura 2.6 tem 

– se a representação da matriz de dados decomposta em matrizes scores e loadings. 

 

 

Figura 2.5. Representação da matriz de dados. 

(2) 
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Figura 2.6. Representação da matriz decomposta em scores e loadings. 

 

 

Moita Neto & Moita (1997), explicam que as combinações lineares das variáveis 

originais, são obtidas em ordem decrescente de máxima variância, ou seja, a primeira 

componente principal detém mais informação estatística do que a segunda componente e 

assim por diante. Moita Neto (2004), ainda afirma que cada componente traz uma informação 

estatística diferente das outras, pois as componentes são ortogonais entre si. 
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2.3.2 Gráficos de controle estatístico 

 

O gráfico de controle estatístico ou carta é um meio de monitorar variações nas 

características de um produto ou serviço, focalizando a dimensão do tempo no qual o sistema 

produz produtos e serviços, estudando a natureza da variabilidade no sistema. Além disso, o 

gráfico de controle pode ser utilizado para estudar o desempenho passado e/ou para avaliar 

condições presentes (Alves, 2008). 

Os gráficos de controle são um conjunto de amostras ordenadas no tempo, que são 

interpretadas por três linhas horizontais paralelas: o controle sobre a média é exercido pelo 

gráfico de controle para as médias, geralmente chamado de linha central (LMC), a 

variabilidade é controlada pelos gráficos do desvio padrão superior, limite superior (LSC) e 

pelo gráfico do desvio padrão inferior, limite inferior (LIC) (Alves, 2008). 

 A definição do limite superior central, linha central e limite inferior central citados 

anteriormente são apresentados nas Equações (2.1), (2.2) e (2.3). 

 

 

 

   

 

 

Onde a constante A2 é tabelada para vários tamanhos de amostra e depende do teste 

estatístico (tabela XII do anexo) escolhido. O parâmetro r é o desvio padrão e o é a 

média.  

Opazo (2008) cita que os gráficos de controle são uma técnica de monitoramento do 

processo, largamente utilizada para observar a variabilidade e para a avaliação da estabilidade 

de um processo.  

(2.1) 

(2.3) 

(2.2) 
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Estes gráficos podem fornecer informações úteis dos processos, e tem como objetivo 

principal a análise da variabilidade, tanto quanto possível. (Montgomery & Ranger 2003).  A 

Figura 2.7, apresenta um típico gráfico de controle. 

 

 

Figura. 2.7. Exemplo de Gráfico de controle. 

Fonte - Alves, 2008. 

 

O gráfico de controle apresentado na Figura 2.7, foi elaborado a partir da coleta de 

dados da característica da qualidade da amostra (concentração, temperatura, pressão entre 

outros) durante um período de tempo, para avaliar como está a variabilidade do sistema em 

estudo. O controle da média da qualidade da amostra é avaliado pelo limite médio central 

(LMC). Para a determinação do LSC e LIC é necessário a escolha de um teste estatístico 

adequado que irá depender da quantidade de amostras. Para o sistema ser considerado sob 

controle estatístico, a variabilidade das amostras deve ser atribuída a causas naturais. Os 

pontos do gráfico da Figura 2.7 devem estar aleatórios em torno da linha que expressa á média 

e ficarem contidos dentro do limites inferior e superior como é o caso do gráfico citado. Os 

pontos que ultrapassam as linhas são chamados de outliers, estes pontos são ocasionados 

geralmente por erros na medida ou outros tipos de erros.  

Estes gráficos são de grande importância quando queremos avaliar como está sendo 

operando nosso sistema e se este está acima ou abaixo do recomendado. 
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3. Materiais e métodos  

 

As amostras utilizadas na pesquisa foram obtidas a partir de águas produzidas pré-

tratadas por separador água óleo (SAO) existente em uma ETE da Petrobras (UO – RNCE). 

Esta unidade recebe água de produção de 48 diferentes campos produtores de petróleo, sendo 

que deste total 41 são campos onshore e apenas 7 são offshore, o que caracteriza ainda mais a 

variabilidade e complexidade da composição química do efluente estudado. Para se ter um 

diagnóstico de como é a composição química e o quanto mutável é este efluente oleoso foi 

feito um monitoramento semanal durante um período de 10 meses de alguns importantes 

parâmetros físico-químicos relacionados à qualidade da água.  

Por vários motivos ocorridos ao longo do trabalho foram coletadas 30 amostras e não 

as 40 amostras previstas inicialmente.  Para o tratamento dos dados utilizou-se o método de 

análise estatística multivariada (análise de componentes principais), além da estatística 

descritiva e os gráficos de controle. A estatística ajudou na investigação entre as relações de 

todos os parâmetros estudados (PCA) e também contribuiu no estudo da tendência da 

composição química da água produzida envolvida na pesquisa (gráficos de controle). A partir 

da PCA foram encontradas relações existentes entre os parâmetros. A seguir será mostrada a 

metodologia de realização do trabalho, coleta de amostra e tratamento estatístico dos dados. 

 

3.1 Metodologia para caracterização 

 

Para se ter uma quantidade de dados que revelassem a variabilidade e a composição 

química da água produzida da UO-RNCE foi realizado, o monitoramento no período de 

setembro de 2009 a julho de 2010. As amostras foram coletadas semanalmente e conservadas 

de acordo com APHA et al. (1998) seção 1060 A. Todas as amostras eram retiradas no 

mesmo ponto de amostragem (saída do SAO daquela ETE), garantindo a sua 

representatividade. Após transporte e chegada ao Laboratório de Tecnologia Mineral e dos 

Materiais foram realizadas as análises físico-químicas.  Os resultados foram tratados através 
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da estatística multivariada e descritiva. O fluxograma representado na Figura 3 descreve as 

etapas do trabalho. 

 

 

 

Figura 3. Fluxograma das etapas do trabalho. 

 

3.1.1 Coleta  

 

Para a realização do trabalho foram utilizadas amostras de águas produzidas pré-

tratadas, ou seja, que passaram pelo separador água/óleo da ETE. As coletas foram realizadas 

semanalmente sempre no mesmo ponto de amostragem e quando chegavam a Universidade as 

amostras foram conservadas. As alíquotas de 50 ou 20 L foram transportadas em bombonas 

plásticas, garantindo a quantidade necessária para a realização das análises físico-químicas. 

Diferentes amostras coletadas são apresentadas nas Figuras 3.1 e 3.2. 
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Figura 3.1 Amostra de água de produção pré-tratada com baixa concentração de óleos e 

graxas. 

 

 

Figura 3.2 Amostra de água de produção pré-tratada com alta concentração de óleos e graxas. 

  

3.1.2. Conservação das amostras 

 

As amostras foram conservadas de acordo com APHA et al. (1998) seção 1060 A. As 

amostras para análise de TOG foram acidificadas com ácido sulfúrico P.A, até atingirem um 

pH próximo a dois e logo em seguida, refrigeradas até se procederem as análises. Para os 
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outros parâmetros a conservação foi feita refrigerando as amostras, apenas 1 Litro da amostra 

foi conservada, o restante ficava exposto à temperatura ambiente, simulando as condições de 

campo. 

 

3.2 Análises físico-químicas 

 

Para esta pesquisa foram avaliados importantes parâmetros de qualidade da água 

produzida da indústria do petróleo foram eles: condutividade, cloreto, salinidade, oxigênio 

dissolvido, turbidez, nitrato, temperatura, pH, TOG (Teor de óleos e graxas). Todas as 

análises físico-químicas foram realizadas nos laboratórios da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (Laboratório de Engenharia Ambiental e Controle de Qualidade e 

Laboratório de Tecnologia Mineral e de Materiais). O parâmetro salinidade foi determinado a 

partir de uma relação matemática entre o cloreto é a salinidade. 

 

3.3 Métodos 

 

Para a realização das análises da água de produção foi utilizado basicamente três 

equipamentos: sonda multiparamétrica, modelo MP TROLL 9500, condutivímetro da 

Digimed, MD – 31 e o Infracal TOG/TPH da Wilks Enterprise Corp.- Modelo HATR-T. A 

relação dos equipamentos com os respectivos parâmetros por eles determinados é mostrada na 

Tabela 3. 
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Tabela 3. Relação dos equipamentos e parâmetros medidos. 

Parâmetro Equipamento utilizado 

Cloreto (mg/L) 

pH 

Turbidez (FTU) 

Nitrato (mg/L) 

Temperatura (°C) 

 

 

Sonda multiparamétrica 

TOG (mg/L) Infracal 

Condutividade (µS/cm) Condutivímetro 

 

3.4 Sonda Multiparamétrica  

 

A sonda multiparamétrica é um equipamento indicado para monitoramento da 

qualidade de água e efluentes aquosos. É de fácil manuseio e permite a obtenção de vários 

parâmetros ao mesmo tempo, pois possui sensores inteligentes que são acoplados lado a lado 

em uma mesma medida. Outro fator importante é que a sonda possibilita o monitoramento por 

longos períodos, permitindo a opção de análise programada. Portanto, as medidas são 

determinadas continuamente e em tempo real. No caso presente, as análises físico-químicas 

foram feitas todas ao mesmo tempo e em conjunto. Após o término das análises os dados 

foram salvos em palmtop e logo em seguida, descarregados no computador através do 

software Win - Situ para a geração do banco de dados. As Figuras 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 mostram 

a sonda e seus componentes. 
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Figura 3.3.  Sonda Multiparamétrica em conjunto com o palmtop e os cabos. 

 

 

Figura 3.4.  Eletrodos da sonda. 

 

Sonda 
Palmtop 

Cabos 

Eletrodos 

Base da 

sonda 
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Figura 3.5. Disposição dos sensores da sonda multiparamétrica. 

 

 

Figura 3.6. Palmtop da sonda. 

 

 

A sonda multiparamétrica é composta por 4 eletrodos fixos para determinação de: 

turbidez, temperatura, pressão e potencial oxi-redução; e 6 eletrodos móveis para 

determinação de: nitrato, condutividade, amônia, cloreto, oxigênio dissolvido e pH. De acordo 

Sensor de temperatura (fixo) 

Posições para fixação dos demais sensores 

Sensor de turbidez e pressão (fixo)  
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com o fabricante TROLL 9500 (2005) cada sensor possui um principio de funcionamento 

diferente. 

Sensor de oxigênio dissolvido – É do tipo polarográfico modelo Clark que consiste de 2 

eletrodos metálicos em contato com um eletrólito e separados da água de medição por uma 

membrana polimérica. O Oxigênio Dissolvido (OD) e outros gases passam através de uma 

membrana ao eletrólito. Uma descarga elétrica é aplicada aos eletrodos, o que causa uma 

reação eletroquímica (Manual TROLL 9500, 2005). A corrente resultante é proporcional à 

concentração de oxigênio dissolvido pela membrana. O potencial elétrico é selecionado de 

forma que somente o oxigênio dissolvido seja reduzido. 

Sensor de amônio (NH4
+) – É um eletrodo seletivo de íons (ISE)  que apresenta seletividade 

em relação aos íons de amônio. 

Sensor de cloreto – Assim como o eletrodo de amônio o eletrodo de cloreto também é um 

eletrodo seletivo, apresentando seletividade para íons cloreto (Cl-). Funciona com uma 

combinação dupla de ISE com um eletrodo de referência prata/cloreto de prata. 

Sensor de nitrato - É também um eletrodo seletivo de íons, que apresenta seletividade para o 

íon nitrato (NO3
-). Funciona com uma combinação entre eletrodos de referência de prata/ 

cloreto de prata. 

Sensor de turbidez – Este sensor compara a intensidade da luz dispersa pelo fluido analisado 

no ambiente com a intensidade da luz dispersa de um padrão de suspensão de referência. 

Quanto maior a intensidade da luz dispersa medida em FTU (Fomazin units turbidity), maior 

a turbidez. 

Sensor de temperatura – É um termômetro resistivo de platina. 

Sensor de pH – O pH é determinado através do método potenciométrico. 

Sensor de potencial óxido-redução - É semelhante ao pH. Utiliza também o método 

potenciométrico. 

Sensor de condutividade – Eletrodo para determinar a condutância que é a recíproca da 

resistência, em ohms, medida entre 2 eletrodos opostos de um cubo de 1 cm a uma 

temperatura específica. 
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Sensor de pressão – Para a determinação do nível de água ou coluna de pressão. O sensor 

detecta as alterações da pressão, medidos por força por unidade quadrada de área da 

superfície. A pressão é o efeito da coluna de água ou outro fluido acima de um manômetro 

interno e isolado que mede esse esforço. Unidades comuns de medida são psi ou Newtons por 

metro quadrado (Pascal). A sonda também determina a pressão barométrica. 

 

3.5. Metodologia da Sonda Multiparamétrica.  

 

 3.5.1 Montagem e calibração. 

 

O equipamento foi montado colocando um eletrodo por vez e conectando a sonda aos 

outros equipamentos (cabos e palmtop). Após a montagem os eletrodos da sonda foram 

calibrados um a um. Para cada parâmetro, exceção para turbidez e temperatura, que são 

calibrados de fábrica, utiliza-se um ou dois pontos de calibração fazendo uso de padrões. Para 

medida do nitrato necessita-se de apenas de um ponto de calibração enquanto para os demais 

parâmetros utilizam-se dois pontos de calibração. Os parâmetros nitrato, cloreto e pH foram 

calibrados com as soluções padrões da marca Win Situ, que vieram juntos com a sonda. O OD 

(oxigênio dissolvido) foi calibrado com água de acordo com o manual do equipamento. A 

Tabela 3.1 mostra os pontos de calibração para os eletrodos, que envolviam os parâmetros 

avaliados. 
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Tabela – 3.1. Padrões de calibração para cada parâmetro. 

Parâmetro Padrão de calibração 1 Padrão de calibração 2 

Nitrato Nitrato = 13 ppm - 

Turbidez - - 

Cloreto Cloreto = 35 ppm Cloreto = 350 ppm 

Oxigênio dissolvido Saturado com ar Saturado com água 

Temperatura - - 

pH pH = 4 pH = 10 

 

3.5.2 Análises físico-químicas com a Sonda Multiparamétrica 

 

Assim que a amostra era recebida eram realizadas todas as análises iniciais (sem a 

variação da temperatura e do tempo), com exceção do TOG. Fazia-se principalmente a 

medida de OD (oxigênio dissolvido), pois este parâmetro deve ser analisado até oito horas 

após a coleta da amostra. Para a realização da análise de OD a amostra foi deixada em 

repouso durante 10 minutos antes da realização da análise físico-química, pois esta análise 

deve ser realizada sem agitação. Logo em seguida a amostra foi agitada para que os sólidos 

que haviam sido depositados voltem à situação inicial e é feita nova análise para determinar a 

turbidez. Para as análises iniciais logo após a chegada, retirava-se uma alíquota de 5 a 10 L, 

de efluente da amostra (20 ou 50 L). A amostra foi transferida para um recipiente menor. 

Neste recipiente colocava-se a sonda atentando para que todos os eletrodos estivessem 

totalmente imersos na amostra e a sonda bem acondicionada. As leituras foram feitas a cada 2 

minutos durante 10 a 15 minutos gerando uma quantidade de 5 a 12 resultados, por 

parâmetro. As análises iniciais foram realizadas no interior do laboratório.  Após a finalização 

das análises foi retirada uma alíquota de 1 litro e guardada no refrigerador para serem 

conservadas e para possíveis novas análises. A análise de TOG foi realizada somente no dia 
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seguinte, através do infracal, no entanto para tal, a amostra foi conservada com ácido evitando 

que o óleo se depositasse na parede do recipiente.  

Para se ter idéia da influência da temperatura sobre determinado parâmetro, foram 

realizadas medidas durante todo o dia, ou seja, no inicio da manhã, ao meio dia e ao final da 

tarde. Com exceção do TOG e OD todos os outros parâmetros foram determinados à 

temperatura ambiente. O procedimento para a análise foi semelhante, diferenciando apenas o 

local, pois o experimento foi conduzido à temperatura ambiente no exterior do laboratório e o 

volume neste caso foi de no mínimo 10 litros de amostra. Antes da realização da análise a 

amostra era agitada com agitador mecânico durante 10 minutos a 2500 rpm. O procedimento 

foi realizado durante um período de 4 dias, para cada amostra. As alíquotas para este teste não 

foram conservadas e sim deixadas expostas à temperatura ambientes durante todos os dias, 

não sendo em momento algum conservadas. 

 

 3.6 Analisador Infracal TOG/TPH (Modelo HATR-T2) 

 

O analisador infracal determina a concentração de óleos e graxas, através de 

espectrometria de absorção no infravermelho. De acordo com Dyer (1969) apud Nascimento 

(2003) a espectrometria é baseada na medida da energia absorvida nas transições vibracionais 

de uma dada molécula, que ocorrem quando esta absorve energia na região do infravermelho 

do espectro eletromagnético. Cada grupo funcional e as suas ligações químicas características, 

corresponderão a uma diferente freqüência e intensidade de absorção nesta região do espectro.  

Em se tratando de hidrocarbonetos o modelo HATR-T2 utiliza-se do fato de que estes 

compostos orgânicos podem ser extraídos da água ou do solo com uso de um solvente 

adequado. Os compostos orgânicos extraídos absorvem energia na região do infravermelho 

em um comprimento de onda característico e a quantidade de energia absorvida é 

proporcional à concentração de óleo/graxa contido no solvente (Medeiros, 2008). 
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3.6.1 Procedimento de obtenção de TOG/TPH no analisador infracal (Modelo-HATR-

T2). (i) extração e (ii) procedimento para o analisador. 

 

(i) Procedimento para a extração. 

 

As amostras já acidificadas com ácido sulfúrico PA, seguem para etapa de extração do 

óleo. Em funil de separação adiciona-se à amostra uma quantidade de N-Hexano 97% (grau 

UV/HPLC – ESPECTR) na proporção 10:1 (base volumétrica 10 partes de amostra 1 parte de 

H-Hexano). O funil foi agitado durante pelo menos 5 minutos (grande agitação) e depois 

deixado em repouso de 5 a 10 minutos ou até haver a completa separação entre fase orgânica 

e a fase aquosa. Terminado o período de separação de fases a fase orgânica foi recuperada. 

Aspectos das fases orgânica e aquosa são apresentados na Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7.  Fase aquosa e fase orgânica após extração. 
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(ii) Procedimento para a o analisador infracal (Modelo-HATR-T2). 

 

Após a etapa da extração da fase orgânica foi feita a limpeza do Infracal para garantir 

que o óleo presente seja apenas o da amostra avaliada. Logo em seguida começa-se a análise 

adicionando 50 µL da fase orgânica carregada em óleo na plataforma do Infracal. 

  Quando a amostra foi colocada na plataforma, um feixe de luz foi internamente 

refletido na parte inferior do cristal e o produto foi focado diretamente no duplo pacote 

detector. Quando uma onda penetra na amostra em seus pontos de reflexão interna, uma 

quantidade de energia foi absorvida pela amostra no comprimento de onda da radiação. A 

energia consumida pelo comprimento de onda na análise (IA) é menor quando comparada à 

energia coletada do comprimento de onda de referência (IR). A concentração de óleo foi 

determinada a partir do cálculo do logaritmo da razão entre a luz transmitida em um 

comprimento de onda de referência e a luz transmitida em um comprimento de onda da 

análise, segundo a Lei de Lambert-Beer, expressa na Eq (3): 

 

 

 

De acordo com a Lei de Lambert-Beer, a relação existente entre a concentração e a 

absorbância A é linear. E os desvios de linearidade são determinados a partir da obtenção dos 

valores de absorbância de amostras conhecidas e, portanto, uma calibração interna no 

aparelho de medida deve ser feita.  

Para o trabalho a análise foi repetida no mínimo três vezes e então é feita uma média 

das leituras obtidas. Para cada repetição o equipamento foi limpo com N-Hexano 97% 

(UV/HPLC – ESPECTR), de modo que não fique resíduo da amostra anterior. A Figura 3.8 

mostra o Infracal usado durantes às análises. 

 

 

(3) 
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Figura 3.8. Infracal TOG/TPH da Wilks Enterprise Corp - Modelo HATR-T. 

 

3.7 Determinação da salinidade 

 

Para a determinação da salinidade foi utilizada uma correlação com o cloreto, pois a 

salinidade foi dada em maior parte pela concentração em cloretos. A correlação foi obtida 

através da APHA et al. (1998) seção 2520A. A Eq (3.1) mostra a relação existente entre a 

salinidade e o cloreto.  

 

 

Onde S é a salinidade e Cl é a concentração de cloreto presente na amostra. 

 

3.8 Tratamento estatístico dos dados 

 

Para o tratamento estatístico dos dados obtidos foi necessário além da estatística 

descritiva o uso da técnica de análise de componentes principais. Este método como dito 

anteriormente investiga as relações existentes entre as variáveis estudadas. No tratamento 

estatístico foi utilizado o software Statistica versão 7.0. 

(3.1) S = 1, 80655 Cl 
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A estatística utilizou as médias dos dados obtidos entre os parâmetros, de modo que, 

todos os parâmetros puderam ser analisados através da PCA. 

Para verificar se a variação dos parâmetros dispostos ao longo do dia foi significativa 

realizou-se uma análise de variância com fator duplo sem repetição, para avaliar os blocos 

(dias) e as linhas (horas).  

Para avaliar a variabilidade e a faixa de variação dos parâmetros estudados foram 

feitos gráficos de controle estatístico. Para a construção dos gráficos de controle foi 

determinada a média, o desvio padrão e a partir do desvio padrão foi aplicado o teste 

estatístico t- student (95%). Para a realização do teste – t. Para avaliar se houve variação 

significativa de alguns parâmetros foi realizada uma análise de variância, considerando o 

nível de significância de 5 %. Essa análise verifica se as médias obtidas sofrem algum efeito, 

devido à variação proposta às amostras. Para a análise destes dados foi utilizada a ANOVA 

com fator duplo de repetição. Nesta abordagem estatística os valores obtidos através de 

relações matemáticas (F calculado) são confrontados com os valores tabelados para o teste F de 

Snedecor (F tabelado) considerando os níveis de significância de 5%. Caso o F tabelado seja maior 

do que o F calculado a hipótese nula é aceita, pois as médias das amostras não são significativas. 
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4. Resultados e Discussões 

 

4.1Variabilidade dos parâmetros 

 

Para avaliar a variabilidade da água de produção, proveniente de uma ETE da UO – 

RNCE foram construídos durante o período gráficos de controle para cada parâmetro 

estudado (nitrato, cloreto, salinidade, condutividade, pH, turbidez, oxigênio dissolvido e 

TOG). O período avaliado compreendeu os meses de agosto de 2009 até julho de 2010. A 

partir dos gráficos é possível perceber a variabilidade de todos os parâmetros. Serão 

apresentados os gráficos de controle, para o cloreto e a condutividade. (Figuras 4 e 4.1). 

 

 

Figura 4. Gráfico de controle do cloreto. 
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Figura 4.1. Gráfico de controle da condutividade. 

 

 

Os dados apresentados nas Figuras 4 e 4.1 mostraram variabilidade ao longo dos 

meses de análise. Os pontos (Figuras 4 e 4.1) revelaram uma distribuição aleatória e ainda 

ficaram contidos dentro dos limites de controle (inferior e superior). Deste modo, o sistema é 

considerado estar sob controle estatístico. O cloreto obteve 53 % dos seus pontos localizados 

abaixo do limite central. A condutividade mostrou-se com uma distribuição ligeiramente mais 

elevada, sendo 58% dos pontos localizados abaixo da linha central. De acordo com os 

resultados, a variação foi em torno da média (linha central), não havendo muitos valores 

distoantes.  

A condutividade mostrou uma média de 3702 µS/cm conforme mencionado na Figura 

4.1 e o desvio padrão de 918,6 µS/cm. Os valores obtidos ficaram distribuídos em torno do 

limite central (LC), não havendo concentração de pontos abaixo ou acima do limite central. 

Çakmake, Kayaalp e Koyuncu (2008) caracterizaram água produzida proveniente de 2 poços 

localizados na Turquia e obtiveram uma condutividade de 18770 µS/cm, para o poço produtor 

de óleo e gás e 47600 µS/cm para o poço produtor somente de óleo. Essa diferença ocorre 

porque a composição química da água de produção é dependente do campo produtor. Com 

base nos resultados do presente estudo a faixa em que os processos de tratamento deverão ser 



Capítulo IV - Resultados e discussõe Dissertação de Mestrado 

56 

Patrícia Cristina de Araújo Puglia de Carvalho – Março/2011. 

conduzidos será entre 1870 a 5540 µS/cm, que representam os limites inferior e superior 

observados. A tabela 4 compara a concentração de cloreto obtida no trabalho com diferentes 

regiões produtoras. 

Tabela 4. Comparação da concentração do cloreto obtida no trabalho (S= 1090,37), com 

diferentes regiões. 

País Concentração 

Média de cloreto 

(ppm) 

UO-RNCE  2743 

Bacia de Campos 

(Lima et al, 2008) 

29830 

Turquia, poço com 

produção de óleo e 

gás.(Çakmake, 

Kayaalp e Koyuncu 

2008) 

3199 

Turquia, poço com 

produção de óleo. 

(Çakmake, Kayaalp e 

Koyuncu, 2008) 

16745 

Bacia de Sergipe 

(Carmópolis). 

(Vieira, Cammarota e 

Camporese, 2003) 

9323 

Campos onshore 

(EUA). (Murray 

Gulde et al, 2002). 

3361 
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O resultado avaliado para diferentes regiões evidencia que o efluente pode variar de 

composição a depender da localização. O tratamento que depender da concentração de 

cloretos deve ser conduzido entre 570 a 4925 ppm, como obtido no presente estudo.  

A variabilidade do pH durante os periódo de análise é representada pelo gráfico de 

controle na Figura 4.2.  

 

 

Figura 4.2. Gráfico de controle do pH. 

 

 

A Figura 4.2 mostra a variabilidade do pH da água produzida durante o período 

avaliado. Observa-se que 63 % dos pontos estão localizados  abaixo do limite central, ou seja, 

apesar da variabilidade o pH  esta em torno de 6,7 a 7,4 apenas e os 37 % restantes 

apresentaram um pH superior a 7,4.  

A Tabela 4.1 compara o pH obtido durante o trabalho e com os gráficos de controle 

com diferentes regiões. 
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Tabela 4.1.Comparação do pH obtido (S=0,37) com diferentes regiões produtoras. 

País pH (Média) 

UO-RNCE  7,4 

Bacia de Campos 

(Campos, Nobrega e 

Sant’Ann, 1999) 

6,8 

Turquia, poço com 

produção de óleo e 

gás.(Çakmake, 

Kayaalp e Koyuncu 

2008) 

7,8 

Turquia, poço com 

produção de óleo. 

(Çakmake, Kayaalp e 

Koyuncu 2008) 

7,1 

 

Quanto à faixa limite, o pH se encontra entre 6,5 e 8,3, que são respectivamente os 

valores máximo e mínimo. De acordo com isso o pH da água de produção da UO-RNCE é 

neutro a ligeiramente alcalina.Novamente o resultado avaliado para diferentes regiões, mostra 

a influência da localização na composição da água de produção. 

A variação do nitrato durante o período de análise é representada pelo gráfico de 

controle na Figura 4.3  
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Figura 4.3. Gráfico de controle do nitrato. 

 

 

Observa-se na Figura 4.3 que 53% das amostras apresentaram valores que se 

concentraram abaixo do limite central, ou seja, em torno do valor médio de 12,6 ppm e o 

desvio padrão para este parâmetro foi de 3,36. 

  Murray – Gulde et al. (2002), em seu estudo encontraram uma média de 7,0 ppm de 

nitrato na água produzida proveniente de campos onshore dos Estados Unidos. A faixa limite 

encontrada para o nitrato, no presente trabalho foi entre 5,86 e 19,30 ppm.  

A variabilidade do Teor de Óleos e Graxas ao longo do período de análise é representada 

pelo gráfico de controle na Figura 4.4. 
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Figura 4.4. Gráfico de controle do TOG. 

 

 

A Figura 4.4 mostra a variabilidade do teor de óleos e graxas, ao longo do 

monitoramento. Os pontos foram distribuidos não havendo concentração acima ou abaixo do 

limite central, sendo a média do teor de óleos e graxas em torno de 70 ppm. Apenas um 

outlier ocorreu, provavelmente devido a entrada de uma carga de maior quantidade de óleo na 

ETE, já que esta recebe efluente de vários pontos.  

A Tabela 4.2 apresenta o teor de óleos e graxas em diferentes regiões comparando 

com a obtida no presente trabalho. 
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Tabela 4.2. Comparação do TOG obtido (S= 14,6) com diferentes regiões produtoras. 

País Média de TOG 

(ppm) 

UO-RNCE  67,8 

Bacia de Campos 

(Campos, Nobrega e 

Sant’Ann, 1999) 

220 

Bacia de Sergipe 

(Carmópolis). 

(Vieira, Cammarota e 

Camporese, 2003) 

79 

Índia. (Kaur et al, 

2009) 

80 

 

  Os variação nos valores do TOG é maior quando estes são comparados aos parâmetros 

vistos anteriormente. Este fato pode ser devido a influência da localização e da composição da 

água produzida. De acordo com a Figura 4.4, os processos de tratamento devem abranger a 

faixa entre 38,8 e 97 ppm de óleos e graxas.  

A variabilidade da turbidez durante o período de análise é representada pelo gráfico de 

controle na Figura 4.5. 
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Figura 4.5. Gráfico de controle da Turbidez. 

 

 

Os pontos se localizaram entre os limites superior e inferior do gráfico, e ficaram 

distribuidos em torno da média, caracterizando a aleatoriedade e ainda afirmando o que já foi 

dito sobre a variabilidade, vale salientar que a turbidez  compreende os sólidos e o óleo 

presente na amostra. Cerca de 57% dos pontos se concentraram abaixo da média, que foi em 

torno de 204 NTU. O desvio padrão determinado foi de 104,73 . Kaur et al (2009) obtiveram 

em seu estudo  uma média em torno de 192 NTU para amostras de água produzida. A faixa de 

variação da turbidez em que os tratamentos devem contemplar será entre 7 a 413 NTU.  

A variação do oxigênio dissolvido durante o análise está representada pelo gráfico de 

controle na Figura 4.6.  
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Figura 4.6. Gráfico de controle do Oxigênio dissolvido. 

 

 

Quanto ao oxigênio dissolvido, assim como os outros parâmetros, os pontos 

distribuíram-se em torno da média (3,32) não havendo outliers.  Observa-se que 53% dos 

pontos estão situados abaixo do limite central.  

A faixa onde os processos de tratamento devem ser conduzidos é de 0,14 a 7,0 ppm. 

As tabelas com os valores da média, LIC e LSC para todos os parâmetros estão no anexo do 

presente trabalho. 
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4.2Teste de variância 

 

Foram avaliados os parâmetros condutividade, cloreto, pH, nitrato e turbidez ao longo 

de dias observando-se as mudanças de temperatura. Os parâmetros pH, nitrato e turbidez 

apresentaram alguma variação, enquanto os demais permaneceram aproximadamente 

constantes. Para o teste de variância os parâmetros foram avaliados em blocos (dias), e em 

linhas (horas). Foram determinados e comparados o F observado e o F calculado (anexo) para os 

parâmetros que apresentaram alguma variação e então a partir deles determinar se houve 

alguma variação significativa das médias dos parâmetros avaliados. Para a determinação da 

análise de variância (ANOVA) foram calculadas as médias e variância e posteriormente os 

valores de F observado e F calculado para os parâmetros. 

 

4.2.1 Nitrato 

 

O teste de variância apontou que o nitrato apresentou diferença significativa em nível 

de significância de 5 % entre as médias calculadas entre os blocos e linhas (Tabela 4.3). Os 

valores de F observado e F calculado estão na Tabela I do anexo. 
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Tabela 4.3. Médias e variâncias da concentração do nitrato (blocos e linhas). 

   

Bloco (dias) Média Variância 

1 10,43 9,03 

2 12,73 19,72 

3 15,41 15,10 

4 18,97 15,30 

Linhas (horas)   

1 18,53 15,48 

2 11,70 16,30 

3 12,92 12,79 

 

Essa análise indica que as médias obtidas sofrem efeito da aleatoriedade e do tempo 

(horas e dias). 

Acredita-se que o aumento na concentração do nitrato deve-se à amônia inicialmente 

presente na amostra associada ao efeito da variação de temperatura. Não foi possível 

determinar a concentração de amônia nas amostras, por tratar-se de um efluente salobro, com 

salinidade superior a 1000 ppm. Esta salinidade relativamente alta impossibilita a 

determinação da concentração do íon amônio através do equipamento utilizado (sonda 

multiparamétrica). Entre os compostos nitrogenados presentes, a amônia se constitui na forma 

menos estável, enquanto o nitrato se apresenta como a forma mais estável. Desta forma, a 

amônia presente é oxidada primeiramente a nitrito, e rapidamente é convertida a nitrato. 

Nitrato (ppm) 
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4.2.2 pH 

 

Apesar de ter havido alguma variação no pH, o teste de variância não mostrou 

diferença significativa em nível de significância de 5%, entre as médias calculadas para as 

linhas e blocos (Tabela 4.4). De acordo com esta análise a variação ocorrida não é 

significativa, ou seja, as médias obtidas não sofrem o efeito da aleatoriedade e do tempo. Os 

valores do F observado e F calculado estão na tabela II do anexo. 

 

 

Tabela 4.4. Médias e variâncias do pH (blocos e linhas). 

 pH  

Bloco (dias) Média Variância 

1 8,20 0,00 

2 7,79 0,07 

3 8,12 0,02 

Linhas (horas)   

1 8,20 0,00 

2 7,79 0,07 

3 8,12 0,02 
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4.2.3 Turbidez 

 

O teste de variância para a turbidez apresentou diferenças significativas em nível de 5 

% entre as médias calculadas somente entre os blocos (Tabela 4.5). Os valores de F observado 

e F calculado estão na Tabela III do anexo. De acordo com a análise as médias obtidas sofrem 

o efeito da aleatoriedade e do tempo (dias). A diminuição da turbidez com o tempo deve-se à 

sedimentação dos sólidos presentes nas amostras e a deposição do óleo na parede do 

recipiente. 

 

Tabela 4.5. Médias e variâncias da turbidez dos blocos e linhas. 

 Turbidez  

Bloco (dias) Média Variância 

1 298 21 

2 85,66 261,33 

3 68,66 74,33 

Linhas (horas)   

1 154 16663 

2 144 17489 

3 152 15607 
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4.2.4 Temperatura 

 

O teste de variância para a temperatura não apresentou diferenças significativas em 

nível de significância de 5% entre as médias calculadas tanto para as linhas quanto para os 

blocos (Tabela 4.6). Isto indica que a variação da temperatura externa em que a amostra era 

exposta não influenciava o meio. Os valores de F observado e F calculado estão na Tabela IV 

do anexo. 

 

Tabela 4.6. Médias e variâncias da temperatura (blocos e linhas). 

 Temperatura (°C)  

Bloco (dias) Média Variância 

1 35,61 8,29 

2 33,40 0,56 

3 33,04 4,29 

4 33,08 2,08 

Linhas (horas)   

1 33,93 0,95 

2 34,15 1,83 

3 33,28 11,35 
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4.3 Análises de componentes principais 

 

4.3.1 Correlação entre as variáveis e a estatística descritiva. 

 

A análise estatística através da PCA envolveu todos os parâmetros estudados, a saber: 

nitrato, TOG, oxigênio dissolvido, turbidez, salinidade, cloreto, condutividade e pH.  Devido 

à variabilidade das amostras (conforme observado nos resultados anteriores) a análise de PCA 

foi realizada com base nas médias dos pontos obtidos para cada parâmetro. De início foram 

analisadas as correlações (no caso, lineares) entre parâmetros. A Tabela 4.7 mostra a matriz 

de correlação para os respectivos dados. 

 

Tabela 4.7. Sumário da estatística descritiva a partir da análise estatística multivariada. 

Variável Média   Desvio padrão 

 

Turbidez (NTU) 

Nitrato (PPM) 

pH 

Cloreto (ppm) 

Condutividade (µS/cm) 

Salinidade (ppm) 

OD (ppm) 

TOG (ppm) 

 

220,8 

19,6 

7,8 

2817,8 

3680,6 

5090,5 

4,1 

72,4 

 

 

101,1 

22 

8,9 

913, 880 

577, 439 

1650, 968 

2, 376 

29, 472 
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Tabela 4.8. Matriz de correlação. 

 Turbidez Nitrato pH Cloreto Condutividade Salinidade OD TOG 

Turbidez 1 0,30 -0,33 -0,16 -0,42 -0,16 -0,55 0,38 

Nitrato 0,30 1 -0,14 -0,11 -0,25 -0,11 -0,35 -0,12 

pH -0,33 -0,14 1 0,15 -0,22 0,15 0,35 -0,09 

Cloreto -0,16 -0,11 0,15 1 0,70 1,00 0,20 0,04 

Condutividade -0,42 -0,25 -0,22 0,70 1 0,70 0,32 0,00 

Salinidade -0,16 -0,11 0,15 1,00 0,70 1 0,20 0,04 

OD -0,55 -0,35 0,35 0,20 0,32 0,20 1 -0,01 

TOG 0,38 -0,12 -0,09 0,04 0,00 0,04 -0,01 1 

 

A Tabela 4.8 aponta correlações (valores em vermelho e cujo valor absoluto é maior 

ou igual a 0,5) apenas para os parâmetros: oxigênio dissolvido, salinidade, condutividade, 

cloreto e a turbidez. Ainda com relação à Tabela 4.8 o cloreto tem uma forte relação com a 

salinidade, por ser o, a correlação entre ambos os parâmetros foi igual a 1. A Tabela 4.7 indica 

que os parâmetros cloreto e salinidade apresentaram um maior desvio padrão e por 

conseqüente um maior erro amostral, indicando a importância da salinidade.  

A correlação positiva (0,70), para os parâmetros condutividade e salinidade e 

condutividade e cloreto pode ser explicada com o fato de que o aumento da condutividade 

depende da dissolução de eletrólitos totais (sais dissolvidos na água). Uma relação 

aproximada entre a condutividade e a concentração de eletrólitos dissolvidos é apresentada na 

Tabela 4.9, e cabe destacar que esta relação é valida para uma faixa de pH entre 6,5 e 8,5 (que 
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é a mesma faixa obtida para este trabalho).  As três variáveis correlacionadas são apresentadas 

no Box plot (Figura 4.7). 

 

Tabela 4.9. Relação condutividade e eletrólitos dissolvidos. 

Condutividade (μS x cm-1) Eletrólitos dissolvidos (ppm) 

Menor do que 1000 0,68 x condutividade 

De 1000 a 4000 0,75 x condutividade 

De 4000 a 10000 0,82 x condutividade 

Fonte: Micronal – Boletim de aplicação da qualidade da água. 

 

 

Figura 4.7. Box plot para condutividade, cloreto e salinidade. 

 

O Box plot confirma a correlação existente entre as 3 variáveis, pois estão contidas 

umas nas outras. O nível de oxigênio dissolvido em águas é uma indicação direta da qualidade 
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desta água. A correlação negativa (-0,55), entre a turbidez e o oxigênio dissolvido decorre 

devido à presença de materiais em suspensão, principalmente os óleos. De acordo com o 

CETESB (2010) a presença deste diminui a área de contato entre a superfície da água e o ar 

atmosférico. Este efeito impede a transferência do oxigênio da atmosfera para a água, que é 

uma das formas importantes de re-oxigenação da água. 

  As amostras analisadas no trabalho em questão apresentam alta turbidez, que se deve 

à presença de partículas de sólidos e óleos e graxas. 

Quege e Siqueira (2005) relacionam baixos valores de oxigênio dissolvido com a 

presença de alguns compostos como amoníacos e substâncias orgânicas que são 

descarregados e favorecem o crescimento bacteriano, aumentando as taxas de decomposição 

de matéria orgânica e conseqüentemente causando à redução das taxas de oxigênio dissolvido  

 

4.3.2. Componentes principais 

 

A análise dos parâmetros estudados resultou em sete componentes principais, que são 

responsáveis pela variância das observações, ou seja, estes sete componentes principais 

explicam grande parte da variabilidade dos dados por um número reduzido de componentes. 

Foram estudados sete parâmetros (nitrato, salinidade, cloreto, turbidez, TOG, condutividade e 

pH) e obtidos sete componentes principais. 

A partir da determinação dos autovetores foi possível obter os componentes principais 

(CP) aqui representados pelas Equações (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5), e (4.6). 

. 
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O componente principal um contém os parâmetros com maior variância (ver Tabela 

4.4), são eles; condutividade, salinidade e cloretos, logo estes componentes principais 

representam (de modo indireto) o teor de sais no efluente, pois são os parâmetros mais 

expressivos (-0,49 SL, -0,48 Co e -0,49 Cl). Valores positivos indicam um efluente mais turvo 

e com alto teor de óleos e graxas. Valores negativos indicam um efluente com maior 

quantidade de cloreto, conseqüentemente mais salino. 

O componente principal dois faz uma comparação global entre os parâmetros turbidez, 

condutividade, salinidade, cloreto e TOG com os parâmetros oxigênio dissolvido e o pH. Este 

componente representa a matéria orgânica presente no efluente. Valores positivos indicam 

menor turbidez, maiores quantidade de oxigênio dissolvido no meio e conseqüentemente 

menor matéria orgânica existente. Valores negativos para este componente indicam um 

efluente mais salino e com maior turbidez. A matriz (Tabela 4.8) não apresentou correlação 

entre a turbidez e o TOG, no entanto o segundo componente principal mostra haver alguma 
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relação, já que um dos fatores que causa elevada turbidez na água de produção é a presença de 

óleo na amostra. Outro parâmetro que apresentou alguma relação, mas que na matriz de 

correlação não foi evidenciado foi o pH, indicando ser uma variável que também possui 

relevância. O pH (0,42) mostrou uma correlação positiva com o OD (0,41), conforme Eq. 

(4.1). Acredita-se, que esta correlação pode estar associada diretamente há presença de 

amônia (NH3) é o íon amônio. É sabido que existe a presença deste composto na água de 

produção. De acordo com Lima, Wildhagen e Cunha (2008) o equilíbrio químico entre a 

amônia e o íon amônio (NH4
+) é estabelecido pelo pH. Valores de pH baixos favorecem a 

presença do íon amônio o que conseqüentemente pode levar a uma oxidação a nitrato e um 

consumo de oxigênio dissolvido no meio. 

Outra correlação que também surgiu no componente principal 2, foi entre o oxigênio 

dissolvido (0,41) e a salinidade (-0,33). Segundo Fiorucci e Beneditti Filho (2005), o aumento 

da salinidade ocasiona a redução da solubilidade do oxigênio dissolvido. Os autores ainda 

relatam que quando comparado com o efeito da temperatura o efeito da salinidade é 

insignificante. 

O componente principal três faz uma comparação entre os parâmetros cloreto, 

salinidade, condutividade com os parâmetros turbidez, nitrato, pH, oxigênio dissolvido e 

TOG. Este componente principal representa a quantidade de óleos e graxas da amostra. Os 

parâmetros associados a este componente de maior peso são o nitrato (-0,54) e o TOG (0,77). 

A matriz de correlação não apresentou indício de correlação entre ambas variáveis.  No 

entanto, o componente três indica que há alguma relação presente entre ambos. Esta relação 

pode estar associada indiretamente a presença do oxigênio dissolvido, pois reduzindo a 

camada de óleo poderá haver um aumento da oxigenação da água sendo o oxigênio um fator 

importante na formação do nitrato que é produto da oxidação do NH4
+. 

 O componente quatro representa a alcalinidade ou acidez do efluente. Valores 

negativos para este componente principal indicam um pH alto. 

O componente principal cinco representa o componente nitrogenado nitrato. 

Novamente a matriz de correlação não revelou relação entre o nitrato e o oxigênio dissolvido, 

porém a análise dos componentes principais mostra que existe relação entre ambas variáveis. 

Esta pode ser atribuída ao consumo do oxigênio dissolvido para formação do nitrato, que é a 

fase mais estável. 
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O componente principal seis representa a presença de material disperso na amostra 

(sólidos e compostos oleosos). Valores negativos desta componente indicam a presença de 

material suspenso e uma baixa concentração de oxigênio dissolvido. 

O componente principal sete representa a condutividade. Este compara basicamente a 

condutividade, turbidez e pH com cloreto e salinidade. Observa-se que este componente 

mostra a possível relação entre a condutividade e a turbidez, que não é evidenciada pela 

matriz de correlação (Tabela 4.8). A variância explicada destes componentes principais é 

mostrada na Figura 4.8.  

 

 

Figura 4.8. Gráfico da variância explicada. 

 

 

 

De acordo com a Figura 4.8 todos os sete componentes principais são representativos, 

pois todos eles explicam pelo menos 1 % da variância total. O componente principal 1, que 

representa a salinidade, contém a maior variância total (37,7%). Este, em conjunto com o 

componente 2, que representa a matéria orgânica, somam 59 % da variância total explicada, 

sendo estes dois os componentes mais importantes. O componente sete explica apenas 1,23% 



Capítulo IV - Resultados e discussõe Dissertação de Mestrado 

76 

Patrícia Cristina de Araújo Puglia de Carvalho – Março/2011. 

sendo este o de menor valor. A variância explicada acumulada, para cada componente 

principal é apresentada na Figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9. Gráfico de variância explicada acumulada 

 

De acordo com a Figura 4.9 dos componentes principais apresentados a partir da 

análise multivariada, os componentes que caracterizam a amostra e possuem maior impacto, 

são as componentes 1(salinidade), 2 (matéria orgânica), 3 (óleos e graxas presente na 

amostra), 4 (acidez) e 5 (compostos nitrogenados), pois a variância explicada acumulada é de 

94,42% para estes cinco componentes. A partir destes componentes principais podemos 

caracterizar esse efluente como; uma água produzida que, apresenta salinidade, turbidez, 

quantidade de óleos e graxas, matéria orgânica e um pH neutro a levemente alcalino. 



Capítulo IV - Resultados e discussõe Dissertação de Mestrado 

77 

Patrícia Cristina de Araújo Puglia de Carvalho – Março/2011. 

4.3.3 Avaliação mensal através dos componentes principais. 

 

A avaliação mensal foi realizada a partir dos scores obtidos na análise de componentes 

principais. A Tabela 4.10 mostra os scores para os componentes principais e os meses 

avaliados para o primeiro componente principal e a sua ordem de classificação. 

 

Tabela. 4.10. Scores do componente principal 1 – Salinidade. 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 4.10 indica que os melhores meses foram maio, março e junho 

respectivamente nessa ordem. E os piores meses foram novembro, abril, outubro, dezembro, 

fevereiro, indicando que estes meses tiveram uma maior concentração de sais dissolvidos, na 

água de produção da ETE - UO-RNCE.  

Os scores do componente principal 2 e sua ordem de classificação são apresentados na 

Tabela 4.11. Indicando quais meses tiveram uma maior e menor quantidade de matéria 

orgânica. 

 

 

MÊS SCORES 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO  
OUTUBRO -0,93 6 
NOVEMBRO -1,7 8 
DEZEMBRO -0,4 5 
FEVEREIRO -0,28 4 
MARÇO 0,9 2 
ABRIL -1,12 7 
MAIO 1,04 1 
JUNHO 0,79 3 
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Tabela. 4.11. Scores do componente principal 2- Matéria orgânica. 

 

 

 

 

 

 

 

O componente 2 apresenta como os melhores meses março, abril, fevereiro e maio. Os 

meses piores são novembro, junho, outubro e dezembro. Os meses considerados como ruins 

apresentaram uma água produzida mais turva e menor concentração de oxigênio dissolvido, e 

conseqüentemente maior quantidade de matéria orgânica.  

A Tabela 4.12 apresenta os scores do componente principal 3 e também indica quais 

os meses tiveram maior e menor concentração de óleos e graxas. Verifica-se na Eq.(4.2) que o 

maior coeficiente (0,77) está associado ao parâmetro TOG. Este parâmetro é importante para 

a indústria do petróleo no que diz respeito ao tratamento da água.  

 

 

 

 

 

MÊS SCORES 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO  

OUTUBRO -0,52 7 

NOVEMBRO -0,1 5 

DEZEMBRO -0,53 8 

FEVEREIRO 0,19 3 

MARÇO 0,9 1 

ABRIL 0,22 2 

MAIO 0,1 4 

JUNHO -0,135 6 
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Tabela 4.12. Scores do componente principal 3 – óleos e graxas. 

MÊS SCORES 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO  

OUTUBRO 1,43 1 

NOVEMBRO -0,27 5 

DEZEMBRO -0,42 7 

FEVEREIRO -0,13 4 

MARÇO 0,4 2 

ABRIL -0,3 6 

MAIO 0,11 3 

JUNHO -1,46 8 
 

A Tabela 4.12 apresenta como sendo os piores meses (maiores TOG´s): outubro, 

março e maio. Com relação aos melhores meses (menores TOG´s) são eles; fevereiro, 

novembro, abril, dezembro e junho.  

Os scores do componente principal 4 são mostrados na Tabela 4.1.3 e indicam quais 

meses tiveram um pH mais ácido e quais meses tiveram um pH mais alcalino. 

 

Tabela 4.13. Scores do componente principal 4- pH 

MÊS SCORES 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO  

OUTUBRO -2,4 8 

NOVEMBRO 1,14 2 
DEZEMBRO -0,41 6 

FEVEREIRO 0,56 3 

MARÇO 1,28 1 

ABRIL 0,5 4 

MAIO 0,42 5 

JUNHO -1 7 
 

A Tabela 4.13 indica como sendo os melhores meses: Março, novembro, fevereiro, 

abril e maio. E os piores meses foram; dezembro, junho, outubro. Os meses com os scores 

mais baixos (ruins) indicam um efluente com pH mais baixo. Os scores do componente 
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principal 5 são apresentados na Tabela 4.14, e indicam os meses com maior e menor 

concentração de nitrato. 

 

Tabela 4.14. Scores do componente principal 5- Compostos nitrogenados. 

MÊS SCORES 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO  

OUTUBRO -0,14 5 

NOVEMBRO 0,54 1 

DEZEMBRO 0,11 4 

FEVEREIRO -0,73 7 

MARÇO -0,71 6 

ABRIL 0, 501 2 

MAIO -1,09 8 

JUNHO 0, 415 3 
 

A Tabela 4.14 apresenta os meses; novembro, abril, junho e dezembro como sendo os 

melhores e os meses de março, fevereiro e maio os piores. Os meses ruins indicam uma 

concentração de nitrato mais elevada, que nos outros meses.  

Os scores do componente principal 6 são apresentados na Tabela 4.15 indica quais 

meses tiveram maior e menor turbidez, vale salientar que este componente não é muito 

expressivo, quando comparado com os outros componentes (componente 1, componente 2, 

componente 3, componente 4 e componente 5). 
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Tabela 4.15. Scores do componente principal 6 – Turbidez. 

MÊS SCORES 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO  
OUTUBRO -0,39 5 

NOVEMBRO -0,2 3 

DEZEMBRO 1,44 1 

FEVEREIRO -1,3 8 

MARÇO 0,07 2 

ABRIL -0,37 4 

MAIO -0,5 6 

JUNHO -1 7 
 

A Tabela 4.15 indica os meses considerados como bons sendo; dezembro e março. Os 

meses ruins foram dezembro, abril, outubro, maio e junho.Os meses ruins apresentam uma 

água produzida mais turva, causada não só pela presença de óleos como partículas sólidas em 

suspensão. Vale salientar que este componente não possui muito impacto, quando se trata de 

características do efluente avaliado.  

A Tabela 4.16 apresenta os scores da última componente principal o componente 7. 

Indicando os meses com alta e baixa condutividade, vale salientar que a componente 7 não é 

significativa quando comparado com os outros componentes principais (componente 1, 

componente 2, componente 3, componente 4 e componente 5). 
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Tabela 4.16. Scores do componente principal 7- Condutividade. 

MÊS SCORES 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO  

OUTUBRO -0,47 6 

NOVEMBRO -2 8 

DEZEMBRO 0,47 3 

FEVEREIRO 2 1 

MARÇO -0,46 5 

ABRIL 0,4 2 

MAIO 0,23 4 

JUNHO -0,55 7 
 

Os melhores meses são fevereiro, abril, dezembro e maio, os piores foram março, 

outubro, junho e novembro. Os meses ruins apresentam uma maior condutividade, turbidez e 

pH. Vale lembrar que o componente principal 7 explica muito pouco sobre o efluente. 

De acordo com as tabelas dos scores citadas anteriormente foi possível observar a 

variação dos meses, para diferentes componentes principais. A mudança mensal ocorrida 

confirma a variabilidade da água produzida proveniente de uma ETE-UO-RNCE, outro fator 

importante é que a variação pode afetar os diversos processos de tratamentos da água de 

produção. 

No entanto não é objetivo do trabalho indicar qual evento foi responsável por tal 

variação. Para isso seria necessário um período maior de análises. 

Uma análise global dos parâmetros medidos e do tratamento estatístico realizado 

permite classificar, à luz da Res. CONAMA nº 357/2005 capítulo I, artigo 2º, a água objeto do 

estudo como água salobra. Assim sendo, apresenta-se a seguir a Tabela. 4.17 comparando os 

valores médios dos parâmetros medidos com aqueles estabelecidos pela Resolução 

CONAMA n° 357/2005 para águas salobra de classe I, águas destinadas à preservação dos 

ambientes aquáticos. 
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Tabela 4.17. Comparação entre os valores médios obtidos e a resolução CONAMA. 

Parâmetro Valores médios obtidos Resolução CONAMA n°357/2005 

Cloreto (ppm) 2743 - 

Condutividade (µS/cm) 
3701,5 - 

Nitrato (ppm) 12,58 0,40  

Oxigênio dissolvido (ppm) 3,32 Não inferior a 5  

pH 7,4 6,5 a 8,5 

Salinidade (ppm) 4955,37 - 

Turbidez (NTU) 202,83 - 

TOG (ppm) 67,8 20 

 

A resolução CONAMA apenas menciona os parâmetros: TOG, oxigênio dissolvido, 

pH e nitrato dentre os parâmetros estudados. De acordo com a Tabela 4.17 com exceção do 

pH, os parâmetros se encontram com valores acima do permitido pela legislação ambiental 

vigente. Sendo necessário um tratamento além do pré-tratamento com o SÃO (separador 

água-óleo), para que o efluente esteja dentro dos limites previstos pela legislação. Com 

relação ao TOG, que possui grande importância para indústria do petróleo, a análise de 

componente principal mostrou haver uma relação com o OD. A redução da quantidade de 

óleos (conseqüentemente a redução da turbidez) poderá ocasionar um aumento do oxigênio 

dissolvido no meio devido ao aumento da área de contato entre a superfície do líquido e o ar 

atmosférico.  

Diversos são os processos de tratamento deste efluente que têm como objetivo 

principal separação de suspensões sólidas e emulsões ou de partículas coloidais de petróleo 

para que esteja de acordo com a resolução vigente já citada. Em se tratando de processos de 

separação têm-se os processos de natureza física, química e físico-química. Vale salientar que 
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este trabalho mostrou a necessidade de processo complementar além do SAO, que representa 

um processo primário. Além do tratamento primário existem diversos outros processos de 

tratamento tais como adsorção, evaporação, flotação, eletroflotação que podem ser 

considerados físicos e/ou físico-químicos. Como formas de tratamento final processos 

químicos como tratamento fotocatalítico, oxidativo poderiam ser empregados. Cada processo 

de tratamento compreende uma particularidade, e sua eficiência dependerá também das 

características do efluente, lembrando que a água de produção é um efluente oleoso complexo 

e variável e que seu tratamento não foi o objetivo deste trabalho. 
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5 Conclusões 

 

Com relação à caracterização do efluente, os parâmetros estudados (nitrato, turbidez, 

pH, cloreto, salinidade, condutividade e oxigênio dissolvido) da água produzida apresentaram 

uma concentração média de: 2743 ppm de cloreto, 12,58 ppm de nitrato, 3,32 ppm de 

oxigênio dissolvido, 4955,37 ppm de salinidade, 67,8 ppm de óleos e graxas, 202,83 NTU de 

turbidez, 7,4 de pH e 3701,5 µS/cm de condutividade. Os valores médios dos parâmetros não 

foram semelhantes com os dados de referência (literatura).  A explicação para as diferenças 

observadas é que a água de produção depende da formação geológica, do tempo de produção 

do poço e do tipo de hidrocarboneto explotado. Sendo assim, a água produzida proveniente da 

UO-RNCE apresenta diferenças com as águas produzidas provenientes de outras regiões. Em 

se tratando de descarte, as concentrações de nitrato, oxigênio dissolvido e TOG não estão 

adequadas à CONAMA n° 357/2005. Apenas o pH que mostrou estar neutro a ligeiramente 

básico e a salinidade estão de acordo com a legislação ambiental em vigor. Com relação aos 

outros parâmetros a CONAMA n° 357/2005 não faz referência, porém acredita-se que a 

concentração em cloreto por estar bem abaixo das águas salinas onde ocorre o descarte 

(oceano) mostra-se adequada. Ainda de acordo com a caracterização da água produzida 

estudada, esta apresentou-se variável ao longo dos meses analisados, confirmando a 

variabilidade e complexidade da água de produção. Apesar da variabilidade das amostras 

estas ocorreram em torno de valores médios e dentro dos limites estimados, não havendo 

pontos fora dos limites inferior e superior (com exceção do TOG). A partir dos gráficos de 

controle foi possível estabelecer a faixa ou tendência dos parâmetros tais como: 12,58 a 19, 30 

ppm de nitrato, 6,63 a 412,29 NTU de turbidez, 6,6 a 8,2 para pH, 1864,3 a 5538,7 µS/cm 

para condutividade, 526,26 a 4923 ppm de cloreto, 1015,75 a 8895 ppm de salinidade, 0,14 a 

6,78 ppm de OD e 38,8 a 97 ppm de óleos e graxas. 

Os testes realizados com o efluente exposto à temperatura ambiente mostraram que o 

efluente sofreu alterações com relação à concentração de nitrato e turbidez. O nitrato teve um 

aumento significativo ao longo de dias e horas. Este aumento do nitrato pode ser indício da 

oxidação do íon amônio a nitrato, que é sua forma mais estável. A turbidez também variou ao 

longo dos dias e das horas, sendo esta variação ocasionada pela sedimentação de sólidos e o 

acúmulo do óleo nas paredes do recipiente. 
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Com relação ao tratamento estatístico, a matriz de correlação apontou correlações 

positivas entre condutividade e cloreto, condutividade e salinidade, salinidade e cloreto, 

oxigênio dissolvido e turbidez. Porém, ao gerar os componentes principais foi possível 

perceber que poderão existir mais correlações como o nitrato e oxigênio dissolvido, nitrato e 

TOG, pH e oxigênio dissolvido, salinidade e oxigênio dissolvido. Desta forma um tratamento 

para retirada de óleo poderia alterar de forma positiva a condição para outros parâmetros, pois 

há correlação existente entre a quantidade de óleos e graxas e outros parâmetros tais como 

turbidez e oxigênio dissolvido. Este fato pode ser observado analisando-se o componente 2. 

Verifica-se que os coeficientes para estes parâmetros têm valores com sinais trocados, ou seja, 

para TOG´s baixos implica em aumento do OD e diminuição da turbidez . 

A PCA apresentou sete componentes principais que explicam as características do 

efluente. Vale salientar que cinco componentes explicam quase 95% das características do 

efluente, ou seja, os outros dois componentes explicam muito pouco. Conforme os 

componentes principais extraídos da análise estatística podemos dizer que as características 

gerais do efluente são: presença de cloretos (que permite uma alta condutividade e 

salinidade), presença de matéria orgânica e compostos nitrogenados (NO3, NH4
+), presença de 

óleos e graxas e um pH neutro a alcalino. Estas características sinalizam para uma água 

produzida do tipo salobra e tóxica devido, a presença de óleo disperso e dissolvido. Ainda de 

acordo com a presença de óleo o pré-tratamento apenas com o separador óleo/água não é 

suficiente, para atingir a norma recomendada para descarte regulada pelo CONAMA n° 

357/2005, que exige o máximo de 20 ppm de TOG. Vale salientar que a salinidade presente 

na AP, pode ser prejudicial a alguns tratamentos como, por exemplo, os biológicos e POA’S. 

A água produzida estudada não está apta para o reuso na agricultura, pois esta água se 

caracteriza como salobra de acordo com a CONAMA n°357/2005 (0,5 %0 a 30%0), possuindo 

uma alta quantidade de sais dissolvidos, não sendo indicada a este destino. 

Ainda segundo o tratamento estatístico a análise dos scores dos componentes 

principais indicou uma variação dos meses. Contudo, a explicação dessa variação não é 

objetivo do trabalho. Para isso seria necessário um período maior de análises e uma maior 

freqüência de coletas 
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Tabela I: ANOVA : Fator duplo com repetição 

Parâmetro: Nitrato 

Fonte de Variação SQ (1) ν (2) MQ (3) F observado Valor-p  F calculado 

Linhas (horas) 
106,03 2 53,01 25,92 0,0011 5,14 

Blocos (dias) 
121,41 3 40,47 19,79 0,0016 4,76 

Erro 
12,27 6 2,04 

   

Total 
239,72 11 

    

(1) Soma Quadrática; (2) Grau de liberdade; (3) Média Quadrática 

 

Tabela II:  ANOVA: Fator duplo com repetição 

Parâmetro: pH 

Fonte de Variação SQ ν  MQ F observado Valor-p  F calculado 

Linhas (horas) 
0,08 2 0,039 1,57 0,314 6,94 

Blocos (dias) 
0,28 2 0,140 5,57 0,06 6,94 

Erro 
0,10 4 0,025 

   

Total 
0,46 8 
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Tabela III : ANOVA – Fator duplo com repetição 

Parâmetro: Turbidez 

Fonte de Variação SQ ν  MQ F observado Valor-p F calculado 

Linhas (horas) 
156,22 2 78,11 0,56 0,609956 6,94 

Blocos (dias) 
98961,56 2 49480,78 355,26 3,13E-05 6,94 

Erro 
557,11 4 139,2778 

   

Total 
99674,9 8 

    

 

 

Tabela IV: ANOVA: Fator duplo com repetição 

Parâmetro: Temperatura  

Fonte de Variação SQ ν  MQ F observado Valor-p  F tabelado 

Linhas (horas) 
1,62 2 0,81 0,17 0,85 5,14 

Blocos (dias) 
13,60 3 4,54 0,94 0,48 4,76 

Erro 
28,80 6 4,80 

   

Total 
44,03 11 
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Tabela V: Gráfico de controle   

Parâmetro: Turbidez  (agosto/ 2009 – julho/2010). 

Turbidez 
(NTU) LIC Média LSC 
260,9 6,63 202,83 412,29 
85,6 6,63 202,83 412,29 

212,76 6,63 202,83 412,29 
92,42 6,63 202,83 412,29 
387 6,63 202,83 412,29 

284,47 6,63 202,83 412,29 
339,45 6,63 202,83 412,29 
59,92 6,63 202,83 412,29 
105,93 6,63 202,83 412,29 
109,76 6,63 202,83 412,29 
294,16 6,63 202,83 412,29 
415,23 6,63 202,83 412,29 
146,68 6,63 202,83 412,29 
149,46 6,63 202,83 412,29 
194,54 6,63 202,83 412,29 
104,2 6,63 202,83 412,29 
305,45 6,63 202,83 412,29 
149,17 6,63 202,83 412,29 
230,27 6,63 202,83 412,29 
62,54 6,63 202,83 412,29 
116,17 6,63 202,83 412,29 
129,59 6,63 202,83 412,29 
142,03 6,63 202,83 412,29 
234,37 6,63 202,83 412,29 
300,4 6,63 202,83 412,29 
380,05 6,63 202,83 412,29 
243,38 6,63 202,83 412,29 

316 6,63 202,83 412,29 
113,88 6,63 202,83 412,29 
118,85 6,63 202,83 412,29 
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Tabela VI: Gráfico de controle 

Parâmetro: Nitrato (agosto/ 2009 – julho/2010). 

Nitrato 
(ppm) LI C Média LSC 
8,83 5,86 12,58 19,30 
9,09 5,86 12,58 19,30 
15,18 5,86 12,58 19,30 
13,76 5,86 12,58 19,30 
12,76 5,86 12,58 19,30 
12,73 5,86 12,58 19,30 
9,94 5,86 12,58 19,30 
8,13 5,86 12,58 19,30 
7,67 5,86 12,58 19,30 
9,45 5,86 12,58 19,30 
12,20 5,86 12,58 19,30 
11,90 5,86 12,58 19,30 
8,30 5,86 12,58 19,30 
12,02 5,86 12,58 19,30 
18,87 5,86 12,58 19,30 
7,91 5,86 12,58 19,30 
15,42 5,86 12,58 19,30 
18,10 5,86 12,58 19,30 
16,62 5,86 12,58 19,30 
11,58 5,86 12,58 19,30 
14,23 5,86 12,58 19,30 
16,42 5,86 12,58 19,30 
14,29 5,86 12,58 19,30 
17,38 5,86 12,58 19,30 
15,23 5,86 12,58 19,30 
14,30 5,86 12,58 19,30 
8,20 5,86 12,58 19,30 
11,63 5,86 12,58 19,30 
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Tabela VII : Gráfico de controle 

Parâmetro: pH (agosto/ 2009 – julho/2010). 

pH LCI Média LCS 
7,7 6,6 7,4 8,2 
7,8 6,6 7,4 8,2 
7,1 6,6 7,4 8,2 
7,5 6,6 7,4 8,2 
7,4 6,6 7,4 8,2 
7,4 6,6 7,4 8,2 
7,6 6,6 7,4 8,2 
8,2 6,6 7,4 8,2 
6,7 6,6 7,4 8,2 
7,2 6,6 7,4 8,2 
7,3 6,6 7,4 8,2 
8,1 6,6 7,4 8,2 
8 6,6 7,4 8,2 

8,0 6,6 7,4 8,2 
7,2 6,6 7,4 8,2 
6,7 6,6 7,4 8,2 
7,0 6,6 7,4 8,2 
7,2 6,6 7,4 8,2 
7,2 6,6 7,4 8,2 
7,3 6,6 7,4 8,2 
7,2 6,6 7,4 8,2 
7,4 6,6 7,4 8,2 
7,2 6,6 7,4 8,2 
7,5 6,6 7,4 8,2 
7,6 6,6 7,4 8,2 
7,2 6,6 7,4 8,2 
7,4 6,6 7,4 8,2 
7,1 6,6 7,4 8,2 
7,1 6,6 7,4 8,2 
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Patrícia Cristina de Araújo Puglia de Carvalho – Março/2011. 

Tabela VIII : Gráfico de controle 

Parâmetro: Condutividade (agosto/ 2009 – julho/2010). 

Condutividade 
(µS/cm) LIC Média LSC 
4917,6 1864,3 3701,5 5538,7 
2420,8 1864,3 3701,5 5538,7 
3440 1864,3 3701,5 5538,7 
5190 1864,3 3701,5 5538,7 
4340 1864,3 3701,5 5538,7 
3090 1864,3 3701,5 5538,7 
4190 1864,3 3701,5 5538,7 
5088 1864,3 3701,5 5538,7 
5140 1864,3 3701,5 5538,7 
3670 1864,3 3701,5 5538,7 
3390 1864,3 3701,5 5538,7 
4890 1864,3 3701,5 5538,7 
4300 1864,3 3701,5 5538,7 
3040 1864,3 3701,5 5538,7 
3680 1864,3 3701,5 5538,7 

2976,67 1864,3 3701,5 5538,7 
3400 1864,3 3701,5 5538,7 
3350 1864,3 3701,5 5538,7 
3640 1864,3 3701,5 5538,7 
3900 1864,3 3701,5 5538,7 
3780 1864,3 3701,5 5538,7 
4300 1864,3 3701,5 5538,7 
3170 1864,3 3701,5 5538,7 
3320 1864,3 3701,5 5538,7 
4960 1864,3 3701,5 5538,7 
3450 1864,3 3701,5 5538,7 
2210 1864,3 3701,5 5538,7 
2000 1864,3 3701,5 5538,7 
2100 1864,3 3701,5 5538,7 
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Patrícia Cristina de Araújo Puglia de Carvalho – Março/2011. 

Tabela IX: Gráfico de controle 

Parâmetro: Cloreto (agosto/ 2009 – julho/2010). 

Condutividade 
(µS/cm) LIC Média LSC 
4917,6 1864,3 3701,5 5538,7 
2420,8 1864,3 3701,5 5538,7 
3440 1864,3 3701,5 5538,7 
5190 1864,3 3701,5 5538,7 
4340 1864,3 3701,5 5538,7 
3090 1864,3 3701,5 5538,7 
4190 1864,3 3701,5 5538,7 
5088 1864,3 3701,5 5538,7 
5140 1864,3 3701,5 5538,7 
3670 1864,3 3701,5 5538,7 
3390 1864,3 3701,5 5538,7 
4890 1864,3 3701,5 5538,7 
4300 1864,3 3701,5 5538,7 
3040 1864,3 3701,5 5538,7 
3680 1864,3 3701,5 5538,7 

2976,67 1864,3 3701,5 5538,7 
3400 1864,3 3701,5 5538,7 
3350 1864,3 3701,5 5538,7 
3640 1864,3 3701,5 5538,7 
3900 1864,3 3701,5 5538,7 
3780 1864,3 3701,5 5538,7 
4300 1864,3 3701,5 5538,7 
3170 1864,3 3701,5 5538,7 
3320 1864,3 3701,5 5538,7 
4960 1864,3 3701,5 5538,7 
3450 1864,3 3701,5 5538,7 
2210 1864,3 3701,5 5538,7 
2000 1864,3 3701,5 5538,7 
2100 1864,3 3701,5 5538,7 
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Patrícia Cristina de Araújo Puglia de Carvalho – Março/2011. 

Tabela X: Gráfico de controle 

Parâmetro: oxigênio dissolvido (agosto/ 2009 – julho/2010). 

Oxigênio 
Dissolvido (ppm) LIC Média LSC 

1,4 0,14 3,32 6,78 
3,5 0,14 3,32 6,78 
1,2 0,14 3,32 6,78 
1,4 0,14 3,32 6,78 
6,2 0,14 3,32 6,78 
5,5 0,14 3,32 6,78 
3,7 0,14 3,32 6,78 
2,8 0,14 3,32 6,78 
6,3 0,14 3,32 6,78 
1,11 0,14 3,32 6,78 
2,626 0,14 3,32 6,78 
3,954 0,14 3,32 6,78 
5,422 0,14 3,32 6,78 
1,18 0,14 3,32 6,78 
4,262 0,14 3,32 6,78 
3,164 0,14 3,32 6,78 
1,805 0,14 3,32 6,78 
4,35 0,14 3,32 6,78 
3,209 0,14 3,32 6,78 
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Patrícia Cristina de Araújo Puglia de Carvalho – Março/2011. 

Tabela XI: Gráfico de controle 

Parâmetro: TOG (outubro/2009 - junho/2010). 

TOG (ppm) LIC Média LSC 

57 38,8 67,8 97 

57,2 38,8 67,8 97 

63 38,8 67,8 97 

64,5 38,8 67,8 97 

58,5 38,8 67,8 97 

72 38,8 67,8 97 

81 38,8 67,8 97 

52 38,8 67,8 97 

96 38,8 67,8 97 

66,67 38,8 67,8 97 

66,5 38,8 67,8 97 

43 38,8 67,8 97 

72 38,8 67,8 97 

76 38,8 67,8 97 

71 38,8 67,8 97 

57,5 38,8 67,8 97 
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Patrícia Cristina de Araújo Puglia de Carvalho – Março/2011. 

Tabela XII : Pontos percentuais tα, ν da distribuição t. 

 


