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RESUMO: A produção do petróleo é associada à água produzida, que apresenta materiais 
dispersos e dissolvidos que prejudicam não só o meio ambiente, mas também, as unidades 
de processamento de petróleo. Este trabalho objetiva o tratamento da água de produção 
enfocando, principalmente, a remoção de óleo e de metais e a utilização desta água tratada 
como matéria-prima para produção de barrilha. Inicialmente, verificou-se a remoção dos 
seguintes metais bivalentes: cálcio, magnésio, bário, zinco, cobre, ferro e o cádmio. 
Utilizou-se para este fim tensoativos derivados de óleos vegetais, tais como: óleo de coco, 
óleo de soja e óleo de girassol. Verificou-se que existe uma relação estequiométrica entre 
os metais removidos da água de produção e os tensoativos utilizados no processo. 
Também, desenvolveu-se um modelo que relaciona a constante de hidrólise do óleo de 
coco saponificado com a distribuição do metal entre as fases resultantes do processo 
proposto, fases floco e aquosa, relacionando os resultados com o pH do meio. Obteve-se 
um coeficiente de correlação na ordem de 0,963. Em seguida, iniciou-se o processo de 
obtenção da barrilha. Utilizou-se a água resultante das diversas correntes de tratamento da 
água produzida. Nesta etapa do trabalho, observou-se que o tensoativo auxiliava no 
tratamento da água de produção, removendo parte dos metais e a totalidade do petróleo 
disperso. O rendimento da produção da barrilha foi da ordem de 80% e sua pureza ficou 
em torno de 95%. Avaliou-se, ainda, no processo de produção da barrilha, a influência do 
tipo de reator, utilizando-se um reator contínuo e um reator em batelada. Estes ensaios 
mostraram que o processo contínuo não foi tão eficiente quanto o processo em batelada. 
De forma geral, pode-se concluir que a produção de barrilha a partir da água de produção 
de petróleo é um processo viável, transformando um efluente que causa grande impacto 
ambiental em matéria-prima de larga utilização industrial. 
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ABSTRACT 
 
 

The petroleum production is associated to the produced water, which has dispersed and 
dissolved materials that damage not only the environment, but also the petroleum 
processing units. This study aims at the treatment of produced water focusing mainly on 
the removal of metals and oil and using this treated water as raw material for the 
production of sodium carbonate. Initially, it was addressed the removal of the following 
divalent metals: calcium, magnesium, barium, zinc, copper, iron, and cadmium. For this 
purpose, surfactants derived from vegetable oils, such as coconut oil, soybean oil, and 
sunflower oil, were used. The investigation showed that there is a stoichiometric 
relationship between the metals removed from the produced water and the surfactants used 
in the process of metals removal. It was also developed a model that correlates the 
hydrolysis constant of saponified coconut oil with the metal distribution between the 
resulting stages of the proposed process, flocs and aqueous phases, and relating the results 
with the pH of the medium. The correlation coefficient obtained was 0.963. Next, the 
process of producing washing soda (prefiro soda ahs ou sodium carbonate) started. The 
resulting water from the various treatment approaches from petroleum production water 
was used. During this stage of the research, it was observed that the surfactant assisted in 
the produced water treatment, by removing some metals and the dispersed oil entirety. The 
yield of sodium carbonate production was approximately 80%, and its purity was around 
95%. It was also assessed, in the production of sodium carbonate, the influence of the type 
of reactor, using a continuous reactor and a batch reactor. These tests showed that the 
process with continuous reactor was not as efficient as the batch process. In general, it can 
be concluded that the production of sodium carbonate from water of oil production is a 
feasible process, rendering an effluent that causes a great environmental impact a raw 
material with large scale industrial use. 
 
 
KEYWORDS: Produced Water, Petroleum, Divalent Metals, Surfactant, Sodium carbonate. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
 

Com o avanço da tecnologia, os problemas ambientais começam a ser 

percebidos, e a necessidade de preservação do meio ambiente surge com bastante 

importância nos estudos relacionados com as tecnologias limpas. 

A indústria de petróleo gera, diariamente, resíduos nocivos que comprometem 

a qualidade do meio ambiente. Assim, no intuito de se obter um tratamento que 

englobe eficiência e baixo custo, processos que são usados rotineiramente passam a 

ser submetidos a constantes modificações. Um dos problemas dessas indústrias é a 

água produzida. Este efluente é proveniente de diversas etapas do processo, desde a 

produção do óleo até o refino. 

A água produzida engloba a água de injeção e aquela que é produzida junto 

com o petróleo, ou seja, a que é extraída em conjunto com óleo, apresentando alto teor 

de óleo e metais dissolvidos. O volume disposto deste efluente depende das 

características de composição das rochas reservatório e dos mecanismos naturais ou 

artificiais de produção, particularizando esta água mediante sua região de formação. 

Além do elevado volume de água contaminada com óleo e metais, essa água 

provoca agressão ambiental por ser rica em sais e conter sódio, cálcio e magnésio. 

Estes últimos contaminantes são responsáveis pela dureza da água, causando, também, 

incrustações e corrosão nos dutos, obstruindo a porosidade das rochas e tubulações, 

diminuindo, consequentemente, a produção e tempo de vida do poço. 

Com isso, os estudos sobre os métodos de tratamento da água produzida são 

diversificados. Diante da sua alta salinidade e concentração de metais, juntamente com 

o óleo, a indústria tem utilizado a flotação como processo de tratamento, promovendo, 

pela aplicação dessa técnica, a remoção de resíduos dissolvidos e dispersos, óleos e 

graxas.  Como técnica alternativa, dependendo da região e das características da água, 

podem ser utilizados tratamentos biológicos, que atingem valores aceitáveis de 

remoção, mas apresentam como inconveniente a aclimatação dos microrganismos. Isto 

ocorre por ser um tratamento lento e por ser, a água de produção, o meio de cultura 

que possui alta salinidade. 

A busca por novas tecnologias limpas não cessa. Neste trabalho, objetiva e avalia 

que a remoção do óleo e dos metais presentes na água de produção poderia ser conjugada, 
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desenvolveu-se uma nova metodologia visando o tratamento unificado e o 

aproveitamento do efluente tratado para a produção de barrilha, que é uma matéria-prima 

de grande importância em diversos processos industriais.  

O presente trabalho está constituído de 7 capítulos. No primeiro, tem-se a 

introdução geral. No segundo capítulo é feita uma abordagem sobre os aspectos 

teóricos relacionados à água produzida de petróleo, tipo de tratamentos e processos 

obtenção de barrilha. O terceiro capítulo faz-se um estado da arte que aborda aspectos 

relacionados à remoção de metais e óleo da água produzida, bem como aspectos 

relativos à produção de barrilha. Apartir do quarto capitulo até apresenta-se e discute-

se os resultados obtidos nesse trabalho. No quarto capítulo é apresentado o estudo da 

remoção conjugada de metais e óleo da água de produção, com controle de pH e uso 

de tensoativos, onde teve como objetivo determinar o melhor tensoativo para remoção 

de resíduos dissolvidos e dispersos, seguido da influência do pH na remoção dos 

metais, sendo observado a ação apenas do pH ou do tensoativo e do pH com adição do 

tensoativo; O quinto capítulo apresenta as análises das correntes de barrilha 

produzidas, no reator em batelada, pela reação da água produzida com gás carbônico e 

hidróxido de amônia, avaliando vários parâmetros de cada corrente submetida, como a 

produção de carbonato de sódio e subcorrentes/contaminantes. No sexto capítulo, é 

feita a análise do comportamento da temperatura e do pH no reator, buscando o 

controle do melhor resultado para a produção de barrilha. No sétimo capítulo, 

apresentam-se as conclusões gerais de todo o processo de tratamento de água 

produzida e produção de barrilha. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS  
 

O presente capítulo tem como objetivo esboçar os principais conceitos relacionados à 

água de produção, levando à sua problemática tanto na sua caracterização quanto a formas de 

aplicação e por fim, também, relaciona os principais métodos de tratamento da mesma. 

 
2.1 Água Produzida 

 

A origem da água produzida está relacionada com a origem do petróleo, podendo ser 

associada ou não à formação geológica do reservatório que produz petróleo, percolando do 

interior das rochas permeáveis até a superfície. A água produzida é composta pela água 

existente no reservatório, pela água injetada durante o processo de produção e por alguns 

aditivos químicos adicionados durante os processos de produção e tratamento do óleo.  

 Denomina-se água conata qualquer água que originalmente existia no reservatório. 

Esta água pode ser remanescente de água oceânica ou ter sido transferida através do ciclo 

hidrológico, por soterramento, através de longos períodos geológicos. Esta água pode ser de 

origem continental ou marítima, associada aos interstícios de uma rocha sedimentar, diante 

de sua adsorção como um filme superficial ao redor de cada grão mineral (American 

Geological Institute, 1976; Associação Profissional dos Geólogos de Pernambuco, 2003; 

Dickey e Soto, 1974). 

Inicialmente, a produção desta água é pequena na maioria dos poços. À medida que o 

reservatório é submetido à produção contínua, a pressão do poço é diminuída, alterando o 

nível de contato entre o óleo e a água. Porém, diante da agitação, que é uma condição que a 

migração e a produção impõem ao reservatório, ocorre a solubilização de alguns 

hidrocarbonetos na água, formando emulsões. Nestas emulsões a fase dispersa (interna) é 

constituída pelo óleo, que se encontra distribuído sob forma de gotículas, no seio da fase 

contínua (externa), que é a água. Assim, a emulsão compõe parte da água presente no 

reservatório, sendo sua separação fácil ou difícil, de acordo com as propriedades e 

características do óleo, da água e dos seus percentuais (ARPEL, 1993).  
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2.2 Problemática da água de produção 
 

A água produzida é caracterizada pelo alto teor salino, partículas oleosas, produtos 

químicos decorrentes dos processos de produção e/ou tratamento, minerais e metais 

dissolvidos, sólidos e gases (como CO2 e H2S). Sendo um subproduto da produção do 

petróleo, cada vez que o campo se torna maduro, maior é o volume da água produzida 

(Barros, 2009; Santos et al, 2011). 

Em alguns campos petrolíferos, para poços novos com produção na faixa de 85% de 

óleo, tem-se 15% de água produzida. Em poços maduros, com produção de 10% de óleo, 

tem-se em torno de 90% de água. Essas diferenças são decorrentes de fatores relacionados à 

geologia da rocha que compõe o reservatório, tempo de produtividade do poço e 

metodologias de extração utilizadas. Nesse contexto, a problemática da água produzida faz 

com que ela seja considerada como um poluente de difícil descarte e com grande volume 

gerado (Ali et al, 1998; Thomas, 2004). 

Conforme Brasileiro et al (2005), a presença de água associada ao petróleo provoca 

uma série de problemas nas etapas de produção, transporte e refino, principalmente quando 

em grande volume. Para a produção e transporte, os maiores inconvenientes estão associados 

à necessidade de um superdimensionamento das instalações de coleta, armazenamento e 

transferência, incluindo bombas, linhas, tanques, etc. Em virtude da presença de material em 

suspensão, microrganismos, sais e gases dissolvidos, a água de produção pode sofrer 

variações de temperatura e pressão, provocar danos às tubulações, equipamentos e acessórios 

(válvulas, instrumentos, etc.), podendo até causar acidentes humanos e/ou ambientais.  

Sabe-se que a água produzida é confinada com o óleo por um longo tempo, 

solubilizando parcela de hidrocarbonetos. Com as operações que proporcionam grande 

agitação no fluido, é possível que haja a formação de emulsões tipo óleo em água (O/A), que 

serão quebradas ao serem submetidas a um processo específico de tratamento, destinando 

rotas para o óleo, como o refino, e a água seguirá para tratamento. Esta água é constituída de 

sais, sólidos e óleo residual (suspenso, emulsionado ou solubilizado). De acordo com a 

legislação ambiental (resolução nº 430/2011 do CONAMA), o teor deste óleo não deve 

ultrapassar 20 ppm em águas para descarte em corpos d’água superficiais.  
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Dentre os desafios de tratamento de águas de produção, pode-se destacar: os sólidos 

em suspensão, para evitar o tamponamento dos poros da rocha-reservatório; gases 

dissolvidos, geralmente gás carbônico e gás sulfídrico, que geram corrosão nas tubulações 

dos poços de injeção; bactérias, principalmente as redutoras de sulfato, evitando o 

desenvolvimento de colônias de bactérias nas tubulações dos poços de injeção e no 

reservatório e problemas de corrosão; oxigênio, oriundo de contaminação pelo oxigênio 

atmosférico em vasos que operam à pressão atmosférica e selos de bomba, ocasionando 

processos corrosivos e incrustantes pela precipitação de ferro, gerando óxidos de ferro 

quando em presença de oxigênio dissolvido; sais incrustantes, que causam obstruções nas 

tubulações dos poços, principalmente por incrustações de carbonato de cálcio, sulfato de 

cálcio, sulfato de bário e sulfato de estrôncio. 

Para o tratamento da água de produção são indicados alguns processos físico-

químicos, que devem ser seguidos visando atingir os critérios estabelecidos pela legislação 

ambiental. O tratamento a ser aplicado varia de acordo com o volume a ser tratado e as 

características e composição da água de produção, tendo em vista a sua gênese, que depende 

da morfologia dos reservatórios de cada região. Algumas vezes o tratamento em si não 

responde pela resolução do problema, uma vez que essa água deve ser descartada e/ou 

reutilizada. O descarte correto e/ou reúso possui equivalente importância ambiental e 

industrial. Quando reutilizada na recuperação do óleo, tem-se uma mínima agressão ao meio 

ambiente, redução de energia, etc. 

Na resolução CONAMA 430/2011 são apresentadas condições e padrões de alguns 

parâmetros regulamentados para lançamento de efluentes em corpos d’água receptores.   

 Através do Art. 16, tem-se: “Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente 

poderão ser lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições e 

padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis: 

I - condições de lançamento de efluentes: 

a) pH entre 5 a 9; 

b) Temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não 

deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 
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c) Materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o 

lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os 

materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

d) Regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de 

atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente; 

e) Óleos e graxas:  

1. Óleos minerais: até 20 mg/L; 

2. Óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L; 

f) Ausência de materiais flutuantes; e 

g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): remoção mínima de 60% de 

DBO, sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de 

autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do 

corpo receptor;” 

 A Resolução CONAMA 430 (2011) também regulamenta outros parâmetros visando 

o lançamento de efluente em corpos d'água receptores. A Tabela 2.1 mostra algumas 

propriedades físico-químicas regulamentadas e a caracterizaçãode de diversas fontes de água 

de produção no Brasil. 
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Tabela 2.1 Padrões de lançamento de efluentes (CONAMA 430/2011) e caracterização 
físico-química da água de produção no Brasil. 
 

Parâmetro 
Padrão 

CONAMA 
430/2011 

Freire  
(1999) 

 

Barros  
(2009) 

 

Faixas outras 
referências 

bibliográficas (*) 
 

pH 5-9 6,8 – 7,4 5,8 4,3 - 10 
DQO (mg/L) ND 490 – 4.600 - - 
COT (mg/L) ND 180 – 1.470 - - 
Fenóis totais 

(mg/L) 
0,5 0,2 – 4,3 - - 

Sulfatos (mg/L) ND - - 2 – 1650 
Cloretos (mg/L) ND 5.000 – 75.000 106.000 80 – 200.000 

Salinidade (mg/L) ND - 174.908 - 
Sódio (mg/L) ND - 48.170 - 
Cálcio (mg/L) ND - 12.993 13 – 25.800 

Potássio (mg/L) ND - 2.084 24 – 4300 
Magnésio (mg/L) ND - 1.375 8 – 6000 
Amônio (mg/L) ND 18 -260 - - 

Cromo hexavalente 
(mg/L) 

0,1 0,2 – 0,45 - - 

Ferro dissolvido 
(mg/L) 

15 - 48 - 

Alumínio (mg/L) ND 0,2 – 1,8 - - 
Bário total (mg/L) 5,0 < 0,1 – 85 65 1,3 - 650 

Cobre (mg/L) 1,0 - - <0,002 – 1,5 
TOG 50 - - 2,74 - 78 

Cádmio (mg/L) 0,2 - - 0,0003 – 0,150 
Alcalinidade - - - 5,8 - 251 
Bicarbonato - - - 77 – 3990 

Nitrato - - - 12,6 
Brometo - - - 57 – 538 

Sólido suspenso 
total 

- - - 20 – 614 

Sólido dissolvido 
total 

- - - 14.210 – 135.506 

Turbidez - - - 204 
Surfactante - - - 0,1 – 2,5 

Zinco total (mg/L) 5,0 1,2 – 3,5 - 0,01 - 35 
ND – não definido. 

Fonte: (*) Ahmadun et al (2009); Carvalho (2011); US EPA (2000). 
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O Artigo 18, parágrafo 3, da Resolução CONAMA 430 (2011) diz que:  

“ Na ausência de critérios de ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental para avaliar o 

efeito tóxico do efluente no corpo receptor, as seguintes diretrizes devem ser obedecidas: 

I - para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classes 1 e 2, e águas salinas e 

salobras Classe 1, a Concentração do Efluente no Corpo Receptor-CECR deve ser menor ou 

igual à Concentração de Efeito Não Observado-CENO de, pelo menos, dois níveis tróficos, 

ou seja: 

a) CECR deve ser menor ou igual a CENO quando for realizado teste de ecotoxicidade para 

medir o efeito tóxico crônico; ou 

b) CECR deve ser menor ou igual ao valor da Concentração Letal Mediana (CL50) dividida 

por 10; ou menor ou igual a 30 dividido pelo Fator de Toxicidade (FT) quando for realizado 

teste de ecotoxicidade para medir o efeito tóxico agudo; 

II - para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classe 3, e águas salinas e 

salobras Classe 2, a CECR deve ser menor ou igual à concentração que não causa efeito 

agudo aos organismos aquáticos de, pelo menos, dois níveis tróficos, ou seja: 

a) CECR deve ser menor ou igual ao valor da Concentração Letal Mediana-CL50 dividida 

por 3 ou menor ou igual a 100 dividido pelo Fator de Toxicidade-FT, quando for realizado 

teste de ecotoxicidade aguda.” 

 

Define-se a Concentração Letal Mediana, CL50, como a concentração do efluente 

que causa efeito agudo (letalidade ou imobilidade) a 50% dos organismos, em determinado 

período de exposição, nas condições de ensaio. A Concentração do Efluente no Corpo 

Receptor (CECR) é definida pela Equação (2.1): 

 

���� = ���ã		�		�������
(���ã		�		�����������ã		��	����ê����	�		�	��		������	�) × 100 (2.1) 

 

Ciente de que a água de produção contém uma mistura complexa de compostos 

químicos, tais como: metais, alcalinidade, dureza, cloretos, sulfatos, turbidez, TOG, sólidos 

dispersos e dissolvidos, compostos inorgânicos e orgânicos, deve-se considerar, também, a 

presença de uma grande variedade de aditivos. Os principais aditivos utilizados durante o 
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processo de produção de petróleo são: inibidores de incrustação, inibidores de corrosão, 

biocidas, desemulsificantes, aditivos para o tratamento da água (coagulantes e floculantes), 

inibidores de deposição de parafinas/asfaltenos e antiespumantes (Hansen e Davies, 1994). A 

composição global da água produzida deve ser levada em conta para a determinação da 

ecotoxidade da biota do corpo d’água receptor. 

Diante da grande quantidade e diversidade desse efluente, tem-se uma água de 

produção com uma avaliação incompleta, devido à incerteza de quais classes ou compostos 

podem ser caracterizados como contaminantes e responsáveis pela toxidade dessa água. 

Logo, estes parâmetros são importantes quando a água de produção é submetida aos 

tratamentos, apresentando concentrações que serão analisadas para se determinar o descarte 

adequado, em função dos valores admitidos pelos órgãos ambientais. Deve-se considerar que 

estas águas podem: ser descartadas no mar, através de emissário; ser reinjetadas em poços de 

petróleo (injetores) para promover uma melhor recuperação no poço produtor; ser utilizadas 

na geração de vapor ou no aquecimento e refrigeração de equipamentos e fluidos, além de 

outras viabilidades de uso e/ou descarte. 

Os metais mencionados na Tabela 2.1 são analisados na forma elementar. Estes 

metais apresentam toxicidade, que é função do seu número de oxidação. Outros metais, tais 

como o cálcio e magnésio, metais que serão avaliados neste trabalho, são analisados 

principalmente em casos de reúso de águas ou nos casos onde a salinidade do efluente 

influencia significativamente em processos de corrosão, incrustação, etc. (Giodarno, 2004). 

Chama-se dureza a soma dos íons de metais polivalentes presentes na água, como cálcio e 

magnésio, entre outros, sendo os sais de Ca e Mg os principais constituintes da dureza. Estes 

íons se agregam na forma de bicarbonato, nitrato, cloreto e sulfato. Na indústria petrolífera, 

as águas “duras” são provenientes de depósitos calcários subterrâneos. Águas com níveis 

elevados destes sais provocam muitos inconvenientes às atividades humanas e industriais. 

O uso dessas águas duras danifica instalações e equipamentos porque esses sais 

podem precipitar a altas temperaturas, acumulando e causando incrustações e entupimento, 

diminuindo a vida útil e eficiência das operações. As águas com elevada dureza são 

impróprias para o fluxo em equipamentos geradores de vapor, pois causam problemas de 

incrustação, ilustrados na figura 2.1 (a) e (b). A incrustação causa deficiência na geração do 

vapor e redução da área útil dos dutos, possibilitando rompimento de tubos e explosões.  
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Figura 2.1(a) Incrustação de sais sulfato de Ba e Sr 

 
  Fonte: Nunes, 2009 

 
 
 

Figura 2.1(b) Incrustação Carbonato de cálcio 

 
         Fonte: Nunes, 2009 

 

Essas águas podem ser classificadas quanto à dureza em brandas e duras, de acordo 

com o teor de carbonato de cálcio em mg/L, como apresentado na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 Classificação das águas pela dureza total 
TIPO DE ÁGUA DUREZA TOTAL (mg/L CaCO3) 

Branda 0 - 50 

Pouco Dura 50 – 100 

Dura 100 - 200 

Muito Dura 200 até a saturação 

                                                                                                                Fonte: Segui, 2009 

Assim, o destino inadequado da água de produção, seja por um tratamento incorreto 

ou um descarte fora dos padrões, representa um grave problema ambiental, devido à mistura 

complexa de materiais orgânicos e inorgânicos.  
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2.3 Uso da água de produção na recuperação de petróleo 
 

A indústria petrolífera, devido a esse grande volume de água produzida ao longo do 

tempo, busca alternativas para o uso/descarte da mesma, uma vez que seu destino inicial era 

o lançamento no mar. Logo, a disposição inadequada desse efluente no meio ambiente 

implica em variados efeitos danosos, além de penalidades impostas por lei às empresas e 

negatividade ambiental perante os órgãos e a sociedade. Assim, uma opção para o uso da 

água produzida tem sido a sua reinjeção nos poços.  

Diante do fato de que com o decorrer da produtividade, a pressão, responsável por dar 

início à produção do poço, vai sendo reduzida, viabiliza-se o uso da técnica de recuperação 

por reinjeção. Desta forma, na tentativa de dar um melhor destino para o uso da água de 

produção, sua reinjeção proporciona um aumento na pressão do reservatório, mantendo-a e 

permitindo a busca do óleo presente no poço de injeção no sentido preferencial dos poços 

produtores, obtendo-se um aumento na recuperação destes poços, além de minimizar os 

impactos ambientais (Santos et al, 2011). 

De acordo com Hansen e Davies (1994), se essa água de produção é reinjetada em 

poços sem nenhum tratamento, torna-se uma operação perigosa. De acordo com estes 

autores, se ela apresentar teores de óleo e graxas superiores a 5 g/mL poderá obstruir os 

poros (interstícios) do reservatório, inviabilizando e/ou reduzindo a produção do poço, 

devido ao tamponamento da rocha. 

 A água de produção, a partir de sua gênese, apresenta algumas características que 

devem ser verificadas na escolha para seu uso como água de injeção, favorecendo 

positivamente ou negativamente essa escolha. A Tabela 2.3 apresenta algumas propriedades 

físico-químicas de águas provenientes de diferentes fontes, propriedades estas que podem 

influenciar na sua utilização como água de injeção. 

Conforme pode ser observado na Tabela 2.3, se a água produzida for injetada sem os 

tratamentos necessários, alguns inconvenientes podem ocorrer, destacando: a contaminação 

e/ou incompatibilidade entre a água do poço e a água de injeção e a formação de sais, que 

podem prejudicar o escoamento por tamponamento, resultando no comprometimento da 

produção (Rosa et al, 2009).  
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Tabela 2.3 Propriedades físico-químicas de águas de diferentes fontes que devem ser 
avaliadas visando a reinjeção em poços. 
 
PARÂMETRO MANANCIAIS DE 

SUPERFÍCIE 

AQUÍFEROS 

RASOS 

ÁGUA 

OCEÂNICA 

ÁGUA 

PRODUZIDA 

Teor de CO2 Baixo Baixo Baixo Médio 

Teor de H2S Baixo Baixo Baixo Médio 

Teor de O2 Médio Baixo Baixo Baixo 

Corrosividade Média Baixa Baixa Média ou Alta 

Teor de Sólidos 

em Suspensão 

Alto ou Muito Alto Baixo Médio Muito Alto 

Teor de 

Microorganismos 

Médio ou Alto  Baixo Médio Alto 

Teor de ânions Baixo Baixo Alto Médio 

Teor de óleo Sem ocorrência Sem 

ocorrência 

Sem 

ocorrência 

Muito Alto 

Salinidade/cátions Baixa Baixa Média Média ou Alta 

Custo de Adução Baixo Médio Baixo Baixo 

Custo de 

Tratamento 

Médio ou Alto Baixo Baixo Alto 

Sazonalidade Intermitente Quase Perene Perene Aumento do 

volume com o 

tempo 

Disponibilidade Alta Baixa ou 

Média 

Alta Baixa ou Média 

                                                                                                          Fonte: Silva Curbelo, 2002 

 

2.4 Métodos de tratamento para água de produção 
 

Para a execução dos tratamentos em cada ativo produtivo, faz-se inicialmente 

necessário o processo de separação dos fluidos óleo/gás/água. A finalidade é separar o óleo e 

o gás para processamento e adequação aos padrões, e a água, como não apresenta finalidade 
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comercial, é separada para tratamento adequado, que é variado, mas basicamente existem 

quatro tipos de tratamento: físicos, físico-químicos, fotoquímicos ou biológicos. 

Devido à diferença de densidade, a fase líquida e a fase gasosa facilmente se separam. 

Logo, essa fase líquida pode apresentar a água emulsionada ou não emulsionada ao óleo, 

sendo chamada de água emulsionada e água livre, respectivamente. 

A emulsão é a mistura de dois líquidos imiscíveis, formada de uma fase contínua e 

uma dispersa, separadas por uma película estável, constituída de agentes emulsificantes, 

conforme representação esquemática na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Representação esquemática dos tipos de emulsão  

 

                                                                                                                   Fonte: Autor 

 

Devido ao tempo necessário para a quebra espontânea da emulsão e a continuidade 

do processo de separação das fases, o uso de produtos químicos desemulsificantes é indicado 

para promover a desestabilização e separação de fases. Estes agentes desemulsificantes são 

solúveis em água e aderem na superfície das gotas, de forma que estas se rompam, fazendo 

com que esse óleo emulsionado coagule e se separe da água. Pode-se, também, utilizar a 

separação por aquecimento, e dependendo das características do fluido e das condições 

locais, empregar um separador-tratador.  

Outra maneira muito utilizada para compostos dispersos é a separação bifásica, sendo 

projetados vasos separadores gravitacionais para este tipo de separação, Figura 2.3 (a). As 

condições de operação de um separador são definidas por pressão, temperatura e nível. A 

parte líquida, composta por óleo e água, é facilmente separada quando a água está livre, não 

emulsionada ao óleo, através de processos como a decantação. Mas, se a água estiver 

emulsionada, sendo caracterizada por gotículas dispersas no óleo, torna-se uma separação de 
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alta complexidade. Logo, para casos de quebra da emulsão é necessário que haja o 

rompimento da película que circunda as gotículas de água dispersas no óleo ou, 

inversamente, óleo disperso em água. Após o rompimento, a fase dispersa agrupa-se em 

gotas maiores, até atingir um tamanho suficiente para que ocorra a segregação gravitacional, 

permitindo que diante das características apresentadas, se utilize vasos separadores trifásicos, 

ilustrados na Figura 2.3 (b). 

 
Figura 2.3 Esquema ilustrativo (a) Separador bifásico (b) Separador trifásico 

       

(a)                                                                                    (b) 

Fonte: Souza, 2009 

 

 De acordo com a logística de cada processamento, após essa etapa, os fluidos (óleo, gás, 

água) seguem para suas devidas adequações e tratamentos para diferentes fins. Neste trabalho, 

será destacado o tratamento da água de produção. A finalidade desse tratamento é recuperar 

parcelas existentes do óleo que estava emulsionado e, na sequência, adequar a água para seu 

devido descarte e/ou reúso, como mostrado no esquema da Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Sistema de tratamento de água de produção 

 

Fonte: Souza, 2009 

 

Os métodos de tratamento direcionados para determinado uso 

(descarte/injeção/reutilização) dependem de alguns fatores, associados ou não, destacando-se: os 

volumes a serem tratados, as condições dos campos produtores (campos maduros e/ou novos), a 

composição da água de produção, o tipo de rocha que constitui a reserva (consequentemente, as 

características da água/óleo) e a legislação ambiental adequada para o tipo de produção. Os 

métodos de tratamento devem apresentar baixo custo operacional e eficiência elevada. A 

remoção de contaminantes, tais como íons, metais pesados, elementos radioativos e ânions 

tóxicos, possível através do emprego de diversas técnicas (Tessele et al, 1998). 

A abordagem da água deve ser feita para os tratamentos de compostos dispersos e 

compostos dissolvidos, considerando as características de determinada água. Deve-se avaliar a 

salinidade, o teor de sólidos suspensos e o teor de óleo presente nas águas produzidas, fatores 

imprescindíveis para a escolha do(s) processo(s) de tratamento e o melhor destino do efluente 

tratado (descarte/reúso/injeção).  

Para os compostos dispersos, promove-se a separação submetendo-se a água, inicialmente, 

a processos de separação por vasos separadores (bifásico ou trifásico) e/ou decantação, 

promovendo a separação das fases. De acordo com a necessidade do campo e as características da 

água, pode-se fazer uso de processos de tratamento convencional, que além dos vasos 

gravitacionais, podem incluir sistemas de filtração em meio granular, a flotação por gás induzido 
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ou dissolvido, a centrifugação e o emprego de hidrociclones. Esses métodos podem ser 

combinados para elevar a eficiência da remoção dos compostos dispersos na água de produção. 

Na sequência, a água separada na última etapa dos processos para compostos dispersos 

apresenta íons, metais pesados, elementos radioativos e ânions tóxicos, sendo considerada água 

com compostos dissolvidos. Vários processos foram desenvolvidos para a remoção desses 

contaminantes dissolvidos em efluentes industriais, tais como: precipitação química, troca iônica, 

separação por membranas, processo de adsorção em resinas sintéticas, extração por solvente, 

flotação, processo biológico, etc.  

Com o avanço das pesquisas e das tecnologias, atualmente se conhecem muitos 

tratamentos, que são aplicados de acordo com a necessidade da região. 

Na Tabela 2.4 são apresentados os métodos comumente empregados para compostos 

dissolvidos, divididos em duas partes, na remoção de contaminantes inorgânicos e orgânicos 

(Hansen e Davies, 1994). 

 

Tabela 2.4 Tecnologias Aplicadas na Remoção de Compostos Dissolvidos 
 

Processos de Remoção de Contaminantes Dissolvidos 

Metais Pesados Material Orgânico e Produto Químico 

Precipitação Química 

Troca Iônica 

Tratamento Biológico 

Filtração por Membranas 

Adsorção em Zeólitos Sintéticos 

Adsorção em Carvão Ativado 

Stripping 

Fonte: Hansen e Davies, 1994 

 

2.4.1 Precipitação 
 

A precipitação química de hidróxidos, carbonatos, sulfetos e óxidos apresenta, 

geralmente, alta eficiência na remoção de metais em águas industriais, sendo um dos 

métodos mais utilizados. Através da precipitação, pode-se remover esses metais pesados 

(hidróxidos, carbonatos), na faixa de pH entre 8,5 e 9,5. Nestas condições de pH, as 

concentrações residuais destes metais, ainda em solução, atendem as normas ambientais. 
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Para o processo de retirada de Ca2+, Mg2+ e outros metais, realizado por precipitação 

química, utiliza-se a cal (CaO) para elevar o pH da água, fornecendo a alcalinidade 

necessária, e o carbonato de sódio (Na2CO3), que além de propiciar alcalinidade, fornece os 

íons carbonato necessários (Fernandes, 1995; Hansen e Davies, 1994). 

 

2.4.2 Troca iônica 
 

A operação ocorre através da troca entre íons de uma solução (contaminantes) e íons 

de uma resina. Trata-se de uma reação reversível, onde íons de uma solução são trocados por 

outros íons ligados a um leito de resina imobilizado. No tratamento de água produzida, a 

remoção de íons de metais pesados pode ser realizada por meio de resina de troca catiônica 

em leito recheado ou coluna. Como o leito de resina é facilmente obstruído pelo óleo 

disperso e pelos sólidos suspensos, torna-se necessário um pré-tratamento da água produzida, 

utilizando-se meios filtrantes que devem ser instalados a jusante do sistema de tratamento. A 

escolha adequada da resina de troca iônica é fundamental para garantir uma boa eficiência da 

planta. No caso do tratamento de águas produzidas, as resinas devem ser escolhidas para dar 

uma seletividade preferencial aos íons de metais pesados, pois outros cátions estão também 

presentes nestas águas. Desta forma, devido à complexidade e a variedade das águas 

produzidas, é necessária a realização de ensaios para a escolha do tipo de resina a ser 

utilizada em escala industrial (Oliveira e Oliveira, 2000). 

Desta forma, a troca iônica consiste em fazer a água atravessar uma resina catiônica 

que captura os íons de metais, substituindo-os por íons que formarão compostos solúveis. As 

resinas possuem limites para a troca iônica, ficando saturadas do metal em estudo. Esta 

saturação recebe o nome de ciclo que, depois de completado, requer a regeneração da resina.  

 

2.4.3 Adsorção em carvão Ativado 
 

O processo base da remoção de compostos orgânicos e alguns metais pesados 

utilizando carvão ativado é o processo de adsorção. A adsorção é um fenômeno físico-

químico onde alguns componentes (adsorvato) presentes em uma fase contínua gasosa ou 

líquida (adsortivo) são transferidos espontaneamente para a superfície de uma fase sólida 

(adsorvente). A remoção das moléculas a partir da superfície é chamada dessorção (Masel, 
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1996). O material adsorvido pode ser removido, sempre que for necessário, permitindo a 

reutilização do carvão.  

O carvão ativado, além de ser utilizado como adsorvente, pode ser empregado como 

suporte de catalisador. Na área de tratamento de efluentes, é usado na adsorção em fase 

líquida para remoção de moléculas orgânicas que causam sabor, odor e toxicidade 

(Letterman, 1999). Ele é considerado um trocador iônico natural, sendo esta propriedade 

enriquecida pela ativação química (Helffrich, 1962). A superfície de carvão tem tanto cargas 

negativas (aniônicas) como cargas positivas (catiônicas), podendo atrair íons livres em 

solução ou suspensão. O carvão poderá ter sua superfície modificada pela ação de uma base, 

aumentando sua capacidade para a troca com ânions, ou pela ação de um ácido, apresentando 

seu poder de trocador catiônico (Jankowska et al, 1991).  

Um dos processos de adsorção utilizados para a remoção de compostos orgânicos 

dissolvidos, presentes nas águas produzidas, é o leito móvel de carvão ativado granulado 

(GAC). Este processo tem a vantagem sobre o leito de fixo, pois o carvão granulado, já 

saturado, pode ser continuamente removido do processo e regenerado num sistema de 

oxidação a gás úmido. Neste sistema de oxidação, os compostos nitrogenados são 

convertidos em amônia, os compostos de enxofre são convertidos em sulfatos e os 

hidrocarbonetos são convertidos em gás carbônico e água (Fernandes, 1995; Hansen e 

Davies, 1994). 

2.4.4 Adsorção em zeólitos sintéticos 
 

As zeólitas foram descobertas em 1756 por um mineralogista sueco, Freiherr Axel 

Frederick Cronstedt, que denominou o grupo de minerais a partir das palavras gregas “zeo” 

(ferver) e “lithos” (pedra), ou seja, “pedras que fervem”, devido a sua característica peculiar 

de liberar bolhas ao serem imersas em água (Coombs et al, 1997). Zeólitas são 

aluminossilicatos hidratados formados por estruturas cristalinas tridimensionais de tetraedros 

de SiO4 e AlO4, ligados entre si pelos quatro vértices de oxigênio. Nessa configuração, as 

cargas negativas dos tetraedros de AlO4 são compensadas por cátions intersticiais (Na+, K+, 

Ca2+ e Ba2+) e formam uma estrutura aberta, com grandes canais, por onde a água e outras 

moléculas podem se alojar e apresentar considerável liberdade de movimento, permitindo a 

troca iônica e uma hidratação reversível (Dana, 1981). 
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As zeólitas atuam da mesma forma que as resinas de troca iônica, sendo empregadas 

para adsorção de compostos orgânicos dissolvidos nas águas produzidas. Utiliza-se o 

processo em leito fixo e, antes da passagem da água produzida através do leito adsorvedor, é 

necessária a remoção do óleo disperso e dos sólidos em suspensão. A temperatura da água 

produzida deve ser mantida próxima à temperatura ambiente e a etapa de regeneração do 

leito requer inicialmente a retirada da umidade por evaporação. Em seguida, são removidos 

os compostos orgânicos através da passagem da fase gasosa (T = de 200 ºC até 300 ºC). 

Promovendo o resfriamento da fase gasosa, na faixa de 20 °C, ocorre a separação das fases 

líquidas condensadas (orgânica e aquosa) (Fernandes, 1995; Hansen e Davies, 1994). 

 

2.4.5 Filtração por membranas 
 

Uma membrana é um filtro absoluto que elimina todos os compostos maiores do que 

o peso molecular da molécula, com 90% de rejeição pela membrana. Nos processos de 

membranas, a qualidade irá depender dos compostos a serem eliminados da água bruta. O 

emprego de filtração por membranas é dividido em quatro categorias, de acordo com seus 

pontos de cortes, que são: Microfiltração (MF) (até 0,05µm), Ultrafiltração (UF) (até 0,05 

µm), Nanofiltração (NF) (até 0,0008 µm) e Osmose Reversa (OR) (até 0,0001 µm).  

A microfiltração e a ultrafiltração são processos que requerem uma pressão de 

operação menor que 5 bar e são principalmente aconselhados para separação sólido/líquido e 

eliminação de partículas. A UF detém partículas minerais e orgânicas e partículas biológicas 

equivalentes a algas, bactérias e vírus. Contudo, junto com adsorção sobre carvão ativado em 

pó (CAP), a UF pode também ser usada para eliminar moléculas orgânicas dissolvidas.  

Na Nanofiltração e na Osmose Reversa, por outro lado, podem ser retidas partículas 

do tamanho de um íon. A NF é normalmente usada para abrandamentos e, em parte, para 

desmineralizar água salobra ou pouco salina e, a OR, para desalinizar a água do mar ou 

águas salobras (Ribeiro e de Luca, 1998). 

Teoricamente, consegue-se uma boa remoção de compostos dissolvidos utilizando-se 

a nanofiltração ou a osmose reversa. Porém, tendo em vista que a osmose reversa ocorre em 

elevadas pressões de operação, a nanofiltração apresenta-se como o processo de filtragem de 

maior potencial de aplicação na remoção de compostos dissolvidos. Um sistema de 



NUNES, Shirlle Kátia da Silva 

 

22 
 

nanofiltração muito utilizado é o fluxo transverso em estruturas de celulose. Como a celulose 

é pouco porosa, este tipo de membrana apresenta baixa tendência à obstrução. Neste caso, a 

água passa através desta membrana pelo processo de difusão. 

A filtração por membrana é indicada na remoção de constituintes dissolvidos. É 

fundamental que o óleo disperso e os sólidos em suspensão sejam previamente removidos, a 

fim de conservar a membrana, mantendo uma temperatura de processo abaixo de 50 ºC. A 

carga que não foi filtrada com uma maior parcela de óleo e sólidos em suspensão, retorna ao 

sistema de separação primária (Oliveira e Oliveira, 2000). 

 

2.4.6 Borbulhamento com gás 
 

O borbulhamento com gás, ou stripping, é aplicado na transferência de um composto 

volátil presente numa mistura líquida para uma fase gasosa, sendo esta fase gasosa: ar, 

nitrogênio, gás natural ou vapor. A temperatura e as propriedades químicas e físicas (fases e 

componentes a serem removidos) regulam os parâmetros físicos e a taxa de remoção dos 

compostos voláteis da mistura líquida para a fase gasosa.  

Vários recursos podem ser utilizados para aumentar a área de contato gás/líquido, 

como a utilização de recheio em colunas, tanto em processos industriais quanto no 

tratamento de águas produzidas. Desta forma, a base da coluna é alimentada com o gás e os 

fluidos entram em contato por contracorrente. O resfriamento do gás contaminado, a 20 ºC, 

resulta na condensação dos compostos orgânicos removidos. O processo de stripping remove 

em torno de 90% dos compostos aromáticos e 60% dos compostos alifáticos (Oliveira e 

Oliveira, 2000). 

 

2.4.7 Tratamento Biológico 
 

O tratamento biológico possui duas indicações de uso: aeróbio e anaeróbio. O 

tratamento aeróbio é mais utilizado para o tratamento da água de produção por ser 

considerado economicamente viável, uma vez que o tratamento anaeróbio é muito lento. 

A eficiência do tratamento aeróbio é constatada pela análise da biodegradabilidade da 

água produzida. Neste efluente a taxa da biodegradação é reduzida devido à presença de 

compostos tóxicos (biocidas e metanol) (Oliveira e Oliveira, 2000). 
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2.4.8 Eficiência dos Processos 
 

Diante dos diversos métodos de tratamento, surge a questão eficiência. Hansen e 

Davies (1994) afirmaram que isoladamente nenhum dos processos é suficiente para remover 

todos os contaminantes presentes nas águas produzidas, incluindo compostos dispersos e 

dissolvidos. A Tabela 2.5 apresenta a eficiência destes processos na remoção de diferentes 

contaminantes dissolvidos. Analisando a Tabela 2.5, observa-se que alguns tratamentos são 

aplicáveis de forma eficiente na remoção de compostos aromáticos. Outros removem os 

ácidos graxos. Entretanto, pode-se verificar elevada taxa de remoção para compostos 

orgânicos dissolvidos nas águas produzidas quando se viabiliza a combinação de processos. 

 

Tabela 2.5 Eficiência dos processos de tratamento na remoção de compostos dissolvidos 

 

Fonte: Oliveira e Oliveira, 2000 

 

Diante de inúmeros avanços na ciência e tecnologia, com pesquisas crescendo e 

apresentando inovações, alguns trabalhos enfocam a água de produção e seus devidos 
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questionamentos para obtenção de viabilidade industrial e adequação ambiental. Podem-se 

destacar alguns exemplos, tais como: remoção de Ca2+ e Mg2+ com ácido tetra-acético 

dietilenotriamino com resina polimérica de metacrilato glicídio e o processo de precipitação 

de cálcio e magnésio por adição da barrilha (carbonato de Sódio). 

Para Senkal e Bicak, (2001) a remoção de poluentes inorgânicos da água é um 

processo tedioso em comparação aos orgânicos, pois a maioria dos contaminantes orgânicos 

pode ser removida simplesmente por carvão ativado, sem muita consideração à sua origem. 

Os contaminantes inorgânicos, entretanto, necessitam o emprego de sorventes que sejam 

capazes de se ligar a eles através de ligações físico-químicas. Os materiais mais comuns para 

sua remoção são os trocadores iônicos. Os polímeros quelantes podem ser considerados 

como uma segunda geração de adsorventes inorgânicos. De acordo com estes autores, a 

química do cálcio revela que o ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) é um dos agentes 

quelantes mais importantes. O EDTA é um composto quimicamente estável e é capaz de 

formar quelatos com muitos íons metalicos de transição, incluindo o Ca (II) e o Mg (II). O 

EDTA é um poderoso agente quelante, que mesmo o CaCO3, que é insolúvel na água, se 

torna solúvel quando o mesmo está presente na solução.  

Nunes (2009) utilizou a precipitação de metais através da adição da barrilha em água 

de produção. O carbonato de sódio, assim como a cal, é empregado no processo de redução 

da dureza da água por precipitação. A precipitação é combinada à remoção de sólidos 

suspensos com o carbonato de sódio, agindo como coagulante. Esses flocos são 

relativamente estáveis depois de formados e possuem uma elevada razão área/volume, 

promovendo uma melhor neutralização de carga quando adsorvidos na superfície de uma 

partícula negativamente carregada. 

 

2.4.9 Hidrociclones 
 

Algumas unidades de produção de petróleo, dependendo da região, possuem muitos 

ativos com características semelhantes, aplicando a mesma metodologia para o tratamento da 

água produzida quando o destino final é o mesmo, com algumas modificações caso esse 

destino se modifique. De forma geral, o tratamento dar-se-á em equipamentos de separação 
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água-óleo, sendo os mais utilizados atualmente: os hidrociclones (Figura 2.5) e os flotadores 

(Figuras 2.7 e 2.8).  

 
Figura 2.5 Esquema de funcionamento do hidrociclone 

 

                                          Fonte: Pinto, 2007 

 

Os hidrociclones são equipamentos destinados à separação sólido-líquido, sólido-

sólido, líquido-líquido e gás-líquido. Geralmente, os hidrociclones para líquido-líquido são 

desenvolvidos especificamente para a separação óleo-água e instalados após os separadores 

trifásicos ou, em alguns casos, após os tratadores eletrostáticos. Seu princípio é o mesmo da 

centrífuga, mas com ausência das partes móveis e são mecanicamente simples. 

A água oleosa é introduzida no hidrociclone sob pressão, tangencialmente no trecho 

de maior diâmetro e direcionada em fluxo espiralado em direção ao trecho de menor 

diâmetro. Quanto menor o diâmetro, mais acelerado torna-se o fluxo, criando uma força 

centrífuga que força os componentes mais pesados (água e sólidos) contra as paredes. 

Devido ao fato do hidrociclone possuir formato cônico e ao diferencial de pressão 

(entre as paredes e o centro), percebe-se a formação de um fluxo axial reverso no centro do 

equipamento. Logo, a fase líquida central contendo óleo em maior proporção é chamada de 

rejeito. 
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2.4.10 Flotador 
 

O flotador é mais um equipamento utilizado para a separação água-óleo, uma vez que 

recupera o resíduo de óleo presente na água oleosa por meio de separação gravitacional, mas com 

a introdução de gás no efluente a ser tratado (gás dissolvido ou gás induzido). A flotação é uma 

operação físico-química de separação em que os agregados de uma suspensão são removidos pela 

adesão do particulado às bolhas de ar (Rodrigues, 2004). 

Os flotadores podem ser verticais ou horizontais. Os flotadores verticais são mais 

utilizados devido à vantagem de proporcionar um menor tempo de residência para a separação 

água-óleo. 

A separação das fases de uma emulsão óleo-em-água é baseada no contato das bolhas de 

gás com as gotas de óleo. As fases gás e óleo são menos densas do que a fase água. Devido a essa 

condição, essas fases tenderão a ascender naturalmente. Todavia, o gás possui densidade menor 

que a densidade do óleo. Assim, as bolhas se elevam numa velocidade maior que a velocidade 

das gotas de óleo, possibilitando o contato (choque) das bolhas de gás com as gotas de óleo em 

meio aquoso, Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Bolhas formadas durante um processo de flotação 

 

Fonte: Lima, 2009 

 

Geralmente, os hidrociclones e os flotadores são utilizados em conjunto, e os processos de 

flotação por gás induzido (FGI) e flotação por gás dissolvido (FGD) são os mais utilizados para 

remoção do petróleo das águas oleosas, ou melhor, na remoção de compostos dispersos. 
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2.4.10.1 Flotação por gás induzido (FGI) 
 

No flotador por gás induzido (Figura 2.7), se introduz o gás, através de um tubo, no 

efluente que será tratado. Esse tubo possui na sua extremidade uma peça para a dispersão do gás 

em bolhas pequenas, geralmente com diâmetro inferior a 104 µm. Porém, se o meio de dispersão 

do gás for através de rotores, pode-se obter bolhas com diâmetros entre 102 µm e 103 µm. 

 
 

Figura 2.7 Flotador gás induzido vertical 

 

                              Fonte: Souza, 2009 

 

2.4.10.2 Flotação por gás dissolvido (FGD)  
 

Com este flotador, que utiliza gás dissolvido (Figura 2.8), todo ou pelo menos uma 

parte do efluente a ser tratado é previamente saturado com gás sob pressão. Esta pressão vai 

estabelecer a quantidade de gás disponível no sistema e as bolhas apresentam tamanhos 

pequenos (<102 µm), quando há despressurização desse efluente na câmara de flotação. 
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Figura 2.8 Flotador por gás dissolvido vertical 

 

Fonte: Souza, 2009 

Utilizando equipamentos modernos, o processo de flotação apresenta eficiência 

diante do alto rendimento, recuperação seletiva de íons desejados e a baixa formação de 

resíduos no sistema de flotação. A flotação foi utilizada inicialmente para o processo de 

separação de minerais metálicos na indústria mineral. Assim, com o tempo, outros estudos 

foram realizados empregando o processo de flotação para a separação em outras áreas, 

gerando uma notória aplicação na área ambiental, sendo mais intensa sua aplicação no 

tratamento de águas residuárias (Rubio et al, 2002). 

Se as condições do campo produtor permitirem optar por um processo de flotação 

para o tratamento de compostos dispersos, a Tabela 2.6 mostra um comparativo entre as 

condições e custos de operação da utilização do flotador a ar dissolvido ou a ar induzido, 

verificando-se que são inversamente proporcionais. 
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Tabela 2.6 Comparação entre os processos de flotação a gás dissolvido (FGD) e flotação a               
gás induzido (FGI). 
 
Parâmetro FGD FGI 

Tamanho das bolhas de gás geradas Menor Maior 

Energia interna e turbulência gerada Menor Maior 

Eficiência Maior Menor 

Custo de instalação e operação Maior Menor 

                                                                                                              Fonte: Souza, 2009 

 

Comumente as unidades de produção optam pelo tratamento combinado para a água 

produzida. Desta forma, após o tratamento do efluente com hidrociclones e flotadores a ar 

dissolvido, a água é direcionada a tanques com recheios distintos, onde um tanque filtrante é 

composto por areia e outro é recheado por “cartuchos”, que são materiais particulados com 

granulometria menor que a granulometria média da areia. Depois desta etapa filtrante, são 

adicionados na água os aditivos, tais como: bactericida, inibidores, biodispersante e etc, 

sendo todos estes procedimentos pertencentes à estação de tratamento de água produzida 

(ETAP). Depois, parte da água é destinada para o descarte e outra parte é reinjetada. 

Dependendo da necessidade do campo, pode-se reutilizar esta água de produção. Sendo 

assim, a água de produção é enviada para unidade de tratamento de água (UTA), submetida a 

um tratamento igualmente ao da estação de tratamento de água produzida (ETAP) e, 

posteriormente, direcionada à coluna de troca iônica, indicada para remover metais, cátions e 

ânions. Finalmente recebe aditivos similares aos da ETAP, proporcionando uma água 

apropriada para reúso indireto dentro dos setores da estação.  

Diante de todas as condições empregadas para o tratamento primário dos compostos 

dispersos, determina-se a verificação do teor de óleos e graxas (TOG), como parâmetro 

fundamental, sendo este fator sempre monitorado. O teor máximo de óleo presente na água 

descartada no mar, exigido pela legislação ambiental, é 20 ppm para óleos minerais e até 50 

ppm para óleos vegetais e gorduras animais (CONAMA 430/ 2011) e de 29 ppm, em média, 

com valor máximo de 42 ppm para descarte em plataforma off-shore (Resolução CONAMA 

393/2007). Para a reinjeção nos poços de petróleo, a água deverá ter no máximo 5 ppm de 

óleos e graxas (Cerqueira et al, 2011).  
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2.5 Barrilha 
 

 O carbonato de sódio é comercialmente chamado de barrilha, pois era produzida 

evaporando o extrato de cinzas de plantas do litoral – barrilheira ou barilla espanhola - e 

plantas marinhas - Chenopodium, Salicornia, Salsola. 

Como o carbonato de sódio se tornara uma matéria-prima muito importante na 

indústria de vidro e têxtil, a demanda tornou-se muito alta e, então, a barrilha passou a ter 

uma grande importância comercial. A barrilha teve na sua história três momentos produtivos, 

sendo empregados os seguintes processos: inicialmente o processo Leblanc, depois o 

processo Solvay, e por fim, mais por questões econômicas que ambientais, o processamento 

do mineral trona. 

No primeiro caso, Nicholas Leblanc, apresentou um processo em que inicialmente é 

produzido o Na2SO4, que é baseado na conversão do NaCl tratado com H2SO4. Em seguida, 

o Na2SO4 é aquecido com CaCO3 e carvão, produzindo CaS e Na2CO3, com este carbonato 

sendo extraído com água (Osório e Maia, 2003). A Figura 2.9 mostra o fluxograma deste 

processo. 

 
Figura 2.9 Processo Leblanc 

 

Fonte: Autor 

 

Porém, este processo causou inúmeros problemas ambientais, desde a chuva ácida até 

a contaminação de rios e a fauna e flora devido à produção de grande quantidade de 

poluentes gasosos e resíduos sólidos. Apesar de outros processos, tais como: o processo de 
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Weldon (1869), processo Deacon (1868), processo Chance ( 1882) e processo Claus ( 1988), 

buscarem um melhoramento do processo Leblanc, este tornou-se inviável (Machado, 2009). 

Devido a estes fatores, no século XIX, o segundo e importante processo, o Solvay, de 

produção do carbonato de sódio substituía o processo Leblanc. Desenvolvido por Ernest 

Solvay, utilizava como matérias-primas o calcário e a salmoura para produzir a barrilha e o 

cloreto de cálcio como subproduto. O ponto essencial do processo se encontra nas 

propriedades do NH3 e do CO2 gasosos, que são utilizados para saturar a salmoura, e na 

diferença de solubilidade entre o bicarbonato de amônio e o bicarbonato de sódio, que são 

produzidos na reação (Araújo et al, 1998). 

O processo Solvay foi o primeiro processo em fluxo contínuo economicamente 

rentável, fazendo uso total da matéria-prima e reciclando os subprodutos, seja no retorno ao 

processo ou em outra corrente produtiva. O fluxograma do processo é apresentado na Figura 

2.10. 

Figura 2.10 Processo Solvay 

 

Fonte: Autor 

 

A Figura 2.10 mostra que inicialmente o CaCO3 (calcário) é degradado termicamente 

para produzir duas correntes, CaO e CO2, onde esta última segue para reagir com o cloreto 

de sódio em solução e com o gás amônio, gerando mais uma vez duas correntes, o 

bicarbonato de sódio precipitado e o cloreto de amônio em solução. O bicarbonato de sódio 

passa por uma decomposição térmica para produzir a barrilha, água e regenerar parte do gás 

carbônico. As correntes do óxido de cálcio e cloreto de amônio reagem entre si para produzir 
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o cloreto de cálcio e regenerar o gás amônio. Estas reações são apresentadas nas equações 1, 

2, 3 e 4 (Osório e Maia, 2003; Machado, 2009; May e Rudd, 1976). 

 

CaCO3(s) �  CaO(s) + CO2(g)    (1) 

 

NaCl(aq) + NH3(g) + CO2(g) + H2O(l) → NaHCO3(s) + NH4Cl(aq) (2) 

 

CaO(s) + 2 NH4Cl(aq) → 2 NH3(g) + CaCl2(aq) + H2O(l)   (3) 

 

2 NaCl(aq) + CaCO3(s) → Na2CO3(s) + CaCl2(aq)    (4) 

 

Devido ao fato do cloreto de cálcio ser lançado nos corpos d’água, mesmo sendo 

praticamente o único subproduto sem reúso no processo Solvay, e pelo fato de serem 

encontradas grandes reservas do mineral trona, o processo Solvay tornou-se inviável 

economicamente. 

Este mineral, trona, é composto de carbonato e bicarbonato de sódio hidratado 

(Na2CO3.Na3HCO3.2H2O), e tem perspectiva de produção de pelo menos 2000 anos. A 

Figura 2.11 mostra o fluxograma de processamento da trona (Demirbas, 2002). 

 
Figura 2.11 Processo Trona 

Fonte: Autor 
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Por ser este processo mais viável economicamente e, também, apresentar vantagens 

ambientais, uma vez que não gera corrente de cloreto de cálcio, ou seja, é um processo 

inóculo ao ambiente, o processo Solvay vem sendo substituído pela trona (Osório e Maia, 

2003; Demirbas, 2002). 
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3. ESTADO DA ARTE 
 

O presente capítulo tem como objetivo mostrar os trabalhos mais relevantes 

desenvolvidos na área de extração de metais, de compostos orgânicos em meios aquosos, 

como também, trabalhos referentes ao carbonato de sódio. Dessa forma, será feita uma 

apresentação dos referidos trabalhos por grupos abordados neste trabalho: tratamento da 

água para remoção do óleo, extração de metais e produção do carbonato de sódio 

(barrilha). 

 
3.1 Tratamento de água para remoção de óleo 

 

Lima et al (2009) estudaram  o uso de um tensoativo derivado de óleo de coco no 

processo de recuperação de compostos orgânicos de efluentes oleosos. Eles utilizaram 

uma coluna de pequena escala. Para valiar a eficiência na remoção de óleo e a 

concentração ideal de tensoativo, foram realizados 10 experimentos utilizando emulsão 

óleo-em-água (50, 100, 200 e 400 ppm de óleo) e, também, um experimento com a água 

produzida (50 ppm). De acordo com os resultados, eles verificaram que há uma 

concentração de tensoativo ideal para cada emulsão, e para a água produzida. A 

eficiência de extração máxima obtida foi de 80%, a uma concentração de tensoativo de 

0,1 g / L-1. 

 

Santana (2009) avaliou a separação óleo/água de água de produção através do 

flotador por ar dissolvido (FAD), utilizando o coagulante natural Moringa Oleifera Lam. 

Diante do processo de coagulação/floculação, ele variou a concentração de Moringa 

Oleifera Lam em ensaios com água produzida sintética (APS) e água produzida real 

(APR), e verificou sua ação em emulsões com e sem adição de NaCl. Ele realizou uma 

modelagem cinética para estimar a eficiência do processo. A concentração aceitável de 

moringa foi de 2,5 g/L para APS e 1,5 g/L para APR, obtendo para o processo FAD com 

moringa uma remoção de óleo em torno de 64% para a água de produção sintética e uma 

remoção média de 57% para a água de produção real.  
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Santos et al (2005) estudaram a viabilidade de aplicação de tecnologia 

eletroquímica no tratamento da água produzida de petróleo. Eles utilizaram eletrodos 

estáveis DSA (ânodos dimensionalmente estáveis) como material eletródico e 

empregaram a metodologia desenvolvida, através de testes experimentais, no tratamento 

de amostras de água produzida coletada na área industrial do Ativo de Produção de 

Alagoas (Estação Coletora de Pilar). Com os testes, foi possível avaliar a influência da 

densidade de corrente e da concentração de carbono na água produzida. Para a densidade 

de corrente, eles observaram a relação de consumo de 4,8 C de energia para a degradação 

de 1 ppm de carbono. A metodologia foi eficiente para o tratamento da solução diluída, 

com a redução de 100% de carbono após 8 horas de eletrólise. Assim, eles confirmaram a 

aplicabilidade da tecnologia eletroquímica no tratamento de efluentes do petróleo através 

da oxidação direta, flotação ou eletrodeposição dos metais, cientes de que para as 

soluções concentradas, o processo requer otimização. 

 

Bezerra (2004) desenvolveu um destilador solar para tratamento da água de 

produção de petróleo, com vistas a obter um efluente passível de utilização na agricultura 

e geração de vapor. A conservação das amostras e análise dos parâmetros físicoquímicos 

obedeceu à metodologia descrita no APHA (American Public Health Association) – 

métodos padronizados (1995). A amostragem foi do tipo composta. Foram realizados 

experimentos no destilador solar piloto e simulação em banho termostático. A operação 

ocorreu em bateladas, durante 4, 6 e 12 h, testando dois ângulos de inclinação do 

destilador, 20º e 45º. O destilador apresentou rendimentos mínimo de 2,50 L/m2d e 

máximo de 7,5 L/m2d. As remoções de sais foram superiores a 98%. A remoção de TOC 

na simulação foi superior a 90%. A remoção do TOG foi de 37,52% no destilador na 

simulação, em torno de 85%. O autor verificou que a água destilada obtida atendia aos 

requisitos estabelecidos pelo CONAMA em quase todos os pontos experimentais, 

podendo ser utilizada, com ressalvas, na irrigação de culturas não comestíveis, como o 

algodão e a mamona. Como a água destilada tem características de água doce, pode, 

também, ser utilizada na geração de vapor. 
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Vieira et al (2003) utilizaram um tratamento biológico anaeróbio para tratamento 

de água de produção, fazendo uso de um biorreator de bancada. Após 15 dias de 

operação, foram atingidas reduções de COT, óleos e graxas e fenois totais de 20%, 55% e 

57%, respectivamente. Eles demonstraram que o consórcio microbiano isolado da própria 

água de produção, com predominância de bactérias redutoras de sulfato (BRS), foi capaz 

de usar como substrato parte dos hidrocarbonetos – incluindo fenois totais – e que é 

possível tratar anaerobicamente a água de produção. 

 

Fernandes Jr. (2002) realizou um planejamento experimental aplicado ao MDIF. 

Este planejamento teve como objetivo localizar uma região ótima de operação do 

equipamento. Ele realizou um número otimizado de experimentos, tomando como base 

cinco variáveis operacionais pré-determinadas, verificando a influência de cada uma 

delas na eficiência de separação do equipamento. Os resultados obtidos pelo autor, além 

de comprovar os dados de trabalhos anteriores, estabeleceu um modelo probabilístico 

extremamente útil para predição da eficiência de separação numa ampla faixa de 

operação do equipamento. Além disso, ele pôde comprovar a importância individual de 

cada variável estudada, destacando a importância do teor de óleo na alimentação e a 

altura do leito orgânico. 

 

Rosa (2002) desenvolveu um processo de tratamento de águas oleosas baseado 

nas técnicas de floculação pneumática em linha, seguido de separação por flotação 

(processo FF - Floculação-Flotação). Ele realizou estudos piloto com água oleosa de 

refinaria de petróleo e de plataformas marítimas (PNA-1, Bacia de Campos-RJ). Nas 

melhores condições operacionais, o processo FF apresentou remoções de óleo superiores 

a 90%, e diminuições substanciais da turbidez, sólidos suspensos e DQO, proporcionando 

um efluente com níveis de poluentes abaixo do exigido pela CONAMA 357/2005. De 

acordo com o autor, as principais vantagens do processo FF são: os baixos custos de 

investimento e operacional, a simplicidade dos equipamentos (compactos) e sua elevada 

capacidade de tratamento (> 60 m3/m2/h). Ele concluiu que o sistema desenvolvido 

possui um grande potencial de depuração de águas poluídas com óleos. 
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Rubio et al (2002) avaliaram diversos processos de flotação e sua utilização na 

recuperação de águas contaminadas com vários tipos de poluentes. Eles concluiram que 

múltiplos fatores deveriam ser levados em consideração ao selecionar um equipamento 

de flotação, sua capacidade e as técnicas a serem empregadas. Alguns fatores foram 

destacados, como: o tamanho das bolhas formadas; a natureza dos poluentes, que podem 

ser voláteis, inorgânicos, orgânicos, livres ou em forma de complexos; mistura de um ou 

mais compostos e suas concentrações; a necessidade da utilização de coletores; e a 

influência de fatores como temperatura, pH, tempo de residência, densidade, viscosidade, 

tensão superficial, etc. Como avaliação final, eles consideraram o uso da flotação é 

vantajoso devido à capacidade de tratar grandes volumes de efluentes, alta seletividade e 

eficiência de separação a um baixo custo operacional. 

 

Chianevato (1999) propôs um novo misturador-separador chamado de MDIF 

(misturador-decantador à inversão de fases), com o objetivo de avaliar a eficiência de 

separação de fases para dispersões e/ou emulsões do tipo óleo/água. O estudo do processo 

neste equipamento constituiu uma alternativa em relação aos misturadores-separadores 

convencionais, devido ao seu “design” verticalizado e a sua fácil operação e manutenção. 

Para alimentações com teor de óleo em torno de 41 mg/L, o autor obteve eficiência de 

separação de 70%, enquanto que para a alimentação com 4.609 mg/L, a eficiência de 

separação foi de 99,6%. Os resultados mostraram que quanto maior a quantidade de óleo 

bruto na dispersão, maior a eficiência de separação do MDIF. 

 

Finborud et al (1999) apresentaram o separador conhecido como Hidroflock, que 

tem como base de funcionamento a adição de um agente coagulante, para neutralizar as 

cargas eletrostáticas das gotas de óleo e, em seguida, um floculante, para facilitar a 

coalescência entre gotas, gerando gotas maiores e, consequentemente, mais fáceis de 

serem separadas. 

 

Gu e Chiang (1999) desenvolveram uma coluna de flotação para estudar seu 

desempenho na recuperação de óleo de águas oleosas. A característica principal do 

equipamento consiste no uso de tubos internos, que proporcionam uma maior 
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hidrodinâmica e uma maior eficiência de separação. As constantes cinéticas foram 

correlacionadas aos parâmetros hidrodinâmicos, diâmetro de bolhas e a taxa de circulação 

de líquidos. Eles concluíram que houve um contato maior entre as partículas com o 

aumento da circulação de líquido, resultando em uma melhoria na eficiência de remoção. 

O maior percentual de remoção foi alcançado para desenho de tubos menores. 

 

Muñoz (1998) apresentou estudos de separação-remoção de óleos minerais 

emulsificados em água por técnicas não convencionais de flotação. Ele desenvolveu e 

otimizou um equipamento de flotação de alta capacidade (flotação a jato) e um novo 

processo baseado no conceito de flotação transportadora, onde o óleo é removido após a 

sorção em materiais sorventes. Os estudos comparativos em escala de bancada mostraram 

que o sistema FAI (flotação por ar induzido) foi mais eficiente que a FAD (flotação por 

ar dissolvido). As melhores condições da FAI foram: o condicionamento prévio da água 

oleosa sob condições hidrodinâmicas de alta turbulência e elevadas vazões de ar, 

utilização do floculante não-iônico álcool polivinílico (APV), uso dos sorventes carvão 

mineral ou rejeito de carvão. Os melhores resultados mostraram uma remoção de 96% do 

óleo contido em águas oleosas com concentrações iniciais de óleo da ordem de 600 mg/L, 

distribuído em gotas de diâmetro volumétrico da ordem de 15 µm. Os estudos em escala 

piloto no sistema FJC (flotação a jato convencional) na presença de APV, adicionado em 

um misturador estático "online", apresentaram uma eficiência de remoção da ordem de 

80%. Entretanto, a versão FJM (flotação a jato modificada) permitiu aumentar a 

eficiência da remoção de óleo para 85%, quando foram tratadas águas oleosas a 

temperatura ambiente, e para 97%, quando foram tratadas águas oleosas a 52° C e com 

65.000 mg/L de NaCl. O sistema de flotação à jato representa um grande potencial de uso 

na área de tratamento de efluentes oleosos devido à simplicidade do seu "design", elevada 

capacidade de tratamento e baixo custo de operação. 
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3.2 Tratamento de água para remoção de metais 

 

Abreu et al (2012) utilizaram a zeólita sintética 4A para a remoção de íons 

metálicos de soluções aquosas e sintéticas, através de amostras de água produzida em 

plataformas de petróleo do Estado do Ceará (Brasil). O efeito do pH na remoção de íons 

metálicos usando zeólita 4A foi investigado com valores de pH 1,0, 5,0 e 7,0. Os dados 

experimentais obtidos com soluções sintéticas mostraram que a um pH igual a 1,0, houve 

remoção de íons estrôncio e potássio de, aproximadamente, 100% e 90%, 

respectivamente, enquanto que para os demais íons metálicos, a remoção foi em torno de 

60%. 

 

Monteiro e Mainier (2010) realizaram estudos experimentais de adsorção 

utilizando como adsorvente lã de aço e arame (fino e grosso), agentes adsorventes não 

convencionais para íons Cu2+, empregando uma solução aquosa de sulfato de cobre. O 

trabalho considerou parâmetros como: temperatura de operação, tempo de contato 

adsorvente/adsorbato e agitação, necessários para obter um melhor desempenho desta 

adsorção, bem como a melhor área de adsorção do cobre pelos materiais testados. Os 

resultados da adsorção foram obtidos através da análise em equipamento eletroanalisador 

de metais para o teor dos íons Cu2+
 na solução resultante, obtendo um máximo de 74,6% 

de remoção do cobre quando utilizada a lã de aço. 

 

Nunes (2009) removeu o óleo disperso na água de produção, associadamente aos 

metais dissolvidos Ca, Mg, Cd e Ba, através do uso de tensoativo aniônico. A 

concentração dos metais foi na faixa de 300 mg/L e a concentração de tensoativo foi 

calculada estequiometricamente (razão concentração de metal-tensoativo) para uma 

remoção de 100% do metal. A filtração foi à pressão constante para separação das fases 

sólida e líquida. Observando que o percentual de extração de metais é em função do 

aumento da concentração de tensoativo e massa atômica do metal. Para a remoção de 

óleo, que foi conjugada ao metal, obteve-se eficiência de 100%. 
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Urdaneta et al (2008) empregaram um vermicomposto para remoção de Pb, Ni, 

V e Cr de um efluente sintético e de águas residuárias. Os parâmetros avaliados incluiram 

o pH (3,5-7), a razão massa de vermicomposto/volume de solução (1 g, 2 g, 4 g, 8 g, 10  

g de vermicomposto para 500 mL de solução), o tempo de agitação (5, 10, 15, 30, 45 e 60 

minutos) e o tamanho de partícula do adsovente. Os ensaios foram realizados em um 

reator em batelada. Foi utilizada a fluorescência de raios-x por reflexão total para 

determinação dos metais. O pH ótimo obtido no processo foi de 4,5. O tempo de agitação 

foi importante no processo de remoção do Ni e do V, e teve pequena influência na 

remoção do Cr e Pb. Os maiores índices de remoção de metais foram obtidos quando foi 

utilizado 2 g de vermicomposto para 500 mL de solução. O tamanho ótimo das partículas 

de adsorvente ficou na faixa de 75 – 841 µm para o chumbo, cromo e níquel, e na faixa 

de 841 – 1192 µm para o vanádio. O percentual médio de remoção dos metais da solução 

sintética foi de 95% para o Pb, Cr e Ni e de 50% para o V. Quando foi utilizado o 

efluente real, foram avaliados o Ni, Pb e Cr, com percentuais de remoção de 100, 65 e 

40%, respectivamente. 

 

Silva Júnior et al (2007) utilizaram a adsorção de metais presentes na água de 

produção empregando um argilomineral. Os testes de remoção de metais pesados foram 

realizados utilizando amostras de vermiculita no estado bruto e na forma expandida, com 

e sem agitação, a fim de comparar a eficiência de remoção de íons metálicos por esse 

argilomineral. Eles verificaram que a vermiculita bruta tem uma capacidade de troca 

catiônica maior que a vermiculita expandida. Nos testes realizados, a vermiculita bruta 

conseguiu reduzir a concentração de Cu2+ em até 36%, que pode estar relacionada com a 

própria massa de vermiculita usada, ou seja, maior massa do argilomineral maior 

percentual de troca do metal. Para a Ag+, esse valor aumenta para 46%. Com a 

vermiculita expandida, esses valores diminuíram para 10 % quando Cu2+ e 7,2 % para a 

Ag+. Quanto ao fator agitação do sistema, eles verificaram que os testes realizados com 

agitação aumentaram a porcentagem de recuperação do Cu2+ para 69%, no ensaio com 

vermiculita bruta, e 36%, no ensaio com vermiculita expandida. Para a Ag+ não existe 

uma diferença significativa nestas condições.  
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Faller (2006) avaliou a viabilidade da utilização de substâncias húmicas (SH), 

naturalmente formadas durante a humificação de matéria orgânica por microorganismos, 

para capturar íons metálicos presentes na água de produção, considerando a utilização de 

três diferentes compostos húmicos (HMC). O tempo para a completa 

coagulação/floculação foi variado em função da concentração utilizada, para todos os três 

casos de HMC. A HMC-3 apresentou os menores intervalos de tempo, além de interface 

bem definida e sobrenadante final de aspecto límpido. Os resultados do teor de bário, 

após adição das HMC, mostraram a redução do valor inicial em todos os casos. Foram 

realizados ensaios adicionando algas a água de produção, que mostraram tanto um 

aumento da clorofila quanto das áreas médias das algas, sendo este aumento mais 

acentuado quando também da presença de HMC-3. Os resultados mostraram ser factível 

o uso de substâncias húmicas em tratamentos que envolvam uma etapa de 

cogulação/floculação e confirmam a capacidade das SH de reter espécies metálicas como 

o bário. Nos ensaios com algas, teve-se forte indicativo da contribuição positiva da 

presença da água de produção para seu crescimento, especialmente da água de produção 

com SH.  

 

Caproni et al (2005) aplicaram a extração líquido-líquido visando o tratamento 

de águas residuárias contendo cádmio e chumbo. Empregando um sistema aquoso 

bifásico contendo Triton X-114, com o uso do agente complexante Sorbitol, eles 

obtiveram resultados próximos a 100%. Porém, devido ao elevado tempo necessário para 

haver a separação de fases à temperatura ambiente e devido à necessidade do uso de 

centrífuga, este processo não é indicado para operação contínua, sendo este um fator que 

limita a sua aplicação em processos em larga escala. 

 

Cortés (2005) estudou a viabilidade técnica da implementação de um processo 

para a produção de H2S por bactérias redutoras de sulfato (BRS), a ser utilizado na 

precipitação de metais pesados, contidos em efluentes industriais líquidos ácidos, 

provenientes do sistema de lavagem de gases de uma planta de obtenção de cobre blister. 

Inicialmente, caracterizou-se os efluentes e empregou um bioreator do tipo gas-lift. Dada 

a baixa velocidade de crescimento das bactérias e pequena produção de H2S, o autor 
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realizou ensaios com sulfeto de sódio (80 g/L), avaliando, de forma análoga, a 

precipitação dos metais presentes no efluente (As, Cd, Cu, Ni, Pb e Zn). O sulfeto de 

sódio ao reagir com o ácido gera H2S, que em contato com o metal gera o respectivo 

sulfeto metálico. O bioprocesso possibilita a remoção dos metais pesados permitindo um 

ganho econômico e ambiental com a disposição dos sulfetos gerados, os quais podem ser 

comercializados como concentrados de zinco e cobre. A precipitação dos metais pesados 

provenientes do sistema de lavagem de gás empregando o Na2S permitiu avaliar a 

percentagem de efetividade do processo, sendo de 99% para os metais mais tóxicos como 

As e Cd e gerando uma pequena quantidade de material sólido, quando comparado com a 

quantidade de sólidos gerados no tratamento com leite de cal. 

 

Pino (2005) utilizou a casca de coco como material adsorvente de metais pesados, 

tais como: Cd, Cr (III), Cr (VI), As, Ni e Zn. Os melhores resultados foram obtidos para a 

adsorção de Cr (III), Cr (VI) e Cd. As concentrações estudadas variaram de 15 a 2000 

mg/L para Cd e Cr (III) e de 15 a 100 mg/L para o Cr (VI). Houve remoção de 90% de 

Cd para concentrações de até 900 ppm. Para o Cr (III), houve remoção de mais de 84% 

em todas as concentrações analisadas e, para o Cr (VI), foram obtidas remoções em torno 

de 85% até a concentração máxima de 60 mg/L. Foi realizado um estudo cinético apenas 

para o cádmio, por ter apresentado uma melhor remoção em relação aos outros metais 

estudados. O estudo mostrou que após 5 min de contato da casca de coco com a solução 

de cádmio houve uma remoção de 93% do metal. Após esse tempo ocorreu uma discreta 

queda até atingir a remoção máxima de 98%, com um tempo de 120 min. 

 

Bandeira et al (2004) realizaram ensaios de precipitação química com cal 

virgem, empregando a quantidade estequiométrica necessária e, também, excesso de 10% 

à 50%. O tempo de residência foi de 15 minutos e a velocidade de agitação de 400 rpm. 

Eles verificaram uma redução relevante da concentração de íons magnésio e dos metais 

pesados (Cd e Pb). Com o aumento do consumo de cal e, consequentemente, a elevação 

dos valores de pH, houve um incremento na remoção dos íons Mg e Cd. Contudo, a 

concentração de íons sulfatos permaneceu na faixa de 1900 - 4500 ppm, uma vez que o 

cálcio não precipita na forma de hidróxido (condições operacionais), inviabilizando, desta 
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forma, o reúso do efluente. Visando elevar a remoção de íons sulfatos, foram realizados 

ensaios utilizando membranas filtrantes. Devido à operação empregar menores pressões, 

ele optou por utilizar a nanofiltração. O processo de precipitação química utilizando cal 

virgem mostrou-se capaz de remover 99,4% dos íons magnésio e 99,9% dos íons cádmio. 

Em relação aos íons de sulfato, a remoção foi de 78,6%, gerando uma água de reúso que 

poderia ser utilizada em alguns pontos da unidade industrial, após correção do valor de 

pH. A membrana filtrante DK (nome fictício da 1ª membrana) apresentou a maior 

rejeição a íons sulfatos em todos os efluentes testados. A membrana HL (nome fictício da 

2ª membrana) apresentou o maior fluxo de permeado quando comparada com as demais 

testadas. 

 

Francischetti (2004) aplicou um tratamento de filtração adsortiva para remoção 

dos metais Fe2+, Mn2+, Cr3+, Cr6+, Zn2+ e Cu2+ em solução aquosa. Empregou como 

adsorvente um compósito e um carvão. Os adsorventes foram caracterizados através das 

técnicas de microscopia eletrônica de varredura, microscopia ótica, caracterização 

textural e difração de raios-X. A capacidade adsortiva na remoção dos íons de metais 

pesados dissolvidos foi avaliada através do método estático. O equilíbrio da remoção de 

Cr6+, Cu2+ e Fe2+ ajustou-se ao modelo de isoterma linear, enquanto o modelo de 

Langmuir foi utilizado para descrever o equilíbrio da remoção de Cr3+, Mn2+ e Zn2+. A 

remoção de íons metálicos dissolvidos em água foi avaliada em coluna de leito fixo e os 

resultados mostraram que a remoção é maior do que a prevista pelo equilíbrio 

termodinâmico, obtido através do método estático, indicando que outros mecanismos, 

como a precipitação, podem ser responsáveis pela remoção dos íons metálicos. Um 

modelo matemático que considerava os fenômenos de adsorção, reação de precipitação e 

dispersão axial foi aplicado e mostrou-se satisfatório na descrição da dinâmica de 

remoção desses íons metálicos em leito fixo, na filtração adsortiva dos íons metálicos. O 

compósito apresentou alta capacidade de remoção para todos os íons metálicos avaliados, 

e pode estar associado à presença de óxidos e hidróxidos de ferro superficiais, que 

possuem elevada capacidade adsortiva. 
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Jimenez et al (2004) analisaram a capacidade de troca catiônica de uma zeólita 

natural brasileira, identificada como escolecita, para aplicação no tratamento de águas 

residuárias. Eles investigaram o processo de sorção de cromo (III), níquel (II), cádmio 

(II) e manganês (II) em efluentes aquosos sintéticos, incluindo isotermas de adsorção 

para soluções de um único metal. O zeólita natural mostrou a capacidade de remover os 

metais pesados na seguinte ordem: Cr (III) > Cd (II) > Ni (II) > Mn (II). Eles concluiram 

que esta aptidão poderia estar relacionada à valência e ao raio de hidratação dos cátions 

metálicos. A influência da temperatura (25, 40 e 60 oC) e pH inicial (4-6) também foi 

avaliada. Eles observaram que a adsorção aumentou consideravelmente quando a 

temperatura foi elevada para 60 oC. A capacidade máxima de adsorção foi observada em 

pH 6. Esses resultados demonstram que a escolecita pode ser utilizada para a remoção de 

metais pesados de efluentes aquosos, sob condições otimizadas. 

 

Castro Dantas et al (2003) estudou a extração de metais pesados por 

microemulsão utilizando um óleo vegetal como tensoativo. O processo de 

extração/reextração por microemulsão é constituído de duas fases. Na primeira, os íons 

de metais pesados presentes na fase aquosa são extraídos pela microemulsão. Em uma 

segunda etapa do processo ocorre a reextração: a fase microemulsão, rica em metal, é 

acidificada e o metal é recuperado em uma nova fase aquosa, com maior concentração. O 

sistema utilizado tinha os seguintes constituintes: óleo de coco saponificado como 

tensoativo (T); n-butanol como co-tensoativo (C); querosene como fase óleo e a solução 

de metais como fase aquosa. A razão cotensoativo/tensoativo foi fixada em 4 e a 

salinidade da solução de metais em 2% (NaCl). Os testes foram realizados a temperatura 

de 27 ± 1°C. A fase aquosa foi constituída pela solução dos metais em estudo (Cr, Cu, Fe, 

Mn, Ni e Pb). Foi utilizada uma metodologia de planejamento experimental (Rede de 

Scheffé) para estudar o comportamento da extração em um determinado domínio. A 

extração, realizada em uma etapa, forneceu percentagem de extração superior a 98%, 

para todos os metais. Na reextração, o HCl-8M foi utilizado como agente reextratante e a 

influência do pH e do tempo foi verificada. Este trabalho mostrou a grande eficiência dos 

sistemas microemulsionados, indicando que é possível extrair seletivamente os metais 

pesados a partir de uma fase aquosa. 
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Chibowski et al (2003) promoveram a precipitação do CaCO3 utilizando a 

barrilha como agente precipitante, avaliando a concentração de barrilha, a temperatura e o 

pH do meio. 

 

Moreira et al (2003) utilizaram o processo de biossorção com algas marinhas 

para remoção de metais pesados presentes em óleos lubrificantes usados. Inicialmente o 

óleo lubrificante usado foi caracterizado, observando que o Cu e o Fe estavam em 

maiores teores. Eles verificaram que o biossorvente utilizado, Sargassum sp., foi eficiente 

no processo de remoção de metais pesados e que, após o processo, os teores de Fe, Cu, 

Pb, Ni e Cr ficaram dentro da faixa de teores encontrados na literatura para a utilização 

destes óleos, possibilitando a reutilização. A alga marinha protonada foi mais eficiente na 

remoção de Fe e Cu, com eficiência de 17,63% e 13,07%, respectivamente, enquanto que 

na forma natural apresentou maior eficiência na remoção de Pb e Cr, com resultados de 

remoção de 13,54% e 15,20%, respectivamente. 

 

Ferris e Rubio (2003) utilizaram o processso de flotação por partículas sorventes 

(FPS) para remover metais pesados dissolvidos em águas poluídas. Usando um 

subproduto do beneficiamento do carvão para remover os metais (Cu, Zn, Ni) e a flotação 

por ar dissolvido para remover o sorvente carregado. A FPS foi estudada em escala de 

bancada e piloto com efluentes metalúrgicos (galvanoplastia). Os autores analisaram os 

parâmetros químicos (pH, concentração de sólido sorvente e reagentes de flotação) e 

operacionais (tempo de residência, taxa de reciclo e pressão de saturação). Foram 

elucidados todos os mecanismos envolvidos e foram otimizados os parâmetros do 

processo. Obtendo remoção dos poluentes acima de 90% usando pressões de 3,5 atm e 

reciclo de 20%, comprovando a alta eficiência da FPS, com grande potencial tecnológico 

para aplicação no polimento final de águas industriais. 

 

Fungaro e Silva (2002) utilizaram zeólitas sintetizadas com as cinzas residuárias 

de carvão como eficientes trocadoras de íons para a remoção de cádmio, zinco e cobre de 

soluções aquosas. A zeólita preparada a partir da cinza da base da chaminé apresentou a 

maior eficiência de retenção dos íons metálicos, quando comparada àquelas preparadas 
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com a cinza da tremonha e com a cinza do malachador. Ele observou que quanto mais 

fina a partícula da zeólita, maior a capacidade de troca iônica. A zeólita da cinza da base 

da chaminé mostrou uma eficiência acima de 70% para os íons em estudo, após 2 h de 

agitação, revelando o grande potencial para o seu uso como adsorvedor de baixo custo no 

tratamento de efluentes contaminados com níveis altos de metais. 

 

Aguiar e Guarino (2002) utilizaram aluminossilicatos para remover metais 

pesados de águas residuárias, observando parâmetros que influenciavam na remoção de 

metais pesados, tais como: pH, concentração do metal, efeito da remoção de ligantes e 

capacidade de zeólitas e argilas. Eles observaram que os aluminossilicatos podem ser 

utilizados para a remoção de metais pesados, no âmbito das condições otimizadas, com 

êxito. Os resultados mostraram que na faixa de pH entre 4 a 7, a taxa de remoção 

permaneceu relativamente constante, tendo uma média de remoção de 85, 83, 60 e 35% 

para o Pb2+, Ni2+, Cd2+, e Zn2+, respectivamente. 

 

Nunes et al (2002) utilizaram adsorventes não convencionais em um reator 

agitado, tipo CSTR (continuous stirring reactor), que possibilita a realização das etapas 

de adsorção e separação adsorvente/solução (efluente contaminado) em um único estágio. 

O reator REFA (reator expandido de flocos adsorventes) resolve o problema geral de uso 

de adsorventes pulverizados em processos de adsorção. Os adsorventes são previamente 

agregados com polímeros floculantes, formando flocos que sedimentam e adsorvem os 

contaminantes simultaneamente. Os adsorventes estudados pelo grupo de pesquisa 

abrangem: biomassa de plantas aquáticas, resíduos de beneficiamento de carvão mineral, 

rejeito do processamento da indústria do camarão e bentonita modificada. Os 

contaminantes removidos por esses adsorventes incluem: íons, corantes, fenóis, óleos 

emulsionados e ânions. Neste estudo, eles deram ênfase ao emprego de bentonitas 

nacionais modificadas com fenantrolina (FENAN) para a remoção de íons cobre em 

soluções aquosas. Foram alcançadas remoções superiores a 95 % de íons cobre em um 

amplo intervalo de pH. Ensaios de adsorção em flocos da bentonita modificada e dos 

adsorventes estudados pelo grupo indicaram a viabilidade do uso de técnicas de adsorção 

com adsorventes floculados. O reator, devido seu formato esférico, possibilita uma maior 
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homogeneização do sistema adsorvente/efluente, evitando a formação de linhas 

preferenciais de fluxo, além de dispensar a utilização de agitador mecânico, diminuindo 

os gastos com energia e manutenção do equipamento. 

 

Senkal e Bicak (2001) afirmaram que a remoção de poluentes inorgânicos da 

água é um processo árduo, quando comparado a contaminantes orgânicos. A maioria dos 

contaminantes orgânicos pode ser removida por carvão ativado. Para os contaminantes 

inorgânicos, entretanto, faz-se necessário usar adsorventes que possam se ligar a esses 

contaminantes, formando ligações químicas. Os materiais mais utilizados para sua 

remoção são os trocadores iônicos. Os polímeros quelantes são considerados como uma 

segunda geração para os adsorventes inorgânicos. A química do cálcio revela que o ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) é um dos agentes quelantes mais importantes. No 

estudo foram utilizados grânulos de terpolímero reticulado, preparados pela 

polimerização em suspensão de misturas de glicidil metacrilato (GMA – 0,4 mol), metil 

metacrilato (MMA – 0,5 mol) e divinil benzeno (DVB – 0,1 mol). Eles foram 

modificados através de funcionalizações epóxi em duas etapas: pelo tratamento com 

excesso de dietileno triamina (DETA) e pela subsequente reação com cloroacetato de 

potássio. O polímero com unidades quelantes baseadas no EDTA foi capaz de adsorver, 

além do cálcio e magnésio, íons de Fe (III), Zn (II), Cd (II), Pb (II), Ni (II), Cu (II), Co 

(II). Assim, esses polímeros mostraram eficiência elevada do quelante, regenerabilidade e 

estabilidade. O único incoveniente das resinas baseadas em poliestireno é a sua 

desintegração com uso em longo prazo. 

 

Tavares e Silva (2001) estudaram a remoção de metais pesados por biofilmes 

suportados em carvão ativado. Os compostos orgânicos se fixaram à superfície do carvão, 

enquanto o biofilme removeu os metais pesados. Eles utilizaram soluções metálicas 

diluídas, < 100 mg/L, em mini-colunas de leito expandido de carvão ativado granular 

suportado com o biofilme bacteriano. A remoção de Cr mostrou que o cromo hexavalente 

pode acumular no biossorvente até valores da ordem de 58.8 mg/g carvão, com 

acumulação máxima atingida a um pH de 2,6. 
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Dantas et al (2001) avaliaram a sorção de metais pesados em diatomita 

impregnada com uma microemulsão. Eles mostraram que houve um aumento 

significativo na capacidade de sorção do cromo pela diatomita modificada, em 

comparação com a diatomita bruta. Foram investigadas amostras com duas diferentes 

granulometrias, ambas levando a praticamente uma completa adsorção. O trabalho 

avaliou o metal Cr3+ (solução sintética a 1,5 g Cr+3/L), concluindo que o processo de 

adsorção é dependente do pH, com os melhores resultados obtidos em pH 2,95. O efeito 

da temperatura também foi investigado. As isotermas de adsorção foram obtidas a 30, 40 

e 50°C e os modelos Freundlich e Langmuir foram utilizados para determinar a 

capacidade de adsorção do adsorvente. Após a etapa de adsorção, um processo de 

dessorção foi realizado utilizando diferentes soluções eluentes. Os melhores resultados 

foram obtidos utilizando ácido clorídrico como eluente, mostrando que 100% do cromo 

adsorvido pode ser facilmente eluído com HCl. 

 

Petroni e Munita (2000) utilizaram colunas de turfa para adsorver íons de Zn2+ e 

Cd2+. A turfa é capaz de adsorver aproximadamente 99% dos metais estudados, em 

solução, em uma faixa de pH de 3,7 a 6,5. A pesquisa realizada permitiu a determinação 

de parâmetros importantes necessários ao desenvolvimento de estudos de equilíbrio de 

adsorção em batelada para avaliação da capacidade adsortiva da turfa visando o 

dimensionamento de sistemas de tratamento de águas e de efluentes contaminados por 

metais pesados.  

 

Ramos et al (1997) aplicaram um método matemático para avaliar a extração de 

tungstênio por uma microemulsão composta por querosene (fase óleo), n-butanol 

(cotensoativo), solução aquosa de tungstato de sódio (fase aquosa) e cloreto de 

dodecilamônio (tensoativo). A escolha do sistema baseou-se no mecanismo de extração 

por troca iônica destes sais com compostos de carga negativa. Eles obtiveram valores de 

extração superiores a 80% e, na reextração, este percentual foi equivalente a 100%. 
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Gusek (1995) analisou os processos de tratamento de água divididos em dois 

grandes grupos: tratamento ativo e tratamento passivo. O tratamento ativo procura 

maximizar a taxa de remoção do poluente pela otimização da atividade metabólica das 

espécies biológicas envolvidas, enquanto que o tratamento passivo se utiliza da atividade 

das espécies biológicas em condições naturais. O tratamento ativo requer infraestrutura, 

pessoal, controle de processo e manutenção da mesma forma que uma unidade de 

tratamento convencional. O tratamento passivo requer somente controles básicos, 

manutenção e monitoramento periódicos. No caso do tratamento passivo para remoção de 

contaminantes, incluem-se processos de precipitação de hidróxidos em condições 

aeróbicas, precipitação de carbonatos e sulfetos em condições anaeróbicas, filtração de 

material suspenso, remoção de metal em biomassas, precipitação e neutralização de 

amônia gerada e adsorção e troca iônica em plantas ou outros materiais biológicos.  

 

Leite (1995) aplicou a extração por microemulsão em efluentes de curtume com o 

objetivo de extrair o cromo. O processo abrangeu a extração e a reextração, com 

procedimento igual ao descrito por Forte (1998). Ele obteve índices próximos de 100% 

de extração do cromo. 

 

Barros Neto (1994) realizou a extração de cobre por microemulsões utilizando 

diferentes tensoativos. Ele obteve percentuais de extração superiores a 99% e, após a 

reextração, o metal foi concentrado em uma fase aquosa com concentração até 10 vezes 

superior à inicial.  

 

Hansen e Davies (1994) fizeram a remoção de fenois, aminas, ácidos, alcoois e 

uma série de outros compostos orgânicos de águas. Eles utilizaram processos envolvendo 

troca iônica. Quando o leito de resina está saturado com os íons contaminantes 

adsorvidos, há a remoção desses íons mediante contato do leito com uma solução 

regeneradora. No tratamento de águas, a remoção de íons de metais pesados pode ser 

realizada através de uma resina de troca iônica em leito recheado ou coluna. Tendo em 

vista que o leito da resina é facilmente obstruído por sólidos suspensos, torna-se 

necessário um pré-tratamento da água através de filtração. Quando a resina apresenta 
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saturação com íons de metais pesados, deve haver a sua regeneração com um ácido forte, 

que troca íons de metais pesados por íons de hidrogênio. Em seguida, é feita uma 

lavagem com hidróxido de sódio, que promove a troca de íons de hidrogênio por íons de 

sódio. Esse processo possui normalmente um número extra de leitos para que, durante o 

processo de regeneração, não haja uma redução na capacidade de tratamento da água da 

indústria. A escolha adequada do sistema de troca iônica é fundamental para garantir sua 

boa eficiência, sendo necessária a realização de ensaios preliminares em laboratório antes 

da escolha do tipo de resina a ser utilizada em escala industrial.  

 

Dentel (1991) publicou uma revisão completa sobre a necessidade de otimização 

da dosagem de coagulante no tratamento de águas. As diferenças entre os processos de 

coagulação e floculação nem sempre são muito claras. A coagulação pode ser 

considerada como a etapa inicial de desestabilização da dispersão. Por sua vez, a 

floculação ocorre em um ambiente menos turbulento e, normalmente, o floculante é 

adicionado posteriormente ao coagulante. Os principais coagulantes inorgânicos são os 

sais de alumínio e ferro, sulfato de alumínio e o cloreto de ferro. No processo de redução 

da dureza da água por precipitação, a cal é habitualmente empregada como coagulante, 

sendo este processo combinado à remoção de sólidos suspensos. Esse reagente também 

pode ser usado no controle de pH quando coagulantes ácidos, como os sais de alumínio e 

ferro, são utilizados. No entanto, seu efeito nos mecanismos de coagulação não é muito 

bem conhecido. Os polímeros orgânicos também são empregados no tratamento de águas. 

Eles são formados por cadeias de unidades monoméricas. Estas unidades monoméricas 

podem estarem ligadas formando uma configuração linear ou ramificada. Na floculação, 

o peso molecular dos polímeros (floculantes) governa o desempenho do processo, 

principalmente no que se refere à aparência do floco e à taxa de sedimentação. Para que a 

floculação seja eficiente, sugere-se que o tamanho do polímero seja superior à espessura 

da dupla camada elétrica. Cabe ressaltar que polímeros com peso molecular acima de 107 

tornam o processo de preparação de solução muito difícil e, portanto, sua seleção deve ser 

evitada. Os floculantes podem ser catiônicos, aniônicos ou neutros. A escolha de 

coagulantes e floculantes ainda tem se baseado em resultados empíricos, observando 
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parâmetros como: medidas de turbidez, tempo de aparecimento do primeiro floco, 

análises de mobilidade eletroforética, tamanho de partículas e cor.  

 

3.3 Obtenção e tratamentos relacionados à barrilha (Carbonato de Sódio) 

 

Dutcher et al (2011) promoveram a captura do gás CO2 do gás de combustão 

utilizando o nanoporo TiO(OH)2 como um suporte potencial catalítico para um processo 

cíclico Na2CO3/NaHCO3. O TiO(OH)2 é estável na faixa de temperatura necessária para 

tal processo, até cerca de 200°C, tem um efeito catalisador sobre a decomposição de 

NaHCO3, reduzindo a energia de ativação de cerca de 80 para 36 kJ / mol. Esta queda 

significativa na energia de ativação pode se traduzir em um custo operacional muito 

menor para regenerar Na2CO3.  

 

Ozdemir et al (2010) estudaram condições apropriadas para a flotação do trona, 

em bancada, e as condições obtidas foram aplicadas em escala-piloto. Isto para separar 

materiais contaminantes insolúveis e indesejáveis. As variáveis do processo, tais como a 

dosagem de amina, flotação percentual de sólidos, amina em relação ao óleo, o pH da 

solução de amina, estrutura coletora, composição da salmoura, o tamanho de partícula da 

alimentação, etc foram estudadas. 

 

Pascual et al (2010) determinaram as linhas de solubilidade eutética do sistema 

ternário NaHCO3-Na2CO3-H2O, construindo um cristalizador e um procedimento para 

medir com precisão as linhas de solubilidade eutética, onde o gelo e sal coexistem em 

equilíbrio com a solução, para aplicação do potencial de cristalização eutética. 

 

Van Spronsen et al (2010) testaram a cristalização eutética da raspa da parede 

resfriada de um cristalizador de carbonato de sódio aquoso industrial. Os resíduos de 

bicarbonato de sódio continham traços de molibdênio. A taxa de transferência de calor de 

5 kWm-2 foi mantida no cristalizador. O carbonato de sódio decahidratado com teor de 

molibdênio abaixo de 1 ppm de gelo puro foi produzido por contínua cristalização a          
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-3,8 °C, operando numa larga zona metaestável do bicarbonato. Em -4 °C o bicarbonato 

começou a co-cristalizar.  

 

Knuutila et al (2009) estudaram a viabilidade de um sistema de captura de CO2, 

utilizando carbonato de sódio, produzindo uma pasta de bicarbonato de sódio. Os 

resultados são comparados com monoetanolamina (MEA) avaliando a viabilidade de 

produção combinada de calor e a captura do CO2. A baixa solubilidade do bicarbonato de 

sódio é um ponto fraco desse sistema.  

 

Zhu et al (2005) observaram a influência dos íons cálcio sobre a cristalização de 

bicarbonato de sódio, onde na cristalização industrial do bicarbonato de cálcio, a presença 

de íons de cálcio nas soluções é inevitável devido ao processo de produção. A relação do 

Ca2+ na cristalização do NaHCO3 é útil para melhorar a qualidade dos produtos finais.  A 

influência dos íons cálcio sobre a cristalização do NaHCO3, foi investigada.  

 

     Kasikowski et al (2004) utilizaram cinco métodos para reduzir a influência 

negativa das fábricas de carbonato de sódio sobre o ambiente natural, os quais são 

apresentados: 

1. Obtenção do fosfato de cálcio-magnésio ao tratar em suspensão a salmoura bruta 

purificando com ácido ortofosfórico (H3PO4), 

2. Precipitação de calcário a partir de resíduo do processamento da soda, 

3. Produção de gesso e semi-salmoura, 

4. Dessulfurização da fumaça proveniente da fabricação na usina, 

5. Utilização de um destilador de resíduos. 

Os testes laboratoriais mostraram alta eficiência desses métodos e a análise 

econômica resultou que, somente quatro dos cinco processos apresentados podem ter um 

efeito financeiro positivo em fábricas de carbonato de sódio, além de ser bem justificados 

ambientalmente. 

 

Demirbas (2002) produziu carbonato de sódio através da calcinação do minério, 

onde observou-se a perda de peso com o aumento da temperatura de calcinação. 
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Posteriormente, fez-se uma solução saturada com o minério e promoveu uma 

cristalização à vácuo, a 360 K, obtendo um carbonato de sódio denso de pureza 99,8%. 

 

Araújo et al ( 1998) simularam o processo Solvay em laboratório, utilizando duas 

colunas de vidro, uma de amoniação e outra de carbonatação, funcionando em série, 

separadas por uma retentor de líquido separando as duas etapas. Eles obtiveram a barrilha 

com baixo rendimento, provavelmente devido à falta de controle das correntes líquidas e 

gasosas. 

 

Chung e Goldberg (1985) produziram carbonato de sódio durante uma reação de 

carvão com uma solução concentrada de NaOH em etanol, onde até 8% da alimentação 

do carbono foi convertida em carbonato de sódio, num intervalo de temperatura de 215-

300 °C. 

 

3.4 Reação CO2 e NH4Cl 

 

Sun et al (2011) avaliaram o sequestro indireto de CO2 mineral por escória de 

aciaria com NH4Cl como solução de lixiviação. As condições otimizadas de carbonatação 

incluem: pressão inicial de 10 bar, 60 °C, com duração de 60 min. O elevado grau de 

pureza (96 ± 2% em peso) de carbonato de cálcio é obtido sob a condição otimizada de 

carbonatação. 

 

Schubert et al (2010) promoveram a separação por precipitação de diversos 

binários da mistura sal-água. O objetivo foi encontrar uma região de operação para 

separar sais com alta eficiência. Experimentos com soluções aquosas dos sais NaNO3, 

KNO3, Ca(NO3)2, K2CO3, KHCO3, (NH4)2CO3, K3PO4, K2HPO4, KH2PO4, NaCl, KCl, 

NH4Cl e (NH4)2SO4 foram tratadas a 30 ± 0.5 Mpa, variando a temperatura de separação 

do sal de sub-crítico para supercrítico. Na maioria destes sais, a eficiência de separação 

obtida variou de 80 a 97%. Para os nitratos, a eficiência de separação aumenta na ordem 

de NaNO3 < KNO3 < Ca(NO3)2, enquanto que para os sais de potássio, a eficiência de 
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separação dos fosfatos foi significativamente maior do que a do nitrato. Verificou-se que 

os sais de amônio se decompõem na água supercrítica. 

 

Jibril e Ibrahim (2001) propuseram um processo ambientalmente correto para a 

produção de alguns produtos químicos a partir do sal concentrado de uma usina de 

dessalinização. O processo envolve uma série de reações químicas para converter o NaCl 

para Na2CO3, NaHCO3 e NH4Cl. O processo consiste da injeção de bolhas de gás amônia 

a temperatura de 22 ºC na proporção de 1:2 com a solução de NaCl. A maior conversão 

foi de 82,2%. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA 
UTILIZANDO TENSOATIVOS 
DERIVADOS DE ÓLEO VEGETAL 
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4.  Tratamento de água produzida utilizando tensoativos derivados de óleo 
vegetal 

 

4.1 Introdução 

 A presença de metais nos efluentes industriais tem sido objeto de estudo de vários 

pesquisadores, a fim de minimizar seus efeitos tóxicos e atender às normas de consumo e 

descarte (CONAMA 357-2005, CONAMA 393-2007 e CONAMA 430-2011).  

 O presente capítulo relata a aplicação de tensoativos, derivados de óleos vegetais e/ou 

de gordura animal, no processo de floculação seguido de filtração em meio aquoso e avaliar 

uma relação de equilíbrio, que é baseada na estequiometria da reação tensoativo/metal. 

 

4.2 Metodologia experimental 
 

4.2.1 Sistema de extração 
 

Inicialmente, analisou o comportamento de 4 tensoativos: OCS (óleo de coco 

saponificado), OSS (óleo de soja saponificado), OGS (óleo de girassol saponificado) e SB 

(sabão base) na extração dos metais Ca e Mg, presentes em água de produção sintética, nesse 

caso considerado como efluente. Uma solução de tensoativo é misturada à solução de água 

sintética de produção contendo o metal, seguido de agitação, agitador magnético, em 1000 

rpm, durante 10 minutos, e repouso por 12 horas, para garantir que o equilíbrio seja atingido. 

Após esse período, os flocos formados na solução passaram por um sistema de filtração a 

vácuo, utilizando uma membrana (AP40) em microfibra de vidro e análise de seus teores de 

metais. Com esse procedimento escolheu-se o melhor tensoativo, que foi adicionado 

estequiometricamente à solução contendo o metal a uma concentração fixa de 0,30 g/L e pH 

7,5, sendo os valores da concentração e do pH da água sintética de produção determinados 

diante das características da água de produção real da região. O processo de extração com o 

tensoativo é mostrado no esquema da Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Fluxograma do processo de remoção do metal por tensoativo 

 

Fonte: Autor 

A fase retida no filtro constitui a fase sólida, composta do ânion do tensoativo e do 

cátion do metal, e é chamada de fase floco. A Figura 4.2 mostra os flocos formados após a 

etapa de agitação, onde se percebe que os flocos decantam, facilitando a separação das fases. 

 
Figura 4.2 Flocos formados após a adição do tensoativo, sistema metal/tensoativo/água 

 

Fonte: Autor 
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O filtrado corresponde à fase aquosa tratada, que contém o metal não extraído. A 

concentração inicial dos metais foi fixada em 0,3 g/L, sendo produzida a água sintética 

isoladamente para cada metal à referida concentração, enquanto que a concentração do 

tensoativo OSS variou de: zero a 6 g/L no estudo da extração do Cálcio(Ca); de zero a 4g/L no 

estudo da extração do Cobre (Cu); de zero a 10 g/L para a extração do Magnésio (Mg); e de 

zero a 2 g/L para estudo do Bário (Ba) e do Cádmio (Cd). Estes valores são baseados na 

concentração necessária de tensoativo para atender a quantidade estequiométrica da reação 

tensoativo/metal bivalente. A influência do pH na remoção dos metais também foi avaliada, 

onde inicialmente a amostra de solução contendo metal é submetida à verificação de mudanças 

do pH, onde o meio foi ajustado em 7,5 através de soluções diluídas de NaOH e HCl. O 

filtrado aquoso obtido após a floculação foi analisado em espectrômetro de absorção atômica 

(Varian - modelo AA 240) e a concentração do metal no retido (fase floco), foi determinada 

pelo balanço de massa. 

 

4.2.2 Tensoativo 
 

Os tensoativos foram sintetizados em laboratório, conforme Santos et al (2009). A 

saponificação do óleo vegetal ocorreu de forma estequiométrica com a utilização de uma 

solução hidroalcoólica de hidróxido de sódio, sob refluxo, durante 2 horas. Depois de 

completada a reação, o solvente (álcool etílico) foi recuperado e o tensoativo cristalizado. As 

composições dos óleos vegetais e do sebo animal utilizados nesse trabalho estão descritas na 

Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 Composição dos óleos vegetais utilizados na síntese dos tensoativos. 
 

 Óleos 

Ácidos graxos (%) 
Soja Girassol Coco 

Sebo 
Animal 

Cáprico (10:0)   6  
Láurico (12:0)   47  

Mirístico (14:0)   18 5 
Palmítico (16:0) 6,8 3,7 9 29 
Esteárico (18:0) 4,4 1,6 3 25 

Oleico (18:1) 34 42 6 36 
Linoleico (18:2) 51 52 2 1,5 

Palmitoleico (20:0) 
   3 

Massa molecular do sabão (g/mol) 
(calculada) 

301,2 302,0 241,2 295,1 

Fonte: Santos et al, 2009 

 

 

4.2.3 Metais 
 

Foram utilizados para preparar as soluções dos metais, os seguintes sais: CaCl2, 

CuSO4.5H2O, Mg(NO3)2, CdSO4.
8/3H2O e BaCl2.2H2O, ZnCl2, FeCl3, todos da Merck e com 

grau de pureza maior que 99,5%. 

 

4.3 Resultados e discussão 
 

Inicialmente foram utilizados quatro tensoativos para utilização no processo de 

remoção dos metais cálcio e magnésio, sendo eles: OCS (óleo de coco saponificado), OSS 

(óleo de soja saponificado), OGS (óleo de girassol saponificado) e o SB (sabão base). Assim, 

diante dos resultados foi possível escolher o tensoativo OSS, devido sua abundância e menor 

valor do mercado, como o extratante dos metais cálcio, magnésio e outros depois estudados, 

como cádmio, bário e cobre. Esta etapa teve por objetivo selecionar o melhor tensoativo para 

aplicação na remoção dos demais metais. Em seguida, os tensoativos selecionados, OSS e/ou 

OCS, foram aplicados na remoção do cobre, ferro, manganês, zinco, cádmio e bário. Nesta 

etapa do trabalho, as equações de equilíbrio e balanço de massa foram aplicadas buscando 

uma relação estequiométrica entre os metais e os tensoativos. Por fim, foi realizado o estudo 
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do efeito do pH na remoção dos metais estudados. Nesta etapa, nas equações de equilíbrio, foi 

inserido o pH para, assim, avaliar seu efeito no processo estudado. 

 

4.3.1 Equacionamento estequiométrico da interação tensoativo-metal 

 

A extração de metais utilizando ligantes consiste em uma reação entre o metal M 
+ e o 

ligante (Monteleone et al, 2004), como mostra a equação 1. 

 

                                                    M�� + Lig → MLig��      (1) 

 

Onde: M+ é o íon metálico, n corresponde a valência e Lig corresponde ao ligante. O 

complexo que é formado entre o metal e o ligante, por ser lipossolúvel, propicia a 

dessolubilização do metal na fase aquosa por um solvente (processo de extração líquido-

líquido) ou pela formação de um floculado, que é o objeto deste estudo. 

No caso da remoção por floculação com o tensoativo, o composto formado flocula e, 

em seguida, é separado por filtração, decantação ou flotação, evitando, assim, a presença de 

um solvente orgânico. 

A forma de interação destes tensoativos com os cátions dos metais, dependendo da 

valência do metal, é apresentada na Figura 4.3. No caso dos metais bi e trivalentes, a parte 

aniônica do tensoativo ao interagir com o metal propicia, ao composto que é formado, um 

caráter hidrofóbico. Isto ocorre devido à parte lipofílica do tensoatvo se posicionar para o 

exterior da molécula. No caso dos metais monovalentes, a parte iônica ainda permanece em 

contato com a água, e a sua floculação dependerá da solubilidade do novo composto formado 

(Holmberg et al, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUNES, Shirlle Kátia da Silva 

 

62 
 

Figura 4.3 Representação das interações entre os tensoativos e metais de diferentes valências. 

Fonte: Autor 

 

No processo de remoção com tensoativos aniônicos, o metal M+n, n > 1, e o ânion do 

tensoativo formam um composto lipossolúvel, apresentando um floco insolúvel no meio aquoso. 

A equação (2) mostra a reação do tensoativo (nNa�(ANS))) com o metal (M��) (Siska, 2005). 

 

                                           M�� + nNa�(ANS)) 	→ M��(ANS)�) + nNa�   (2) 

 

Onde (ANS)- é o ânion do tensoativo. Como os íons do Na+ não sofrem hidrólise, 

pode-se considerar que o tensoativo, ao entrar em contato com a solução aquosa do metal, 

promove uma troca iônica entre o Na+ e o metal, isto de forma estequiométrica, baseado na 

equação (2). 

Numa reação química as interações entre os reagentes ocorrem baseadas nos seus 

respectivos equivalentes grama, com um equivalente-grama de um reagente interagindo com 

um equivalente-grama de outro. Desta forma, pode-se obter uma relação de equilíbrio que não 

apresenta o número de oxidação do metal. A partir daí, pode-se expressar o equilíbrio através 

da constante de equilíbrio K, que pode ser escrita conforme equação 3: 

 

                                                K = +,-.(/01).23.+05-3
+,-.3.+05-(/01)23            (3) 

 

A partir da equação (3), pode-se obter o coeficiente de partição, D, do metal entre as 

fases floco (metal + tensoativo) e aquosa (metal + água), mostrado na equação (4), 

 

                                                                  D = +,-.(/01).23
+,-.3            (4) 
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Combinando as equações (3) e (4), tem-se, 

 

K = 7.+05-3
+05-(/01)23     (5) 

 

Como [Na+] corresponde à concentração de sódio na fase aquosa depois de atingido o 

equilíbrio, e sendo o mesmo oriundo da quantidade de equivalente-grama trocados com o 

metal que interagiu com o tensoativo, tem-se, 

 

                                                          +Na�3 = +M��38 − +M��3    (6) 

 

Onde [M+]0 e [M+] correspondem, respectivamente, às concentrações, na fase aquosa, 

inicial e após a remoção do metal. Outro fato que pode ser considerado é que a concentração 

do tensoativo que não interagiu com o metal [Na+(ANS)-] é função da concentração inicial do 

tensoativo [Na+(ANS)-]0 e da concentração do metal que interagiu com o tensoativo 

[M+n(ANS)n
-], logo: 

 

                                        +Na�(ANS))3 = +Na�(ANS))38 − +M��(ANS)�)3   (7) 

 

Substituindo as equações (6) e (7) na equação (5) tem-se: 

 

                                                      K = 7.:+,-.3;)+,-.3<
=+05-(/01)23;)+,-.(/01).23>

      (8) 

 

A equação (8) representa a relação entre o coeficiente de distribuição do metal 

associado ao tensoativo e não associado ao tensoativo com a concentração do tensoativo.  

Durante o processo, quando o tensoativo entra em contato com o meio aquoso 

contendo o metal, há a disponibilização de uma grande quantidade de ânions do tensoativo, 

que, por conseguinte, interagem com os íons do metal disponível, favorecendo, assim, a 

formação do produto da reação, equação (2). 
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Além disto, as concentrações do metal utilizadas nos experimentos estão sempre em 

excesso, o que favorece ainda mais o deslocamento do equilíbrio da reação, apresentada na 

equação (2), para a formação dos produtos, isto é, a formação do M+n(ANS)-
n. 

A relação estequiométrica entre o sal do metal e o tensoativo, nas condições 

experimentais do trabalho, pode ser expressa pela equação (9): 

 

                                                    +M��(ANS)�)3 = α. +Na�(ANS))38          (9) 

 

Onde α é a proporção entre a concentração do metal removido com uma dada 

quantidade de tensoativo adicionada ao processo. A concentração em equivalente-grama do 

metal que interagiu com o tensoativo é igual à diferença entre as concentrações do metal 

inicial e após a floculação. 

 

                                                 +@��3 = +@��38 − A. +BC�(DBE))38                  (10) 

 

Combinando as equações (3), (6), (7) e (10), obtém-se a equação que relaciona a 

constante de equilíbrio apresentada na equação (2) com as concentrações iniciais do metal e 

do tensoativo e a constante α. 

 

                                                    F = GH.+IJ-(KIL)23M
(N)∝).(+P-Q3M)G.+IJ-(KIL)23M)

        (11) 

 

 

4.3.2 Equacionamento da interação tensoativo-metal relacionada com o pH 

 

Neste estudo, como os íons do Na+ presentes no tensoativo não sofrem hidrólise, pode-

se considerar que o equilíbrio é baseado na hidrólise do ânion do tensoativo (ANS)), equação 

(12). Esta reação consiste na remoção de prótons da água para formar as moléculas do ácido, 

H�(ANS)), e íons hidróxidos, OH), tornando o meio básico. 

 

																																												HTO + (ANS)) → H�(ANS)) + OH)      (12) 
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A partir da equação (12) pode-se obter a constante de ionização do ácido carboxílico, 

oriundo do tensoativo, como mostrado na equação (13): 

     

                                    K5	 = +U-	(/01)23	+VU23
+UWV3	+/0123

                                    (13) 

 

Onde: X�	é a constante de ionização dos ácidos graxos correspondentes do tensoativo. 

Sabendo que a água apresenta sua equação de hidrólise representada pela equação (14): 

 

                                                KY = 	 +U
-3	+VU23
+UWV3

                                      (14) 

 

Onde: XZ	é a constante de ionização da água. Combinando as equações (13) e (14) pode-se 

obter a constante de hidrólise do tensoativo (Kh), como mostra a equação (15): 

 

                          K[ =	\]\^ =	
+(/01)23+U-3
+U-(/01)23                                      (15) 

 

A equação (15) pode ser simplificada considerando que +(ANS))3 = +H�3, logo: 

 

                                   K[ = \]
\^
=	 +U-3W

+U-(/01)23                                           (16) 

 

Diante destas considerações, a equação (3), que representa a constante de equilíbrio K, 

passa a assumir a forma apresentada na equação (17). 

 

                                                          K = +,-.(/01).23	+U-3.
+,-.3+U-(/01)	23.                     (17) 

 

Rearranjando a equação (16), tem-se: 

                                                              
\_
+U-3 =

+U-3
:U-/01	–<

          (18) 
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Substituindo as equações (4) e (18) na equação (17) obtém-se a equação (19): 

 

K =	 7	+U-3.
+U-(/01)	23. =

7.\_.
+U-3.    (19) 

Sabendo que; 

pH = − log+H�3    (20) 

pK[ = − log+K[3    (21) 

 

E rearranjando a equação (19) e aplicando o log, tem-se: 

 

log K = log D − npK[ + npH    (22) 

 

A equação (22) representa a relação entre a constante de equilíbrio da interação entre o 

metal e o tensoativo, “K”, o coeficiente de distribuição do metal associado com o tensoativo e 

o não associado, “D”, a constante de hidrólise do tensoativo, Kh, e o pH do meio. De posse 

desta equação, é possível prever a distribuição dos metais em estudo entre a fase floco e a fase 

aquosa. 

 O valor da constante de hidrólise dos tensoativos Kh é igual a 9,12 x 10-10 e foi obtida a 

partir da equação (16), utilizando o valor de KW igual a 1,0 x 10-14 para a água e Ka dos ácidos 

graxos (Kanicky e Shah, 2003) envolvidos nos sistemas de extração. 

Considerando que o metal interage com os ânions do tensoativo ionizados, e partindo 

da concentração inicial do tensoativo e dos metais para cada estudo, obtém-se a equação (23), 

que relaciona diretamente a concentração dos metais na fase aquosa, M+n, após o equilíbrio, 

com o pH do meio e a concentração inicial do tensoativo. 

 

+M��3 =
+05-(/01)23;/(e�e/(

f_
g;2hi)

e8(^.hi-j)      (23) 

 

Na equação 23 “a” e “b” são os parâmetros ajustáveis do modelo e buscam uma 

relação entre o pH, o Kh e o coeficiente estequiométrico da reação, “n”, apresentada na 

equação (2). 
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A partir das equações (10) e (23) pode-se estimar os valores das concentrações 

residuais na fase aquosa após a floculação, no processo com o pH fixo em 7,5 e com pH 

variável, respectivamente. 

 

4.3.3 Extração utilizando tensoativo 
 

O percentual de extração dos metais em função da quantidade e do tipo de tensoativo 

adicionado ao processo é mostrado nas Figuras 4.4 e 4.5, nas quais se observa que se atinge 

praticamente 100% de remoção do metal para concentrações de tensoativo em torno de 6 g/L 

para a remoção do cálcio e de 10 g/L para a remoção do magnésio. Este resultado mostra que 

existe uma proporção mássica entre o metal removido e a massa do tensoativo aniônico, como 

mostrado na equação (10). 

Figura 4.4 Percentual de extração de cálcio utilizando os tensoativos OCS, SB, OSS e OGS. 
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Figura 4.5 Percentual de extração de magnésio utilizando os tensoativos OCS, SB, OSS e 
OGS. 

 

 

Comparando os resultados da extração do cálcio e do magnésio, pode-se observar que 

sendo a massa atômica do cálcio maior que a do magnésio, menor é a massa de tensoativo 

necessária para obter o mesmo percentual de extração. 

Analisando a aplicação de cada tensoativo na extração do cálcio e do magnésio, pode-

se observar que as eficiências são praticamente similares para todos os tensoativos e próximos 

a 100% quando se atinge a quantidade estequiométrica de tensoativo aniônico utilizado. No 

caso do OCS, o valor máximo é atingido a concentrações um pouco menores que as dos outros 

tensoativos, isto porque o mesmo apresenta uma massa molecular menor.  

Tendo em vista que o óleo de soja é o de menor valor comercial, sendo 

economicamente mais viável dentre os estudados, optou-se pela utilização do mesmo no 

estudo da extração dos metais: cálcio, magnésio, cobre, cádmio e bário. Avaliou-se o 

percentual de extração dos metais em relação à concentração do tensoativo, conforme pode ser 

observado na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 Percentual de extração de magnésio, cálcio, cobre, cádmio e bário em função da 
concentração de óleo de soja saponificado (OSS). A concentração inicial dos metais foi fixada 
em 0,3 g/L e o pH em 7,5. 
 

 

Verifica-se na Figura 4.6 que as curvas do percentual de extração dos metais atingem 

seus valores máximos em concentrações diferentes de tensoativo, observando-se que quanto 

maior é a massa atômica do metal menor será a quantidade de tensoativo necessário para 

atingir a extração máxima. 

A fim de determinar a relação molar entre o metal extraído e o tensoativo, avaliou-se o 

percentual de extração dos metais cálcio, magnésio, cobre, cádmio e bário, com relação à 

proporção molar tensoativo/metal. A Figura 4.7 mostra os resultados deste estudo. 
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Figura 4.7 Percentual de extração dos metais magnésio, cálcio, cobre, cádmio e bário em 
função da relação molar OSS/metal. 

 

  

Analisando a Figura 4.7, percebe-se que o percentual de extração do metal depende 

diretamente da relação entre as concentrações molares do tensoativo e do metal. Aplicou-se, 

então, uma regressão linear aos dados da Figura 4.7, obtendo-se um coeficiente de correlação 

(R2) de 0,9505.  

A constante α foi determinada para os sistemas envolvendo o cálcio e o magnésio 

(OCS, OSS, SB e OGS)/metal/água e os sistemas envolvendo cobre, cádmio e bário 

OSS/metal/água, através dos dados experimentais e da equação (10). Para tanto, foi aplicada 

uma regressão linear entre as concentrações dos metais na água após a extração, “M+n”, e as 

concentrações iniciais dos tensoativos, +Na�(ANS))38, cujos resultados são apresentados nas 

Figuras 4.8, 4.9 e 4.10 e na Tabela 4.2. 
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Figura 4.8 Regressão linear entre as concentrações do cálcio na água após a extração e 
concentrações iniciais dos tensoativos OSS, OCS, OGS e SB. 
 

 

 

 

Figura 4.9 Regressão linear entre as concentrações do magnésio na água após a extração e 
concentrações iniciais dos tensoativos OSS, OCS, OGS e SB. 
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Figura 4.10 Regressão linear entre as concentrações dos metais cobre, cádmio e bário na água 
após a extração e concentrações iniciais do tensoativo OSS na água. 
 

 

 

Analisando as Figuras 4.8, 4.9 e 4.10, pode-se observar que os dados experimentais se 

ajustam a uma equação linear com coeficiente angular negativo, que é o mesmo formato da 

equação (10). 

Tabela 4.2 Representação da constante α para os sistemas tensoativo/metal/água 
 

Tensoativo Metal α
 

R
2 

OCS/OSS/OGS/SB Mg 0,8813 0,9627 

OCS/OSS/OGS/SB Ca 0,8521 0,9871 

OSS Cu 0,9554 0,9872 

OSS Cd 0,9787 0,9790 

OSS Ba 0,8290 0,9992 

 

 Analisando a Tabela 4.2, pode-se observar que a constante α apresentou valores que 

variaram de 0,8521 a 0,9787, com uma média de 0,8993 e desvio padrão de 0,0651, justificado 

pelo fato do tensoativo não ser purificado (presença da glicerina por volta de 10%). O valor 

médio da constante α = 0,8993 indica que cada mol do tensoativo adicionado remove 

aproximadamente 0,45 moles de metal. Este valor é menor que o próprio valor da razão 

estequiométrica da reação apresentada na equação (2) onde, no caso de metais bivalentes, cada 

mol de ácido graxo saponificado interage com 0,5 mol de metal. Comparando este valor 

máximo com o valor médio encontrado de α, pode-se dizer que o processo obteve uma 
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eficiência média de interação do tensoativo com o metal de 90%. Observando os valores 

obtidos para cada metal, pode-se verificar que o cádmio apresentou a maior eficiência no 

processo, pois a constante “α” assumiu o maior valor, enquanto o bário foi o metal que 

apresentou a menor eficiência de interação (82,7%). 

 Um parâmetro que pode estar relacionado com a eficiência do processo é a dissociação 

do ácido graxo. O pKa médio dos ácidos graxos presentes nos óleos utilizados neste trabalho 

tem valor 9 (Kanicky e Shah, 2003), o que para pH = 7,5 apresenta uma relação entre o ácido 

graxo dissociado e o não dissociado na ordem de 99,7%, chegando essa relação a 99,9 % para 

valores de pH acima de 8, o que aumenta a eficiência da extração, indicando que quanto mais 

elevado é o pH do processo maior será a eficiência da extração. Em contrapartida, para valores 

de pH abaixo de 3, esta relação é menor que 1%, logo será mais difícil extrair metais em 

valores de pH muito baixos. 

 O valor da constante “α”, equação (11), pode ser utilizado para prever as 

concentrações residuais dos metais na água após a extração, utilizando as concentrações 

iniciais dos tensoativos e dos metais para cada sistema estudado neste trabalho. A Figura 4.11 

mostra estes resultados. 

 

Figura 4.11 Relação entre os valores calculados pela equação [M+2] = [M+2]0 - 
0,8993*[Na+(ANS)-]0 e os dados experimentais das concentrações dos metais cálcio, 
magnésio, cobre, cádmio e bário, após a extração, utilizando os tensoativos OSS, OCS, OGS e 
SB. 
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Analisando a Figura 4.11, pode-se observar que a distribuição entre os valores 

calculados pela equação (10) e os dados experimentais é pequena, comprovando a boa 

predição do modelo, o que é confirmado pelo coeficiente de correlação R2 = 0,9767. 

 A equação (11) expressa à relação entre a constante K, a constante α, e as 

concentrações iniciais do tensoativo e do metal. A Figura 4.12 mostra o comportamento da 

constante K em função de [Na+(ANS)-]0, que é a concentração inicial do tensoativo, isto para 

cada metal. 

 
Figura 4.12 Relação da constante K em função da concentração inicial do tensoativo aplicado 
na extração dos metais Ca, Mg, Cu, Cd e Ba. 
 

 

  

A Figura 4.12 mostra que o valor de K aumenta de forma exponencial, o que foi 

comprovado matematicamente, com um coeficiente de correlação R2 > 0,98. Observa-se, para 

todos os metais, que quando a concentração do tensoativo aumenta, a curva tende ao infinito 

quando a concentração do tensoativo se aproxima do valor de eficiência máxima de extração. 

Este fato está relacionado com a reação apresentada na equação (2), observando-se que 

quando se aumenta a concentração de tensoativo, o equilíbrio é deslocado para o consumo 

total do metal, evidenciando uma eficiência de 100 % de extração. 

 

Diante disto, e sendo a equação 12 dependente do pH, estudou-se seu efeito combinado 

com a adição do tensoativo na precipitação dos metais estudados, aplicando-se o equilíbrio 

deste processo. Ao adicionar o tensoativo na solução de metal ocorre uma pequena elevação 
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do pH, como mostrado na equação 12, e este fato pode vir a afetar na remoção dos metais 

juntamente com a precipitação natural dos mesmos. A Figura 4.13 mostra a precipitação dos 

metais estudados neste trabalho em função do pH. 

 
4.13 Precipitação dos metais bário, cádmio, cálcio, cobre, ferro, magnésio e zinco como      
função do pH. 
 

 

 

A Figura 4.13 mostra que todos os metais precipitam com o aumento do pH, isto na 

seguinte ordem de precipitação: Fe>Cu>Zn>Cd>Mg>Ca>Ba, com o ferro iniciando sua 

precipitação em pH 2 e o bário em pH 10. 

 Em seguida, foi estudado o efeito do pH quando da utilização do tensoativo na sua 

proporção estequiométrica máxima, em relação a cada metal. As concentrações do tensoativo 

utilizadas nesta etapa são apresentadas na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 Concentrações estequiométricas experimental e calculada de óleo de soja 
saponificado utilizado na extração dos metais e concentrações de metais cádmio, cálcio, cobre, 
ferro, magnésio e zinco, fixada em 0,15 g/L. 
 

Metal Bário* Cádmio Cálcio Cobre Ferro Magnésio Zinco 

Massa atômica (g/mol) 
137,3 112,41 40,08 63,54 55,85 24,31 65,4 

OSS calculado (g/L) 3,509 0,804 2,255 1,422 1,618 3,718 1,38 

OSS utilizado (g/L) 3,414 0,782 2,194 1,383 1,574 3,617 1,34 

* Concentração utilizada 0,8 g/L 

 

O cálculo dos valores das concentrações do OSS teve como base: a reação apresentada 

na equação (1); a massa molecular média do OSS, 301,2 g/L; a massa atômica; a valência 

principal +2 de cada metal e a concentração inicial do metal de 0,15 g/L, salvo para o bário, 

cuja concentração inicial foi de 0,8 g/L. A Figura 4.14 mostra os resultados deste estudo. 

 
Figura 4.14 Remoção dos metais bário, cádmio, cálcio, cobre, ferro, magnésio e zinco como 
função do pH a proporções de 2 moles de OSS para cada mol de concentração de metal. 
Concentração dos metais 0,15 g/L, salvo para o bário, que foi de 0,8 g/L. 
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Comparando os resultados apresentados nas Figuras 4.13 e 4.14, pode-se constatar que 

o processo de precipitação com o tensoativo tende a ocorrer de forma diferente para cada 

metal como função de pH. No caso do cálcio, do cobre e do bário o efeito do tensoativo no pH 

em que se inicia a precipitação é mais significativo que para os outros metais, com 

precipitação em valores de pH cinco unidades menores. Já no caso do ferro e do magnésio, a 

precipitação ocorreu com diminuição do pH em uma e duas unidades, respectivamente. Já para 

o zinco e o cádmio, a precipitação não sofreu interferência significativa, ocorrendo por volta 

de pH 7. Dentre os metais estudados, o cádmio foi o único em que a presença do tensoativo 

aumentou o pH de precipitação. Estes resultados mostram que o cálcio e o cobre interagem de 

forma mais intensa com o OSS que os outros metais, pois apresentaram valores de remoção 

mais altos, em valores de pH menores que 7, que é uma região onde o tensoativo aparece na 

forma não ionizada. 

 A partir dos resultados apresentados na Figura 4.14, dos valores contidos na Tabela 

4.3, do valor de Kh e das equações 16, 17 e 18, foi possível calcular a relação determinada na 

equação 24, cuja representação encontra-se na Figura 4.15. 
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Figura 4.15 Representação dos dados experimentais como função do pH e da concentração 
inicial do tensoativo, para os metais estudados neste trabalho. 
 

 

  

Onde: Cma é a concentração de metal na fase aquosa e Ct0 é a concentração de 

tensoativo inicialmente. O gráfico apresentado na Figura 4.15 mostra que os dados 

experimentais, relacionados com a equação (24), praticamente tocam a superfície de 

isorespostas. A partir destes dados e da equação (24) foi realizado o juste não linear pelo 

método de Levemberg e Marguardt. A Figura 4.16 mostra a relação dos dados experimentais e 

calculados pelo modelo. 
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Figura 4.16 Comparação dos valores das concentrações de metal na fase aquosa (Cma) 
experimentais (exp) e calculados (cal) pelo modelo proposto neste trabalho. 
 

 

 

 Os resultados apresentados na Figura 4.16 mostram que a distribuição entre os dados 

experimentais e os calculados pelo modelo apresentam-se próximos da diagonal do gráfico, 

mas, ao calcular o coeficiente de correlação se obteve R2 = 0,7882, com um erro médio de 

13,32 %. Estes resultados mostram que o modelo proposto apresenta um desvio significativo 

na representação dos dados experimentais. 

Este fato pode estar relacionado ao caráter hidrofóbico do floco formado durante o 

processo, pois, ao ser adicionado o tensoativo ao meio, o pH tende a aumentar e, nesta 

condição, tem-se uma quantidade grande de íons do tensoativo que, por conseguinte, 

interagem com os metais formando compostos hidrofóbicos. Estes compostos, ao passo que se 

adiciona o ácido, para diminuir o pH, dificultam a interação dos íons H+ com a parte aniônica 

do tensoativo, dificultando assim o deslocamento do equilíbrio da equação 1 para o metal 

ionizado, mascarando o efeito do pH. 

 De posse dos parâmetros obtidos nos experimentos realizados neste trabalho, foi 

realizada uma predição dos valores das concentrações residuais dos metais na fase aquosa 

após a separação de fases, variando o pH e utilizando as concentrações iniciais de metal e 

tensoativo empregadas nos experimentos. Aplicou-se nesta etapa a equação 23. A Figura 4.17 

mostra um fluxograma dos cálculos realizados nesta predição. 
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Figura 4.17 Fluxograma representativo dos cálculos do modelo proposto. 
 

 

 Analisando a Figura 4.17, pode-se observar a proposta de cálculo do modelo 

apresentado neste trabalho, detalhando a seqüência de cálculos a serem seguidos. O modelo 

consiste da inserção dos dados iniciais: pH; concentração inicial do tensoativo, Ct0; e 

concentração inicial do metal, Cmo. De posse destes dados é utilizada a equação 24, na qual 

são inseridos os valores dos parâmetros “a” e “b”, determinados experimentalmente, e a 

constante de hidrólise do tensoativo do ácido graxo médio, do óleo de soja Kh, produzindo no 

final o valor da concentração do metal na fase aquosa após a separação de fases, M+n. 

 

4.4 Considerações finais 
 

 Os resultados apresentados neste capítulo mostraram que a aplicação de tensoativos 

derivados de óleos vegetais na remoção de metais tem grandes perspectivas de utilização no 

tratamento de águas contendo metais dissolvidos, principalmente pelo fato de serem derivados 

de matérias-primas vegetais. Foi observado que, independente da origem do óleo precursor do 

tensoativo, ou mesmo do metal, a eficiência da extração é similar, comprovando que a 

interação entre este tipo de tensoativo e o metal está relacionada com o grupo carboxílico do 

tensoativo e a valência do metal.  
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Os resultados obtidos nesse estudo, tanto pela equação proposta, quanto pelas 

características dos flocos formados durante o processo de floculação, são importantes 

parâmetros a serem utilizados no dimensionamento de um sistema de separação sólido-líquido 

aplicado à remoção de metais de efluentes aquosos. Vale ressaltar que as características dos 

flocos formados durante o processo de floculação permitem uma boa filtração durante a 

separação de fases. 

 A metodologia de cálculo e as equações descritas do modelo proposto estimaram os 

valores das concentrações dos metais bário, cádmio, cálcio, cobre, ferro, magnésio e zinco, 

utilizando o óleo de soja saponificado como tensoativo, apresentando um erro médio de 

13,32%, indicando que existe interferência do caráter hidrofóbico dos flocos no ajuste do pH 

do meio. Mesmo assim, pode-se constatar que valores de pH mais ácidos tendem a dificultar o 

processo de remoção dos metais em estudo por interação com o óleo de soja saponificado. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

OBTENÇÃO DE BARRILHA A PARTIR 
DA ÁGUA PRODUZIDA DE PETRÓLEO 
SUBMETIDA A DIFERENTES 
TRATAMENTOS 

 

  



NUNES, Shirlle Kátia da Silva 

 

83 
 

5. Obtenção de barrilha a partir da água produzida de petróleo submetida 
a diferentes tratamentos 

 

 A produção de petróleo está associada à produção de água, sendo essa água oriunda do 

próprio reservatório ou proveniente da água de injeção, usada em diferentes processos. Esta 

água é denominada água produzida, AP, que contém várias substâncias contaminantes, dentre 

elas o próprio petróleo, que pode estar disperso ou dissolvido (Nirmalakhandan et al, 2002).  

Atualmente, devido à preocupação ambiental e aos limites de concentração dos 

poluentes impostos pela legislação ambiental (CONAMA 430/2011) (CONAMA 393/2007), 

tem-se dispensado especial atenção ao desenvolvimento de processos e/ou tecnologias que 

tenham como objetivo o tratamento dessas águas. Assim, diversos trabalhos têm sido 

realizados, seja com o intuito de remover o óleo da água produzida (Ahmadun et al, 2009; 

Chunjin et al, 2008; Bande et al, 2008; Mostefa e Tir, 2004), ou com o objetivo de tratar e 

encontrar soluções adequadas para o descarte (Middleditch, 1984; Al-Hubail e El-Dash, 

2006). 

A associação entre as características da água produzida, as condições para a produção 

de barrilha, e o conhecimento de processos e das reações para a produção de barrilha levaram 

ao desenvolvimento deste trabalho. Este processo é inovador no que diz respeito ao tratamento 

da água de produção e ao aproveitamento desse rejeito em um produto de alto valor agregado, 

pois transforma um efluente prejudicial ao meio ambiente, em matéria-prima para produção de 

barrilha, que é muito utilizada na indústria. 

O processo Solvay foi desenvolvido por Ernest Solvay em 1860, e consiste da reação 

do cloreto de sódio com o carbonato de cálcio para produção de barrilha. Esta reação não 

ocorre em uma só etapa, mas sim através de uma sequência de reações realizadas em 

condições industriais, conforme descrição a seguir (May e Rudd, 1976): 

CaCO3 → CaO + CO2   1.000°C  (1) 

CaO + H2O → Ca(OH)2   100°C   (2) 

Ca(OH)2 + 2NH4C1 → CaCl2 + 2NH3 + 2H2O  120°C   (3) 

2NH3 + 2H2O + 2CO2 → 2NH4HCO3  60°C   (4) 

2NH4HCO3 + 2NaC1 → 2NaHCO3 + 2NH4Cl  60°C   (5) 

2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2   200oC   (6) 
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 As reações apresentadas nas equações de 1 a 6 mostram desde a geração do gás 

carbônico até e degradação térmica do bicarbonato de sódio para formar a barrilha. Neste 

processo há a geração dos gases amônio e carbônico, que ao serem misturados à solução 

aquosa de cloreto de sódio promovem a precipitação do bicarbonato de sódio. Na sequência, 

esta mistura é calcinada para produzir o carbonato de sódio (Araújo et al, 1998). 

 A partir do fato de que a matéria-prima principal do processo Solvay é o cloreto de 

sódio, e como grande parte da água de produção de petróleo contém teores elevados deste sal, 

surge à oportunidade de utilizar a água de produção como matéria-prima para produção da 

barrilha. Desta forma, desenvolve-se uma alternativa para o uso desta água de produção, que 

representa atualmente um sério problema para as estações produtoras, devido aos seus grandes 

volumes e a falta de tecnologia adequada para um tratamento rápido e eficaz. Assim, a 

utilização dessa água neste processo surge como uma oportunidade de dar um destino 

economicamente viável a este efluente, gerando uma fonte de renda adicional à região 

produtora de petróleo. Diante deste contexto, será avaliada a obtenção de barrilha a partir da 

água de produção, considerando a influência de diferentes tipos de tratamentos realizados 

nesta água produzida, suas correntes líquidas e sólidas e a qualidade da barrilha produzida. 

 
5.1 Metodologia experimental 

 

  Os tratamentos da água produzida foram realizados de acordo com o fluxograma 

apresentado na Figura 5.1. Desta forma, foram utilizadas águas produzidas reais de duas 

procedências, uma água produzida bruta (AB) e uma água produzida bruta que passou por 

flotação na própria indústria, ou seja, água produzida flotada (AF), gerando as correntes de 

água produzida que alimentaram os tratamentos efetuados com o tensoativo e outro com a 

barrilha. 
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Figura 5.1 Fluxograma demonstrativo dos processos de tratamento da água produzida 
utilizando barrilha e tensoativo. 
 

 

  Analisando o fluxograma mostrado na Figura 5.1, observa-se a formação de diferentes 

correntes de fase líquida que farão parte da alimentação no processo de obtenção da barrilha. 

Na Tabela 5.1 são apresentadas as correntes de água produzida obtidas antes e após o 

tratamento. 

 

Tabela 5.1 Correntes de água produzida utilizadas para produção de barrilha. 
 

Nome da corrente Sigla 

Água Produzida Bruta AB  

Água Produzida Bruta (AB) tratada com Tensoativo ABT  

Água Produzida Bruta (AB) tratada com Barrilha  ABB 

Água Produzida, após o Flotador AF 

Água Produzida, após o Flotador, tratada com Tensoativo AFT 

Água Produzida, após o Flotador, tratada com Barrilha  AFB 

 

A obtenção das correntes mostradas na Tabela 5.1 foi dividida em etapas e realizada 

segundo o tipo de tratamento em função do tipo de remoção desejada. 
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5.1.1 Tratamento com tensoativo 
 

O óleo da água produzida bruta (AB) foi removido utilizando um tensoativo aniônico, 

derivado do óleo de coco, seguido de flotação em coluna por injeção de ar, que foi o sistema 

utilizado por Lima et al, 2008. O tensoativo foi adicionado como solução aquosa, a fim de 

ajustar sua concentração em 2g/L, sob agitação, promovendo a formação de flocos e, em 

seguida, foi submetida à flotação (Lima et al, 2008), gerando as correntes de água produzida 

tratadas: ABT e AFT. 

Para determinação do teor de óleo contido nas correntes de água produzida (AP), foi 

coletada uma amostra de 5 mL e misturada a 5 mL de clorofórmio, sob agitação por 5 

minutos, sendo, em seguida, submetido a centrifugação a 4000 rpm. A fase clorofórmio foi 

analisada em espectrofotômetro de absorção molecular, em comprimento de onda (λ) de 260 

nm-1. 

 

5.1.2 Tratamento com barrilha 
 

Realizou-se a remoção dos metais cálcio e magnésio pela adição de barrilha, 

empregada visando à precipitação dos carbonatos dos referidos metais. A barrilha foi 

adicionada à água produzida bruta (AB) e água produzida flotada (AF) sob agitação, até obter 

uma concentração de 1000 mg/L. Após 5 minutos de contato, efetuou-se uma filtração dos 

carbonatos, obtendo-se as correntes de água produzida ABB e AFB. 

As análises das correntes obtidas no tratamento das águas produzidas e na produção de 

barrilha foram realizadas utilizando os métodos apresentados na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 Métodos utilizados na avaliação da água produzida e das correntes obtidas durante 
a produção de barrilha. 
 

Parâmetro  Norma/equipamento  
pH  pHmetro Tecnal Tec 370 

Turbidez, NTU  Espectrofotômetro de absorção 
molecular Varian Cary 50 Conc 

com referência de solução padrão 
de formazina a 400 NTU 

OD, mg O2/L  Oxímetro (YSI Inc., modelo 
5100) 

Condutividade, mS/cm  Condutivímetro (Digimed, 
modelo DM-32) 

Cl-, g/L  Método de Mohr, análise de 
precipitação com nitrato de prata 

Na, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, B, 
Ba(*), Cr, Ni, Cu, Cd, Ag, Pb, Hg  

Espectrofotômetro de absorção 
atômica (Varian – Modelo 

AA240) 
Limite de detecção do método 

(0,1 mg/L) 
 

5.1.3 Processo de Obtenção da Barrilha 
 

 O processo de obtenção de barrilha foi realizado de acordo com o fluxograma da 

Figura 5.2. A concentração média de cloreto de sódio da água produzida utilizada neste 

trabalho é em torno de 5,5%. No processo Solvay, faz-se necessário alimentar o reator com 

soluções com concentração de cloreto de sódio próxima da saturação, ou seja, em torno de 

30%. Assim, antes da reação, realizou-se a evaporação da água produzida, em chapa de 

aquecimento a 110° C, visando concentrá-la à saturação. Após a evaporação, foi obtida a água 

produzida concentrada que alimentou o reator. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUNES, Shirlle Kátia da Silva 

 

88 
 

Figura 5.2 Fluxograma do processo de produção de barrilha a partir da água de produção. 
 

 

 

 O reator operou em regime de batelada, sendo alimentado por uma mistura contendo 

70% de água produzida e 30% de hidróxido de amônio. Em seguida, injetou-se o gás 

carbônico até que o pH chegasse ao valor de 7,5. Este valor de pH corresponde a condição na 

qual os íons bicarbonato assumem quase a totalidade dos íons carbonato no meio aquoso (Soli 

e Byrne, 2002). A temperatura foi controlada em banho termostatizado, mantida a 15 oC. 

Na Figura 5.2 são indicadas várias correntes de entrada e de saída do processo de 

produção da barrilha. Dentre estas correntes tem-se a fase líquida gerada no reator, que 

corresponde à fase filtrada, que é rica em cloreto de amônio. A fase sólida produzida no reator 

e retida no filtro corresponde ao bicarbonato de sódio precipitado, que é submetido a 

decomposição térmica para produzir a barrilha (carbonato de sódio). Esta etapa foi realizada 

em estufa, a 200 oC, correspondendo à reação apresentada na equação (6). Essas correntes 

foram denominadas de acordo com a nomenclatura apresentada na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 Correntes selecionadas do processo de produção de barrilha a partir de cada tipo de 
água produzida alimentada no processo. 
 

Nome da corrente Sigla 

Solução de Cloreto de amônio obtida de ABB CABB 

Solução de Cloreto de amônio obtida de ABT CABT 

Solução de Cloreto de amônio obtida de AFT CAFT 

Solução de Cloreto de amônio obtida de AFB CAFB 

Bicarbonato obtido de ABB BBB 

Bicarbonato obtido de ABT BBT 

Bicarbonato obtido de AFT BFT 

Bicarbonato obtido de AFB BFB 

Carbonato obtido de ABB CBB 

Carbonato obtido de ABT CBT 

Carbonato obtido de AFT CFT 

Carbonato obtido de AFB CFB 

 

5.2 Resultados e discussão 

 

5.2.1 Obtenção da água produzida tratada 
 

 O tratamento da água produzida (AP) utilizando o tensoativo aniônico derivado do 

óleo de coco (OCS) tem como base a redução da tensão interfacial óleo/água até o ponto onde 

o filme líquido, existente entre as gotículas de óleo disperso, se rompem, promovendo o 

aumento do tamanho dessas gotículas, melhorando a separação por flotação (Lima et al, 

2008). Esse processo, na presença dos metais bivalentes, é modificado pela interação da 

cabeça polar do tensoativo com o metal, produzindo um composto metal/tensoativo insolúvel 

em água. Por outro lado, a parte lipofílica do tensoativo interage com as gotículas do óleo, 

resultando na formação dos flocos (tensoativo/metal/óleo).  

Esses flocos podem ser separados tanto por flotação quanto por filtração (Nunes, 

2009). Neste trabalho foi utilizada a flotação para separar os flocos da água tratada, obtendo-

se uma concentração residual de óleo menor que 1,0 mg/L. A baixa concentração de óleo na 
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água produzida tratada pelo método aqui descrito leva à constatação de que a presença de 

metais bivalentes aumentou a eficiência do processo. 

Os resultados das análises físico-químicas das amostras de AP tratadas e não tratadas, 

com o tensoativo e com a barrilha, são apresentados na Tabela 5.4. Além dos metais 

apresentados na Tabela 5.4, analisou-se cromo, níquel, cobre, cádmio, prata, mercúrio e 

chumbo, porém estes metais não foram detectados.  

 

Tabela 5.4 Resultados dos parâmetros analisados nas correntes de água de produção bruta e 
água de produção flotada, tratadas com tensoativo e barrilha. 
 

 Correntes 
Parâmetros  AB  ABT  ABB  AF  AFT  AFB  

pH  7,32 7,76 7,40 6,89 7,60 7,85 
Turbidez, NTU  472 6,9 14,5 41,6 9,2 8,3 
OD, mg O2/L  1,3 1,5 1,1 3,5 1,8 3,2 

Condutividade, mS/cm  57,9 57,5 56,5 55,4 54,6 58,4 
Cl-, g/L  34 37 38 33 32 34 

Na, g/L  22,4 22,1 28,6 21,7 24,5 27,6 
K, mg/L  240 270 240 260 230 240 

Mg, mg/L  730 730 230 705 705 250 
Ca, mg/L  2.500 2.400 15 2.400 2.300 16 
Fe, mg/L  15 1,5 1,5 2 2 2 
Mn, mg/L  2,2 1,6 1,6 2 1,6 0,3 
Zn, mg/L  1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 0,6 
B, mg/L  20 8 8 15 8 8 
Ba, mg/L  12 6 5 7 8 7 
H2S, mg/L  250 5 32 5 3 5 

  

Os resultados apresentados na Tabela 5.4 mostram que ocorre um discreto aumento do 

pH, ao se adicionar barrilha ou tensoativo. Este aumento do pH é devido à alcalinidade dos 

dois aditivos, mas os valores permanecem próximos à neutralidade. 

A turbidez da água de produção pode ser oriunda do óleo disperso ou da presença de 

sais insolúveis em suspensão. Verificou-se que a água de produção bruta sofre uma redução 

significativa na sua turbidez, tanto ao passar pelo flotador na indústria, gerando a corrente AF, 

quanto após a adição da barrilha ou tensoativo, gerando as correntes ABB, ABT e AFB e 

AFT. A flotação da água produzida bruta reduziu sua turbidez de 472 (AB) para 41,6 NTU 
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(AF). Esta redução pode ser atribuída à capacidade de remoção pelo processo de flotação de 

partículas sólidas e do óleo em suspensão. No tratamento da água de produção bruta através da 

adição de tensoativo e de barrilha, a turbidez foi reduzida de 472 NTU (AB) para 6,9 NTU 

(ABT) e 14,5 NTU (ABB), respectivamente. Esse resultado mostra a eficiência do processo de 

tratamento com tensoativo, pois no processo com a barrilha esta redução, embora significativa, 

foi um pouco menor. Essa redução pode ser devida à filtração realizada na corrente ABB, que 

melhora a eficiência de remoção de partículas suspensas. Nesse mesmo tratamento para a água 

após o flotador (AF), a turbidez foi reduzida de 41,6 NTU para 9,2 NTU (AFT) e 8,3 NTU 

(AFB), respectivamente. Nestes dois tratamentos a turbidez foi reduzida, seja pela flotação do 

óleo disperso ou pela precipitação dos carbonatos, arrastando as partículas sólidas em 

suspensão.  

Os resultados das análises de oxigênio dissolvido (OD) indicaram que o tratamento 

com o tensoativo e a barrilha não altera os valores de OD observados na água bruta. Porém, 

nas correntes que passam pelo flotador, percebe-se um aumento de aproximadamente 100% de 

OD. Este fato pode ser explicado pelo próprio processo de flotação, que corresponde à injeção 

de ar na água para formação das bolhas e, por conseguinte, aumenta a quantidade de oxigênio 

dissolvido na mesma. 

Apesar de existir uma relação direta entre a concentração do tensoativo e da barrilha 

com a condutividade do meio, variações significativas desta propriedade após o tratamento 

não foram observadas, isto porque as concentrações adicionadas, tanto de tensoativo quanto de 

barrilha, foram muito pequenas para afetar essa propriedade. Foi observado um aumento na 

concentração de sódio nas amostras tratadas com a barrilha. 

A concentração do cálcio, inicialmente em torno de 2400 mg/L, foi reduzida para 15 

ABB) e 16 mg/L (AFB) nas correntes tratadas com barrilha, evidenciando que a mesma é um 

bom agente de precipitação do cálcio. Para o magnésio, após o tratamento com barrilha, uma 

redução de 730 mg/L (AB) para 230 mg/L (ABB) e de 705 mg/L (AF) para 250 mg/L (AFB) 

foi observada, provavelmente devido à maior solubilidade do carbonato de magnésio na água 

de produção. 

 O ferro teve sua concentração reduzida de 15 ppm para, aproximadamente, 2 ppm em 

ambos os tratamentos (tensoativo e barrilha). Em relação ao tensoativo, a remoção foi devida à 
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interação do ferro com a cabeça polar do tensoativo, promovendo a floculação. No caso da 

barrilha, há a precipitação do ferro sob a forma de hidróxido de ferro. 

O bário teve sua concentração reduzida em aproximadamente 50%, tanto para o 

tratamento com o tensoativo quanto com a barrilha. A barrilha promove a precipitação do 

carbonato de bário. No caso da adição do tensoativo, o bário interage com o ânion do 

tensoativo formando um composto insolúvel. 

 Quanto ao H2S, considerando o tratamento com o tensoativo, observa-se uma redução 

superior a 98%, que pode ser atribuída à sua tendência lipofílica, favorecendo a interação do 

H2S com a parte hidrofóbica do tensoativo. Com relação ao tratamento com a barrilha, apesar 

de menos eficiente que o tratamento com o tensoativo, houve uma redução de 85% da 

concentração do H2S, sendo relacionado à formação de sulfetos insolúveis. Durante a flotação, 

o H2S passou pelo processo de stripping, diminuindo sua concentração no meio aquoso. 

 

5.2.2 Reação de produção da barrilha 
 

 O processo de produção da barrilha foi realizado segundo o fluxograma apresentado na 

Figura 5.2. As correntes AB e AF não foram utilizadas para produzir barrilha devido à 

presença de óleo disperso, que foi removido após o tratamento com tensoativo e barrilha. No 

processo de produção, as quatro correntes de água de produção tratadas são alimentadas 

segundo as quantidades apresentadas na Tabela 5.5. As correntes iniciais foram evaporadas até 

obter uma concentração de sal em torno de 20%. A pequena diferença na concentração inicial 

de sais é explicada pelos diferentes tratamentos ao qual as correntes foram expostas.  

 

Tabela 5.5 Correntes do processo de produção de barrilha. 
 
Correntes iniciais ABT ABB AFT ABT 
Concentração inicial de sais (%) 7,99 7,99 7,46 7,46 
Concentração de sais após evaporação (%) 24,3 21,7 25,8 19,7 
Massa inicial de solução de amônia no reator (g) 312,0 313,1 373,1 288,5 
Massa inicial de solução no reator (g) 690,0 627,3 699,8 703,8 
Massa de bicarbonato obtido (g) 462,6 469,5 462,2 429,9 
Massa de solução de amônio obtido (g) 603,8 664,6 717 648,2 
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 As massas da solução de hidróxido de amônio adicionadas ao reator, em cada 

experimento, foram calculadas com um excesso de aproximadamente 10% em relação ao valor 

calculado através das equações (4) e (5). Esta margem de 10% foi utilizada para garantir a 

formação do ânion bicarbonato, que é responsável pela precipitação do bicarbonato de sódio. 

 Os resultados das propriedades físico-químicas das correntes ricas em cloreto de 

amônio obtidas para cada tipo de água de produção tratada são mostrados na Tabela 5.6. O 

bicarbonato de sódio retido no filtro após o reator é mostrado na Tabela 5.7. Por fim, a Tabela 

5.8 mostra a barrilha obtida após a decomposição térmica. 

 

Tabela 5.6 Propriedades das correntes ricas em cloreto de amônio obtidas no reator 
 

Parâmetro CABB CABT CAFT CAFB 

pH 8,23 8,21 8,27 8,29 

Condutividade 140 137 140 164 

Turbidez, NTU 26,6 27,2 23,9 18,2 

Cl-, g/L 98 104 109 83 

HCO3
-, g/L 93 78 78 99 

CO3
-2, g/L 0,9 0,78 0,78 0,96 

NH4
+, g/L 50 64 61 65 

NH3, g/L 5,1 6 6 6,8 

Na, g/L 16,2 21,4 26,7 14,8 

K, mg/L 620 700 700 560 

Ca+, Mg, mg/L 83 96 102 38 

Fe, mg/L 1,3 2,4 1,6 1,3 

Mn, mg/L 0,2 0,5 0,2 0,2 

Zn, mg/L 2 2 2 2 

B, mg/kg 20 8 5 20 

 

 O cromo, bário, níquel, cobre, cádmio, prata, mercúrio e chumbo não foram 

detectados, indicando que nesta corrente eles não aparecem como resíduo contaminante. O pH 

inicial apresentava valor próximo de 7,5 e os valores finais ficaram em torno de 8,2. Este 

aumento pode estar relacionado com a conversão de parte do cloreto de amônio em hidróxido, 

elevando o pH. 
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 A condutividade das correntes de cloreto de amônio aumentou quando comparada com 

a condutividade das águas produzidas tratadas. Este aumento na condutividade pode ser 

atribuído ao aumento da concentração dos ânions de cloreto após a evaporação, observando-se 

um aumento médio de quase três vezes. 

A turbidez das correntes de água de produção pode ser provocada por dois parâmetros: 

a presença de cristais insolúveis e sal em suspensão, que não foram retidos no filtro, e/ou pela 

presença de óleo disperso. No caso das correntes ricas em cloreto de amônio, a turbidez pode 

estar relacionada com a presença de cristais insolúveis e sal em suspensão. 

 As concentrações do ânion bicarbonato nas correntes ricas em cloreto de amônio, 

Tabela 5.6, são oriundas da presença do bicarbonato de amônio, pois o mesmo é solúvel no 

meio aquoso em valores próximos de 78 g/L. 

 Apesar da concentração dos ânions carbonato nas condições finais da reação no reator 

terem sido planejadas para serem praticamente nulas, observou-se valores próximos a 0,9 g/L 

(Tabela 5.6). É importante salientar que estes valores são considerados baixos quando 

comparados com a concentração dos ânions bicarbonato, que corresponde a 1 %. 

 A amônia foi detectada nas correntes ricas em cloreto de amônio sob a forma 

dissociada e não dissociada, numa proporção de 10:1. Apesar de a amônia ser considerada 

uma base fraca, com pKb = 1,78 x 10-5, a presença dos ânions carbonato e bicarbonato 

deslocou o equilíbrio químico da amônia para o aumento da concentração da forma 

dissociada, NH4
+. 

 As concentrações do sódio nas correntes ricas em cloreto de amônio, mostradas na 

Tabela 5.6, com média de 20%, são inferiores à média inicial de 24% nas águas de produção 

tratadas (Tabela 5.4). Esta redução se dá pela precipitação do bicarbonato de sódio durante a 

reação. 

As concentrações do cálcio e do magnésio, mostradas na Tabela 5.6, quando 

comparadas com aos valores apresentados na Tabela 5.4, mostraram uma redução de 

aproximadamente 95%, indicando a precipitação desses metais sob a forma de bicarbonato, 

juntamente com o bicarbonato de sódio. 

 O H2S não foi detectado, indicando que nas condições de pH elevado, ele pode ter 

reagido com um metal, produzindo um sulfeto de metal na forma precipitada, ou mesmo pode 
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ter sido dessorvido juntamente com a corrente de gás carbônico injetada no reator. Isto pode 

ser confirmado pela ausência do H2S na análise da barrilha produzida. 

Na Tabela 5.7 apresentam-se as concentrações dos constituintes do precipitado, 

produzido no reator e obtido após a filtração. 

 
Tabela 5.7 Composição dos precipitados obtidos no reator após a filtração. 

 
Bicarbonatos obtidos 

Parâmetro BBB BBT BFT BFB 
H2O % 50 60 50 50 

NaHCO3 % 27 23 15 23 

Na2CO3 % - - - - 

(NH4)2CO3 12 21 28 13,5 

NH3 livre % 0 1,9 0 0 

NaCl % 5,3 4,9 5,1 4,7 
(Mg,Ca)CO3 % <0,2 4 5 <0,2 

K, mg/L 281 356 352 285 
Fe, mg/kg 20 40 30 30 
Mn, mg/kg 5 5 5 5 
Zn, mg/kg 1,4 1,4 1,2 1,4 

B, mg/kg 15 15 20 35 

Ba, mg/kg 100 200 200 50 

 

 Após a reação, os teores de H2S, Cr, Ni, Cu, Cd, Ag, Hg e Pb não foram detectados nas 

amostras de precipitado. A umidade média das correntes ricas em bicarbonato de sódio é igual 

a 50%, podendo levar a contaminação da barrilha por sais solubilizados na corrente líquida do 

reator. Nestas correntes, o teor de bicarbonato de sódio atinge um valor médio próximo de 

23%, não sendo detectada a presença de carbonato de sódio em qualquer uma das correntes 

analisadas, o que é coerente com a proposição de finalizar a reação em pH 7,5, pois nesta 

condição a quantidade de íons carbonato em relação aos bicarbonato é muito pequena. 

O carbonato de amônia foi detectado nestas correntes em uma concentração média de 

20%. Para este tipo de processo, esta concentração é alta, implicando na redução da 

capacidade de recuperação da amônia no processo. Uma solução para este problema é 

diminuir a concentração inicial do hidróxido de amônio, que foi colocado em excesso (10%) 

neste trabalho. 



NUNES, Shirlle Kátia da Silva 

 

96 
 

Outro contaminante não desejável ainda presente na base úmida das correntes de 

bicarbonato de sódio é o cloreto de sódio que não reagiu. A uma concentração média de 5%, o 

cloreto de sódio pode afetar a qualidade da barrilha produzida e pode prejudicar o rendimento 

do processo. 

Os carbonatos de cálcio e magnésio aparecem nas correntes tratadas com o tensoativo, 

mas não nas correntes tratadas com barrilha, indicando a maior eficiência de remoção destes 

metais pelo tratamento com a barrilha.  

A Tabela 5.8 mostra as composições das barrilhas obtidas neste trabalho, bem como a 

composição química da trona (Boerner et al, 1987). 

 

Tabela 5.8 Composição da barrilha obtida após a decomposição térmica. 
 

 Barrilhas obtidas no trabalho Trona 
(Boerner et 
al, 1987) 

Parâmetro BBB  BBT BFT BFB   
Na2CO3 % 83,6 72,1 59,8 83 69,7 

NaCl % 16,4 15,4 20,3 17 ND 

Mg,Ca % <0,1 4,1 6,6 <0,1 1,72 

Fe, mg/kg 62 125 120 108 1.503 

Mn, mg/kg 15 16 20 18 27,08 

K, g/kg 0,87 1,12 1,4 1,03 0,99 

Zn, mg/kg 4,3 4,4 4,8 5,1 6,13 

B, mg/kg 47 47 80 126 23,14 

Ba, mg/kg 313 625 800 180 35,6 

 

Analisando as concentrações de carbonato de sódio e cloreto de sódio nas amostras de 

barrilha obtidas neste trabalho, Tabela 5.8, observa-se que quanto maior o teor de cloreto de 

sódio menor o de carbonato de sódio. Isto está relacionado à eficiência do processo, que pode 

ser melhorada com um ajuste de concentração dos reagentes. 

As concentrações de cálcio e magnésio nas barrilhas obtidas no trabalho mostram que 

o tratamento da água produzida com barrilha reduziu os teores destes metais a níveis menores 

que 0,1%. As amostras tratadas com tensoativo apresentaram valores de até 6%, que mesmo 
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comparados com o valor presente na trona são mais elevados. O tratamento com o tensoativo 

pode ser melhorado utilizando-o em maiores concentrações. 

Os metais ferro e manganês apresentaram concentrações inferiores àquelas da trona. O 

mesmo não aconteceu com o bário, que quando comparado com a trona apresentou 

concentrações muito maiores, indicando a necessidade de atenção no seu tratamento. 

No caso do boro, potássio e zinco, suas concentrações nas barrilhas obtidas no trabalho 

apresentaram valores muito próximos aos teores da trona, indicando que os mesmos não 

seriam um problema de contaminação, pois a trona passa por um tratamento para produção da 

barrilha, que também poderia ser aplicado durante a produção das barrilhas obtidas neste 

trabalho. Assim, como no caso das correntes de bicarbonato, os valores de H2S, Cr, Ni, Cu, 

Cd, Ag, Hg e Pb não foram detectados nas correntes de barrilha. 

 

5.3 Considerações finais 
 

Os resultados apresentados neste trabalho mostram a possibilidade da produção do 

carbonato de sódio a partir da água de produção de petróleo, com rendimento em torno de 

80%, valor similar obtido por Jibril e Ibrahim (2001), que pode ser melhorado com o ajuste 

das condições operacionais.  

 A pureza do carbonato de sódio depende da composição e do tratamento pelo qual 

passou a água de produção. A presença do cloreto de sódio que não reagiu no processo, bem 

como do cálcio e magnésio constituem-se em impurezas indesejáveis. No caso desses metais 

alcalinos terrosos sua concentração pode ser minimizada através de um tratamento prévio com 

barrilha ou com tensoativo, desde que em concentrações maiores que as utilizadas no presente 

trabalho. No caso do cloreto de sódio o mesmo pode ter sua concentração final diminuída com 

o ajuste da concentração de hidróxido de amônio adicionado ao processo, para garantir que 

todos os íons cloreto interajam com o cátion amônio. 

Outros metais contaminantes da barrilha foram encontrados em diversas 

concentrações, mas aqueles que apresentaram concentrações mais elevadas em relação a trona 

são passíveis de tratamento. 
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A presença do óleo disperso na água de produção foi minimizada pelo tratamento com 

o tensoativo, que propiciou uma remoção próxima a 100%, evitando, assim, a presença do 

mesmo no produto final (barrilha). 

Este processo é inovativo no que diz respeito ao tratamento da água de produção, tendo 

em vista que transforma um efluente prejudicial ao meio ambiente, em matéria-prima para 

produção de barrilha, que é muito utilizada em processos industriais. 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 
PRODUÇÃO DE BARRILHA EM REATOR 
CONTÍNUO E BATELADA. 
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6. Avaliação do processo de produção de barrilha em reator contínuo e 
batelada 

 

6.1 Introdução 

 

Conforme visto no capítulo anterior, o processo Solvay é a forma mais comum da 

produção da barrilha. Ele consiste de uma combinação de reações que utilizam como matéria-

prima o cloreto de sódio (fonte de sódio), o carbonato de cálcio (fonte de gás carbônico), e o 

gás amônia (que junto com o gás carbônico formam o ânion bicarbonato) (Osório e Maia, 

2003). A barrilha é uma importante matéria-prima para a indústria, como por exemplo: 

fabricação de vidros, detergentes e sabões, papel, materiais cerâmicos, remédios, têxteis e 

muitas outras aplicações na indústria química.  

Apesar de o processo Solvay ser de uso centenário, buscou-se neste trabalho avaliá-lo 

em um reator contínuo (Araújo et al, 1998) e em um reator em batelada, buscando avaliar o 

efeito da redução da concentração do cloreto de sódio alimentado no processo.  

 

6.2 Metodologia experimental 
 

 Nesta etapa do trabalho foram utilizados dois sistemas para realizar os experimentos: o 

primeiro em uma coluna de amoniação seguida de carbonatação, que consiste no processo 

Solvay em coluna, e o segundo sistema em um reator de mistura. 

 

6.2.1 Processo Solvay em coluna 

No caso do reator contínuo, a salmora foi alimentada pelo topo do sistema e passou por 

uma coluna de carbonatação seguida de outra de amoniação (Figura 6.1). O bicarbonato 

precipitado na base da coluna é recolhido para envio ao processo de decomposição térmica. Os 

processos de amoniação e carbonatação, no sistema reacional Solvay, utilizam o método de 

fluxo em contracorrente, em analogia ao processo industrial. 
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Figura 6.1 Sistema experimental para produção de barrilha em escala de laboratório  
 

 

               Fonte: Araújo et al, 1998 
 

O sistema apresentado na Figura 6.1 consta de duas colunas Vigreux de cerca de 20 cm 

de altura, com o maior número de endentações possíveis, para maximizar a superfície de 

contato. No topo das colunas existe um sistema de alimentação da salmoura com uma válvula 

para regular o fluxo de salmoura na coluna de amoniação. Neste sistema o gás amônio em 

excesso é liberado. 

As colunas são conectadas por meio de um separador do tipo campânula, que permite o 

escoamento da solução da coluna superior para a inferior por gravidade, mas impede a subida 

do CO2 para a coluna de amoniação. Nesta campânula, o gás amônia é alimentado. Pequenos 

orifícios na região do tubo selador, compreendido entre a base da junta fêmea e o selo, 

permitem a passagem do fluxo de gás amônia em direção à coluna de amoniação, ao mesmo 

tempo em que garante o livre escoamento da solução saturada da salmoura e amônia da coluna 

de amoniação para a coluna de carbonatação. 
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As fontes dos gases CO2 e o NH3 são cilindros devidamente conectados ao sistema 

reacional de Solvay, para garantir a saturação da fase fluida em cada etapa do processo. O gás 

carbônico é injetado a partir de uma saída lateral do balão coletor, que se encontra conectado à 

parte inferior da coluna de carbonatação. O excesso é eliminado através da saída lateral que se 

encontra no topo da coluna. 

O fluxo da solução de salmoura é controlado em cerca de 60 gotas por minuto, ao 

mesmo tempo em que são injetados o CO2 e o NH3 gasosos. É importante observar a 

estequiometria da reação para garantir um bom rendimento do processo. A solução resultante 

é resfriada em banho de gelo. O precipitado branco amorfo formado é separado por filtração, 

lavado com pequenas frações de água gelada e depois com etanol e mantido num dessecador 

sob vácuo por uma noite, na presença de sílica gel. O rendimento é calculado tomando-se 

como referencial a salmoura de partida e a estequiometria da reação (Araújo et al, 1998). 

 
6.2.2 Produção de barrilha em reator batelada 

 

No caso do processo em batelada, o reator foi alimentado com a solução inicial de 

cloreto de sódio, adicionando-se, em seguida, o hidróxido de amônio como solução. O gás 

carbônico foi injetado no reator até que o pH atingisse valor 7,5, que corresponde ao valor 

onde a concentração do íons bicarbonato é máxima em relação ao íon carbonato e a 

solubilidade do gás carbônico no meio é maior. Além de controlada a temperatura, também foi 

controlado o pH do sistema, o que foi viabilizado pela própria injeção do gás carbônico. O 

reator de mistura é apresentado na Figura 6.2. 
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Figura 6.2 Reator batelada utilizado para o estudo da reação de produção de bicarbonato de 
sódio 
 

 

Fonte: Autor 

 

 O reator de mistura apresentado na Figura 6.2 é encamisado e a água de circulação tem 

sua temperatura controlada em um banho termostatizado (15°C). O reator contém ainda 

tomadas de temperatura e pH e uma válvula de alívio de pressão. O CO2 é alimentado no 

reator através de um sistema de distribuição de gás, posicionado logo abaixo das palhetas do 

agitador. O sistema de agitação foi ajustado em 1000 rpm. 

Durante os ensaios, a concentração inicial do cloreto de sódio variou de 7,5 a 27,5%, 

pois a água de produção tomada como referência apresentava uma concentração de sal média 

de 7% e, no processo Solvay, a salmoura deve estar perto da saturação (próximo de 30%). 

Todas as reações tiveram o tempo de reação controlado, chegando a 2 horas e 40 

minutos. A vazão do gás CO2 foi mantida em 950 mL/min. Para todas as reações, o pH inicial 

foi em torno de 11,6 a 12 e o final 7,5 a 7,7. Os reagentes do processo e os utilizados para 

preservação das amostras foram de grau analítico (P.A.). 
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6.3 Resultados e discussão 

 

6.3.1 Processo Solvay em coluna 
 

Os primeiros ensaios foram realizados no sistema apresentado na Figura 6.1, mas 

devido à dificuldade de controlar a reação tanto na parte de amoniação quanto na de 

carbonatação, o rendimento foi muito baixo, não chegando aos 20%. 

 Este fato somente confirmou o baixo rendimento relatado por Araújo et al (1998), de 

onde foi retirado o projeto do sistema mostrado na Figura 6.1. 

 

6.3.2 Processo Solvay no reator batelada 
 

 Inicialmente, avaliou-se o pH como função do tempo de reação para verificar se existia 

alguma relação entre o início da formação do precipitado do bicarbonato de sódio e as 

variáveis pH e tempo de reação. Os resultados obtidos estão plotados nas Figuras 6.3 a 6.5. 

A Figura 6.3 mostra que durante a reação no reator existem duas regiões diferentes de 

variação do pH, a primeira até aproximadamente 50 minutos e a segunda, a partir deste tempo, 

onde a variação do pH é menor.  

 

Figura 6.3 Comportamento do pH em função do tempo para a reação de produção de barrilha 
no reator encamisado 
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Fazendo um ajuste linear dos pontos obtidos nas duas curvas pode-se obter o ponto de 

intersecção, que corresponde a pH 8,95 e tempo de 46,85 minutos. Este fato pode estar 

relacionado ao aumento da concentração do íon bicarbonato, que acontece quando o meio 

passa de pH 10. A Figura 6.4 mostra a região de pH onde os íons bicarbonato apresentam 

concentração expressiva, chegando ao máximo um pouco acima de pH 7. 

 

Figura 6.4 Concentrações dos íons carbonato e bicarbonato e gás carbônico em função do pH 
do meio calculado a partir do pK1 = 6,35 e pK2 = 10,33 
 

 

 

 A fim de entender o que ocorre neste estudo foi realizado outro experimento onde, 

além do pH e do tempo, também foram acompanhados a temperatura e o momento onde 

ocorre o início do aparecimento dos cristais de bicarbonato de sódio, conforme pode ser 

observado na Figura 6.5. 
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Figura 6.5 Comportamento do pH e temperatura em função do tempo para a reação de 
produção de barrilha no reator encamisado. 
 

 

 

 Analisando a Figura 6.5, pode-se constatar que o aparecimento dos cristais ocorre 

praticamente no ponto de intersecção entre as duas regiões de variação do pH, indicando que 

existe uma relação direta entre a precipitação do bicarbonato de sódio com a variação do pH. 

 Ainda, observando a Figura 6.5, verifica-se que a temperatura também sofre certa 

mudança de comportamento a partir deste ponto, isto porque a formação de uma fase sólida no 

processo libera energia, o que dificulta a atuação do banho termostatizado no controle da 

temperatura. Vale salientar que, estando o banho termostatizado regulado a 15 oC, a redução 

de temperatura do sistema induz à saturação do meio em bicarbonato que, por conseguinte, 

precipita. 

A Figura 6.5 mostra que a temperatura atinge um ponto de máximo a 

aproximadamente a 35 oC, seguindo-se uma diminuição brusca, até aproximadamente 22,5 oC. 

A partir deste ponto, a temperatura continua decrescendo até próximo do final da reação, se 

igualando à temperatura do banho termostatizado. Isto ocorre pelo fato de que a reação do 

CO2 com o meio alcalino (NH4OH em solução) é exotérmica e provoca uma liberação muito 

grande de calor, promovendo um aquecimento do sistema em mais de 20 oC. Com a 

continuação da injeção do CO2, ocorre uma maior redução do pH do sistema, passando a 

promover a conversão do CO3
-2 em HCO3

-1, que não libera calor, evidenciando a diminuição 

da temperatura na reação. 
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Após este estudo foram realizados experimentos variando a concentração inicial do 

NaCl para verificar sua influência na produção de bicarbonato de sódio. O resultado deste 

estudo é apresentado nas Figuras 6.6 a 6.10. 

 

Figura 6.6 Estudo da reação com concentração inicial de NaCl igual a 7,5%. 
 

 

 

Figura 6.7. Estudo da reação com concentração inicial de NaCl igual a 11,25%. 
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Figura 6.8. Estudo da reação com concentração inicial de NaCl igual a 18,75%. 

 

 

Figura 6.9. Estudo da reação com concentração inicial de NaCl igual a 27,25%. 

 

Analisando as Figuras 6.6 a 6.9, pode-se observar que o comportamento de pH é 

similar, iniciando em pH 12,5 e reduzindo rapidamente a pH 10,0. A partir deste ponto há uma 

redução de forma mais suave, até aproximadamente pH igual a 7,5, que é quando a injeção é 

interrompida e a reação para. Este fato está relacionado com o consumo do hidróxido nesta 

primeira fase, enquanto que na segunda fase ocorre principalmente a conversão do gás 

carbônico em íon bicarbonato. Observa-se, ainda, que a curva de temperatura apresenta o 

mesmo pico mostrado na Figura 6.5. Porém, à medida que a concentração do NaCl na 

alimentação aumenta, ocorre uma elevação do ponto de temperatura máxima do sistema. 

Como a concentração inicial de NaCl é cada vez maior e, por conseguinte, a concentração de 
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hidróxido de amônio adicionado estequiometricamente ao sistema também é maior, tem-se um 

aumento de energia liberada durante a reação do hidróxido com o gás carbônico injetado. 

Um ponto que pode também ser observado é que o início da precipitação, quando a 

concentração inicial de NaCl é de 7,5%, ocorre em pH 7,52. Para as concentrações de NaCl 

iguais a 11,25%, 18,75% e 22,5%, o início da precipitação ocorre em pH igual a 8,57, 8,43 e 

8,47, respectivamente. Este fato mostra que a precipitação do bicarbonato depende tanto da 

temperatura do meio quanto da concentração inicial de NaCl. 

Quando se tem concentrações baixas de NaCl, a temperatura do sistema não sobe 

muito, mas, em contra partida, a concentração de saturação do bicarbonato só é atingida quase 

no final da reação, em pH igual a 7,52, quando a conversão em bicarbonato é próxima de 

100%. 

No caso da elevação da concentração de NaCl, a temperatura máxima de cada uma das 

reações aumenta e, consequentemente, aumenta a solubilidade do bicarbonato no meio, o que 

dificulta a precipitação. Por outro lado, o aumento da concentração de NaCl produz mais 

bicarbonatos, que iniciam a precipitação por volta de pH 8,5. 

Diante disto, pode-se constatar que, a partir de uma concentração de 11,25%, é 

possível obter a precipitação do bicarbonato de sódio. Resta ainda avaliar o rendimento da 

produção do mesmo para, assim, propor um processo com concentrações menores que a da 

salmoura de alimentação do reator em um processo Solvay. 

Analisando ainda, as Figuras 6.6 a 6.9, pode-se constatar que à medida que se aumenta 

a concentração do NaCl, a partir do início da precipitação do bicarbonato, ocorre uma 

elevação da temperatura do meio, indicando que o processo de formação do sólido é 

exotérmico. 

 Com o objetivo de avaliar o comportamento da temperatura no sistema reacional, foi 

realizado um ensaio sem o banho termostatizado, a uma concentração inicial de NaCl de 

18,75%. A Figura 6.10 mostra o comportamento do pH e da temperatura ao longo do tempo de 

injeção do CO2. 
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Figura 6.10 Estudo da reação com concentração inicial de NaCl igual a 18,75%, sem controle 
da temperatura. 

 

 

Analisando a Figura 6.10, pode-se observar que, assim como no caso das reações com 

controle de temperatura, a temperatura também atinge um ponto de máximo, chegando a 

aumentar 20oC, mostrando mais uma vez a grande quantidade de calor liberada no início da 

reação. A partir do pico de máximo, a temperatura decresce até o final da reação. Neste caso, 

não foi observada nenhuma elevação da temperatura para o ponto onde inicia a formação do 

precipitado, que ocorreu a pH igual a 7,99, mas uma leve diminuição da queda da temperatura 

por volta dos 45 minutos do experimento, evidenciando, mais uma vez, a liberação de calor. 

Neste caso, como a solubilidade do bicarbonato de sódio é de 96 g/L a 20 oC e de 165 g/L a 60 
oC, pode-se constatar que a 35 oC a eficiência de precipitação é menor. 

 Por fim, observou-se que o sistema reacional é exotérmico em dois pontos, no início da 

reação e durante a precipitação. O primeiro, no início da reação, deve-se à liberação de energia 

na reação do gás carbônico com meio alcalino. No segundo, durante a precipitação, deve-se à 

própria precipitação dos cristais, principalmente de bicarbonato de sódio. 

 A Figura 6.11 mostra o estudo do rendimento dos sais precipitados e da barrilha 

formada no final das reações estudadas. 
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Figura 6.11 Estudo do rendimento da formação da barrilha e de sais precipitados no reator, 
como função da concentração inicial de NaCl. 
 

 

 

Analisando a Figura 6.11, pode-se observar que à medida que se aumenta a 

concentração de NaCl na alimentação do reator, ocorre o aumento da proporção de sais 

precipitados em relação ao NaCl adicionado no reator (rend m ppt/m NaCl), até atingir um 

máximo a partir de 18,75 % de NaCl. A queda de rendimento de precipitação no ponto de 

18,75 % de NaCl, sem banho termostatizado, está relacionada com o aumento da temperatura, 

que aumenta a solubilidade do bicarbonato. 

Observa-se que a pureza da barrilha obtida ao final do processo é máxima para a 

concentração de 11,25 % de NaCl, diminuindo para valores de concentração de NaCl de 18,75 

e 27,25 %. Isto é provocado pelo aumento da temperatura, que promove uma maior 

solubilização dos outros sais, tais como o bicarbonato de amônio, cloreto de sódio, carbonato 

de sódio e carbonato de amônio, presentes no meio com o bicarbonato de sódio. 

Estes resultados mostram que o aumento da concentração do NaCl proporciona o 

efeito da co-precipitação de sais, o que reduz a pureza da barrilha. Desta forma, pode-se 

afirmar que fatores como a pureza da barrilha final e a concentração inicial de NaCl 

justificariam a necessidade, ou não, de iniciar a reação a 30% de NaCl ou, pelo menos, a 18% 

de NaCl. Pelo fato da concentração inicial NaCl não precisar ser de 30%, como defendia o 

processo solvay, e sim pelo resultados observamos que o valor inicial pode ser a 18%. Onde, 

sem dúvidas, trará redução de custos para o processo, especialmente no caso da água de 

produção de petróleo estudada neste trabalho, cuja concentração de NaCl é próxima de 7%, 
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sendo mais fácil concentrar de 7 para 18% do que de 7 para 30%. Avaliando esta redução em 

termos de energia, se economiza aproximadamente 18% pois, ao invés de evaporar 76,67% de 

água para se chegar aos 30% de NaCl, seria necessário evaporar 62,67% de água, para se 

chegar aos 18,75% de NaCl. 

Um problema que deve ser melhor avaliado está relacionado com o rendimento da 

barrilha, próximo de 85%, pois uma grande contaminação de NaCl foi evidenciada. Como o 

controle da reação e a precipitação do bicarbonato é baseado na presença de sais de amônio, 

deveria ser adicionado neste trabalho mais hidróxido de amônio, tendo em vista que sua 

quantidade inicial foi calculada estequiometricamente para a reação, e isto pode ter feito falta 

na precipitação, na etapa final do processo. 

 

6.4 Considerações finais 
 

 A reação de produção da barrilha no reator de mistura é mais eficiente que no sistema 

em coluna. Além disto, o rendimento máximo de produção da barrilha foi obtido em 

concentrações de NaCl menores que a de saturação, o que evidencia que a aplicação do 

processo Solvay em água de produção é viável. 
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CONCLUSÕES 
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7. CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos com o desenvolvimento desta pesquisa, considerando as três 

etapas, ou seja: o tratamento de água produzida utilizando tensoativos derivados de óleo 

vegetal; a obtenção de barrilha a partir da água produzida de petróleo submetida a 

diferentes tratamentos; e a avaliação do processo de produção de barrilha em reator 

contínuo e em batelada permitiu chegar às seguintes conclusões: 

 

1 – Existe uma relação direta entre a quantidade de tensoativo utilizada para remover 

metais bivalentes de meios aquosos, isto independentemente do metal, pois as interações 

iônicas existentes entre os cátions do metal e a parte aniônica do tensoativo propiciam 

uma relação estequiométrica, que promove a formação de flocos insolúveis, de fácil 

remoção por decantação ou filtração. 

 

2 – A avaliação do efeito do pH na extração mostrou que existe uma relação entre o pH e 

a hidrólise do ácido graxo, comprovando que a interação do cátion do metal é 

efetivamente realizada com a parte aniônica do tensoativo.  

 

3 – A modelagem realizada neste trabalho permite concluir que a concentração inicial do 

tensoativo e a constante de hidrólise do ácido graxo do tensoativo levaram a um ajuste do 

modelo na ordem de 0,8, indica que ainda existe algum tipo de interação entre o metal e o 

tensoativo não analisada neste trabalho, salientando que uma vez formado o complexo 

entre o metal e o tensoativo, sua quebra é difícil mesmo pela adição do ácido. 

 

4 – É possível obter barrilha da água produzida através da metodologia proposta neste 

trabalho, pois a matéria-prima principal para realizar este processo geralmente faz parte 

de sua composição, que é o cloreto de sódio. Além disto, a aplicação de tratamentos 

convencionais, ou outros facilmente adaptáveis, promove a remoção do óleo disperso e 

de alguns metais indesejáveis, tais como, cálcio e magnésio. 
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5 – Os sistemas reacionais mostrados neste trabalho levaram a concluir que o reator em 

batelada apresentou uma boa eficiência de conversão do cloreto de sódio em bicarbonato, 

enquanto que o sistema em coluna, devido à dificuldade do controle das condições 

operacionais, mostrou uma eficiência muito baixa, chegando a ser eliminado no estudo 

com as condições reais da água produzida. 

 

6 – No contexto da transformação da água produzida em barrilha, a busca por um 

melhoramento do processo mostrou que a concentração inicial do cloreto de sódio no 

meio pode ser menor que a de sua saturação, pois, a presença de outros sais na água 

produzida contribui para a diminuição da necessidade de uma alta concentração deste sal, 

necessária para promover a precipitação do bicarbonato de sódio durante a reação. Sendo 

considerada uma vantagem no processo proposto. 

 

7 – A realização deste trabalho mostrou que a obtenção de barrilha a partir da água 

produzida contribui para a obtenção de uma matéria prima de alto valor agregado e, 

assim, resolvendo um problema ambiental. 
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