
   

Universidade Federal do Rio Grande Do Norte 

Centro de Tecnologia 

Departamento de Engenharia Química 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Química 
 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

Avaliação de floculante natural à base de Moringa oleifera 

no tratamento de água produzida na indústria do petróleo: 

aplicação da técnica combinada floculação/flotação 

 

 

 

 

Emilianny Rafaely Batista Magalhães 

 

 

Orientador: Prof. Dr. João Bosco de Araújo Paulo 

 

 

 

 

 

 

Natal/ RN 

Julho / 2014  



   

Emilianny Rafaely Batista Magalhães 

 

 

 

 

Avaliação de floculante natural à base de Moringa oleifera no 

tratamento de água produzida na indústria do petróleo: 

aplicação da técnica combinada floculação/flotação 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Química da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Mestre em 

Engenharia Química, sob a orientação do Prof. 

Dr. João Bosco de Araújo Paulo. 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

Julho / 2014 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

 UFRN / CT / DEQ 

Biblioteca Setorial “Professor Horácio Nícolás Sólimo”. 

 
 

  

 

        

 

  

Magalhães, Emilianny Rafaely Batista. 

        Avaliação de floculante natural à base de Moringa oleifera no tratamento de 

água produzida na indústria do petróleo: aplicação da técnica combinada 

floculação/flotação / Emilianny Rafaely Batista Magalhães. - Natal, 2014. 

        83 f.: il. 

 

        Orientador: João Bosco de Araújo Paulo. 

             

 

               Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Centro de Tecnologia. Departamento de Engenharia Química. Programa de 

Pós-graduação em Engenharia Química.  

 

    
         1. Tratamento de água - Dissertação. 2. Águas residuais - Floculação - 

Flotação por ar dissolvido - Dissertação. 3. Indústria petrolífera - Dissertação. I. 

Paulo, João Bosco de Araújo. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. 

Título. 

 

 

 

 

 

 

RN/UF             CDU 628.16(043.3) 



   

MAGALHÃES, E. R. B. – Avaliação de floculante natural à base de Moringa oleifera no 

tratamento de água produzida na indústria do petróleo: aplicação da técnica combinada 

floculação/flotação. Dissertação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química, Área de concentração: Engenharia Química, Natal, Brasil, 2014. 

 

Orientador: João Bosco de Araujo Paulo 

 

Resumo: O principal efluente presente na indústria do petróleo é a água produzida, que 

normalmente está associada ao óleo produzido, apresentando um considerável volume de 

produção e podendo refletir em efeitos nocivos ao meio ambiente e à sociedade caso seu 

descarte seja inadequado, sendo imprescindível um rigoroso cuidado para o seu 

gerenciamento. O tratamento convencional deste efluente associa as técnicas de floculação e 

flotação. Na floculação são utilizados floculantes convencionais que, além do alto custo, são 

fornecidos com pouca informação técnica. A flotação é a etapa na qual é possível obter a 

separação das partículas coloidais presentes no efluente, sendo a flotação por ar dissolvido 

(FAD) uma técnica que se apresenta como um processo largamente empregado em vários 

campos de tratamento de águas de abastecimento e de efluentes industriais em todo o planeta. 

Neste sentido, esse trabalho objetivou avaliar o potencial de um floculante alternativo natural 

à base de Moringa oleifera na redução do teor de óleos e graxas (TOG) da água produzida na 

indústria do petróleo através do método de floculação/FAD. Avaliou-se a eficiência do 

floculante natural, comparando-a com a de dois floculantes comerciais normalmente 

utilizados pela indústria do petróleo. Os resultados de eficiências globais para todos os 

floculantes foram tratados através de planejamentos estatísticos experimentais pelo software 

STATISTICA versão 10.0. Obteve-se no planejamento experimental superfícies de contorno 

que foram interpretadas em termos da variável resposta eficiência de remoção de TOG (Teor 

de Óleos e/ou Graxas). O planejamento permitiu ainda a obtenção de modelos matemáticos 

para cálculo da variável resposta nas condições estudadas. Os floculantes comerciais A e B 

apresentaram comportamentos similares, com eficiência global média de 90% na remoção do 

óleo, sendo a análise econômica o fator decisivo para a escolha de utilização desses 

floculantes no processo. O floculante alternativo natural, à base de Moringa oleifera, 

apresentou menor eficiência de separação que àquelas dos comerciais (em média 70%), mas, 

por outro lado, gera menores impactos ambientais e um menor custo. 
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Abstract: The principal effluent in the oil industry is the produced water, which is commonly 

associated to the produced oil. It presents a pronounced volume of production and it can be 

reflected on the environment and society, if its discharge is unappropriated. Therefore, it is 

indispensable a valuable careful to establish and maintain its management. The traditional 

treatment of produced water, usualy includes both tecniques, flocculation and flotation. At 

flocculation processes, there are traditional floculant agents that aren’t well specified by 

tecnichal information tables and still expensive. As for the flotation process, it’s the step in 

which is possible to separate the suspended particles in the effluent. The dissolved air 

flotation (DAF) is a technique that has been consolidating economically and environmentally, 

presenting great reliability when compared with other processes. The DAF is presented as a 

process widely used in various fields of water and wastewater treatment around the globe. In 

this regard, this study was aimed to evaluate the potential of an alternative natural flocculant 

agent based on Moringa oleifera to reduce the amount of oil and grease (TOG) in produced 

water from the oil industry by the method of flocculation/DAF. the natural flocculant agent 

was evaluated by its efficacy, as well as its efficiency when compared with two commercial 

flocculant agents normally used by the petroleum industry. The experiments were conducted 

following an experimental design and the overall efficiencies for all flocculants were treated 

through statistical calculation based on the use of STATISTICA software version 10.0. 

Therefore, contour surfaces were obtained from the experimental design and were interpreted 

in terms of the response variable removal efficiency TOG (total oil and greases). The plan still 

allowed to obtain mathematical models for calculating the response variable in the studied 

conditions. Commercial flocculants showed similar behavior, with an average overall 

efficiency of 90% for oil removal, however it is the economical analysis the decisive factor to 

choose one of these flocculant agents to the process. The natural alternative flocculant agent 

based on Moringa oleifera showed lower separation efficiency than those of commercials one 

(average 70%), on the other hand this flocculant causes less environmental impacts and it´s 

less expensive. 

Keywords: produced water; Moringa oleifera; dissolved air flotation; flocculants  
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1. Introdução 

O principal efluente presente na indústria do petróleo em decorrência tanto da 

extração quanto do transporte e do refino dessa matéria-prima é a água que, normalmente, 

está associada ao óleo produzido e se apresenta em um considerável volume. Assim, um 

rigoroso cuidado é imprescindível para se estabelecer e manter uma gestão deste efluente, 

considerando, para isto, os mais variados fatores, como: volume de água produzido, conteúdo 

salino e concentração de óleo residual e de produtos químicos.  

Com uma composição genérica de sais, gotículas de óleos em suspensão, produtos 

químicos (adicionados nos diversos processos de produção), metais pesados e, por vezes, 

alguma radioatividade, a água produzida se caracteriza como um efluente de difícil descarte, 

agravado pelo alto volume envolvido (Silva, 2000). 

 O descarte inadequado deste efluente implica em efeitos nocivos ao meio ambiente 

contrariando a legislação ambiental vigente, assegurada pelas RESOLUÇÕES CONAMA  

393/2007 e 430/2011. Logo, a busca pela melhoria e aprimoramento dos processos de 

tratamento de efluente, assim como os reagentes empregados e técnicas, torna-se cada vez 

mais frequente nas indústrias, com o objetivo prioritário de adequação a essas exigências 

legais. 

A indústria do petróleo utiliza um processo convencional de tratamento dessa água 

produzida, a qual, após sua etapa de tratamento, é descartada ou, por vezes, reutilizada em 

operações industriais. Tal processo se utiliza das etapas de coagulação/floculação e flotação, a 

fim de diminuir a turbidez e o teor de óleos e graxas (TOG) presentes nessa água.  

Na etapa de floculação, os processos convencionais utilizam polieletrólitos 

(floculantes) comerciais, os quais apresentam à indutria um custo consideravelmente alto. 

Além disso, são cada vez mais questionados em termos ambientais e de danos para a saúde 

humana, uma vez que são constituídos de compostos químicos que, por sua constituição e 

mecanismos, podem ser nocivos ao ambiente e à saúde humana. (Ribeiro, 2010). Este fato 

tem  levado a um aumento na busca por polieletrólitos naturais que sirvam como alternativa 

econômica e ambiental para esta etapa do tratamento.  

Desde os anos 80 há estudos que comprovam a aplicação da Moringa oleifera nos 

mais variados tratamentos de água para consumo humano, efluentes industriais e águas 

residuais (Ribeiro, 2010). 
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A etapa de floculação é seguida pelo processo de flotação, a partir do qual pode 

haver a separação da fase sólida (flocos) da líquida (água tratada) e cujo êxito na remoção de 

turbidez é relatado por estudos anteriores (Santana, 2009; Lédo, 2008).   

A partir dos anos 60 a Flotação por Ar Dissolvido (FAD) foi introduzida no 

tratamento de água de abastecimento e de águas residuais, apresentando ao longo do tempo 

um crescente desenvolvimento. Atualmente, a consolidação dos parâmetros para o processo 

da FAD vem tornando este processo técnica e economicamente viável e com grande 

confiabilidade ambiental ao se comparar com outros processos de separação sólido-líquido e o 

firmando como um processo largamente empregado em vários campos de tratamento de águas 

e de efluentes em todo o planeta (Coutinho, 2007).   

Considerando todos esses aspectos, este trabalho objetivou realizar a avaliação do 

comportamento do floculante natural à base de Moringa oleífera ao comparar com dois 

floculantes comerciais comumente utilizados na indústria do petróleo. Todos os floculantes 

serão utilizados no processo de pré-tratamento da água produzida. Após a etapa de floculação, 

procedeu-se a utilização da FAD para remoção dos flocos e consequente separação destes da 

água produzida. 

  No capitulo 2 deste trabalho são apresentados os aspectos teóricos essenciais para o 

desenvolvimento e compreensão. No capitulo 3 são apresentados os materiais utilizados, a 

metodologia do trabalho, assim como suas análises. No capítulo 4 são apresentados os 

resultados alcançados através da análise estatística dos efeitos dos parâmetros na eficiência no 

processo de tratamento da água produzida. E, por fim, são apresentadas as conclusões 

referentes aos estudos realizados. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

Neste capítulo serão desenvolvidos os conceitos básicos que baseiam este trabalho, o 

que facilitará o entendimento de suas etapas e conclusões. 

 

2.1.  Água Produzida 

 

2.1.1. Definição 

 

Em um reservatório de óleo é comum esperar, como comportamento padrão, a 

produção de óleo, gás natural e água. Assim, um reservatório típico apresenta uma vazão de 

produção de óleo, uma vazão de produção de gás e uma vazão de produção de água (Thomas, 

2004). 

Segundo Silva et al. (2005) a produção de águas residuais na indústria do petróleo é 

inevitável, estando presente em todas as etapas do processo de produção: extração, transporte 

e refino. Na extração, uma grande quantidade de água é injetada nos poços com o objetivo de 

aumentar a pressão, além de já existir uma quantidade considerável misturada ao próprio óleo. 

A proporção água/óleo aumenta com a idade do poço, atingindo a proporção de mais de 90% 

de água em alguns casos. Nos terminais e nas refinarias, além da água gerada pela separação 

bifásica, têm-se as águas de processo e refrigeração. No transporte, a água residual gerada nas 

lavagens de tanques e caminhões se soma à chamada “água de lastro” (água utilizada para 

encher os tanques dos navios vazios que retornam às suas origens após descarregar a carga). 

A água produzida é a água que está associada ao petróleo e se apresenta como uma 

mistura de todas as formas de água que participam do processo de extração e produção do 

petróleo, cuja origem básica está relacionada às condições ambientais existentes na formação 

do óleo. Um ambiente geológico marinho ou lacustre no qual tenha havido intensa deposição 

de matéria orgânica e sofrido um posterior soterramento, sob condições físico-químicas 

apropriadas, tende a favorecer o aparecimento do petróleo nas rochas matrizes. O petróleo 

gerado migra para rochas permeáveis adjacentes que, bloqueadas estruturalmente por rochas 

impermeáveis, resultam em acumulações nas rochas reservatório. Durante milhares de anos o 

petróleo se concentra, segregando-se da água, mas mantendo, por vezes, contato com os 

aquíferos (Garcia, 2006 apud Figueredo, 2010).  
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Segundo Thomas (2004), a água produzida também pode ter origem em acumulações 

de água (aquíferos), que podem estar adjacentes às formações que contém hidrocarbonetos, ou 

pode surgir a partir da água injetada em projetos que objetivam aumentar a recuperação do 

óleo no reservatório. 

Apesar da água estar sempre presente nos reservatórios, a sua quantidade nem 

sempre é suficiente para o seu deslocamento. Há uma saturação mínima de água a partir da 

qual é possível a sua movimentação, que depende da rocha e dos fluidos nela contidos. Se a 

saturação da água for igual a esse valor mínimo, não haverá fluxo e, consequentemente, não 

haverá produção de água dessa rocha (Thomas, 2004). 

 

2.1.2. Composição 

 

De acordo com Arnoldo & Stewart (2008), a água produzida contém diferentes 

substâncias, além dos hidrocarbonetos, que influenciam na maneira como este efluente será 

manuseado. A concentração e composição dessas substâncias podem variar entre campos 

diferentes e até mesmo entre diferentes zonas de produção de um mesmo campo. São elas: 

Sólidos totais dissolvidos (STD): sua composição varia de 100 ppm a 300.000 ppm. 

Sua concentração depende tanto da localização geográfica quanto da idade e do tipo de 

reservatório onde a água foi extraída. Em geral, água produzida quando extraída com gás 

torna-se vapor d´água condensado com poucos sólidos dissolvidos que, ao ser resfriado, 

apresenta uma baixa salinidade. Água produzida de reservatórios quentes tende a ter maiores 

concentrações de STD, enquanto os reservatórios frios apresentam, de forma genérica, 

menores níveis de STD. Sólidos dissolvidos são constituintes inorgânicos que apresentam 

predominantemente cátions de sódio (Na
+
) e ânions cloreto (Cl

-
). Outros cátions e ânions  

comuns são: Ca
+2

, Mg
+2

, Fe
+2

, HCO3
-
, CO3

-2
 e SO4

-
. 

Sólidos precipitados: são íons que, ao haver mudanças na pressão, temperatura ou 

composição, podem reagir para formar precipitados, como o carbonato de cálcio, o sulfato de 

cálcio, o sulfato de bário e o sulfato de estrôncio os quais ocasionam obstruções nas 

tubulações, vasos e equipamentos em estações de tratamento de efluentes. 

Gases dissolvidos: os gases mais comuns encontrados na água produzida são: gás 

natural (metano, etano, propano e butano), sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono, os 

quais, em sua maioria, ao se extrair a água produzida, vão para a fase vapor e são facilmente 

removidos em separadores primários ou tanques de armazenamento. As pressões e 

temperaturas nas quais a água produzida é separada do óleo ou do gás natural poderão 
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impactar na qualidade do gás contido no fluxo de água produzida que entra nas instalações de 

tratamento. 

Emulsões óleo/água: a maioria das emulsões encontradas nos campos de petróleo se 

constituem de gotas de água dispersas em uma fase contínua de óleo. Estas são denominadas 

“emulsões normais”, onde as gotas de água dispersas apresentam diâmetro entre 100 e 400 

µm. As gotas de óleo dispersas em uma fase contínua de água apresenta uma “emulsão 

reversa” e pode ocorrer em processos de tratamento da água produzida. Se a emulsão for 

instável, as gotas de óleo coalescerão quando entrarem em contato umas com as outras 

formando gotas maiores, onde há a quebra da emulsão. Uma emulsão estável é a suspensão de 

dois líquidos imiscíveis na presença de um estabilizador ou agente emulsificante que atua para 

manter um filme interfacial entre as fases.  

Concentrações de óleo dissolvido: óleo dissolvido, também chamado “óleo solúvel”, 

representa todos os hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos que tem alguma 

solubilidade em água produzida.  

Óleo disperso: óleo disperso consiste em gotas de óleo que apresentam diâmetros de 

0.5 a 200 µm. A distribuição do tamanho dessas gotas é um dos parâmetros chave que 

influenciam na performance do tratamento da água produzida. De acordo com a lei de Stokes, 

a velocidade de ascensão de uma gota de óleo é proporcional ao quadrado do seu diâmetro. 

Para equipamentos que operam de acordo com essa lei, o diâmetro da gota de óleo tem um 

maior efeito na separação e remoção de óleo da água. 

Substâncias tóxicas: o potencial de efeitos tóxicos em ambientes naturais é uma das 

principais razões de preocupação sobre as consequências ambientais provocadas pelo descarte 

da água produzida uma vez que esta pode conter óleo disperso, óleo dissolvido, metais, 

amônia, produtos químicos de tratamento e sais, os quais podem atuar como uma fonte de 

toxicidade. A toxicidade da água produzida é determinada a partir da exposição de um grupo 

teste de organismos a uma dada concentração de água produzida na água do mar por um 

período de tempo fixo. O efeito acumulativo é medido como uma função da concentração. O 

objetivo do teste é avaliar o efeito da concentração deste efluente nos organismos como: 

mortalidade, redução na taxa de crescimento e redução na capacidade de reprodução. 

Resultados de pesquisas publicadas indicam que compostos orgânicos na água produzida são 

fatores significativos na toxicidade, mas não se apresenta como a fonte da toxicidade em 

todos os casos. 

Materiais radioativos naturais (MRN): podem ser transportados para a superfície 

juntamente com a água produzida e pode ser encontrado em resíduos de produção, 
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equipamentos e instalações de produção. Nos locais offshore, os MRN dissolvidos são 

carregados junto com a água produzida. Devido à preocupação sobre a exposição humana a 

esses materiais, os campos de exploração que apresentam MRN tem recebido bastante atenção 

de regulação e gestão de resíduos, tornando um fator de custo significativo para a indústria. 

Bactérias: estão presentes na maioria das águas produzidas, mas, em geral, em 

pequenas quantidades. O tipo de e o número de bactérias são importantes na escolha de um 

programa de biocida. Todas as bactérias têm muitas famílias e algumas poderão ser imunes a 

um bactericida específico. Assim, pode ser necessário testes de continuidade e mudança 

periódica no tratamento bioquímico. 

 

2.1.3. Legislação Ambiental  

 

De acordo com a resolução CONAMA n° 430/2011, os efluentes de qualquer fonte 

poluidora só poderão ser lançados para descarte se obedecer às condições e padrões previstos 

no Art. 16 desta resolução. São eles: 

I – condições de lançamento de efluentes: 

a) pH entre 5 e 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 (região do corpo receptor, 

estimada com base em modelos teóricos aceitos pelo órgão competente, que se estende do 

ponto de lançamento do efluente, e delimitada pela superfície que é atingido o equilíbrio de 

mistura entre os parâmetros físicos e químicos, bem como o equilíbrio biológico do efluente e 

os do corpo receptor, sendo específica para cada parâmetro); 

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de uma 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: 

- óleos minerais: até 20 mg/L 

- óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L 

f) ausência de materiais flutuantes; 
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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 promove atendimento às metas do enquadramento do 

corpo receptor. 

II - padrões de lançamento de efluentes: 

 

- Limites de concentração para descarte de cada componente presente no efluente 

(Fonte: CONAMA n° 430/2011) 

Parâmetros inorgânicos 
Valores 

máximos 

Arsênio total 0,5 mg/L As 

Bário total  5,0 mg/L Ba 

Boro total (não se aplica para o lançamento em águas 

salinas) 
5,0 mg/L B 

Cádmio total 0,2 mg/L Cd 

Chumbo total 0,5 mg/L Pb 

Cianeto total 1,0 mg/L CN 

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr
+6

 

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr
+3

 

Estanho total 4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe 

Fluoreto total 10,0 mg/L F 

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 

Níquel total 2,0 mg/L Ni 

Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N 

Prata total 0,1 mg/L Ag 

Selênio total 0,30 mg/L Se 

Sulfeto 1,0 mg/L S 

Zinco total 5,0 mg/L Zn 

Parâmetros orgânicos 
Valores 

máximos 

Benzeno 1,2 mg/L 

Clorofórmio 1,0 mg/L 

Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2 cis + 1,2 trans 1,0 mg/L 

Estireno 0,07 mg/L 

Etilbenzeno 0,84 mg/L 

fenóis totais (substâncias que reagem com  4 - 

aminoantipirina) 

0,5 mg/L 

C6H5OH 

Tetracloreto de carbono 1,0 mg/L 

Tricloroetano 1,0 mg/L 

Tolueno 1,2 mg/L 

Xileno 1,6 mg/L 
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O responsável pela fonte potencial ou efetivamente poluidora dos recursos hídricos 

deve apresentar ao órgão ambiental competente, até o dia 31 de março de cada ano, a 

Declaração de Carga Poluidora referente ao ano anterior, a qual deve conter, entre outros 

dados, a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes.  

A resolução CONAMA n° 393/2007 dispõe sobre o descarte contínuo de água de 

processo ou de produção em plataformas marítimas de petróleo e gás natural, estabelece um 

padrão de descarte de óleos e graxas e define parâmetros de monitoramento. Segundo ela, a 

indústria petrolífera deverá apresentar ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 

no prazo de um ano, proposta de metas para redução do teor de óleos e graxas no descarte da 

água produzida. 

 

2.1.4. Condições Atuais 

 

Nos poços exploratórios e/ou produtores o volume de água produzida é normalmente 

muito superior ao do óleo, principalmente em se tratando de óleo proveniente de campos 

maduros como é o caso da bacia produtora RN-CE. 

No que tange o setor de exploração e produção da Petrobras (E&P), a produção 

média de água produzida (sem considerar a etapa de refino) referente ao mês de março do 

corrente ano foi de 540000 m³/d. Na Unidade de Operação do Rio Grande do Norte e Ceará 

(UO-RNCE), por dia, há o descarte de 92000 m³ e a reutilização de cerca de 60000 m³ de 

água produzida. 

No último período, de acordo com Valle (2014), metade da produção na Bacia de 

Campos (principal produtora de petróleo do país e responsável por quase 80% da produção no 

Brasil) é de água. Isso se deve ao fato das características dos reservatórios nesse campo 

exigirem a injeção de elevados volumes de água para aumentar o seu fator de recuperação 

(PETROBRAS, 2014). 

  

2.2.  Moringa oleifera 

 

2.2.1. Características da planta 

 

Nativa do noroeste da Índia e conhecida no Brasil como Cedro ou Quiabo-de-quina, 

a Moringa oleifera é uma planta de médio porte, estritamente tropical, cujo crescimento é 

propício em quase todos os tipos de solo (exceto argilas duras), porém com melhor 
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desenvolvimento em planícies (Sundararaj et al., 1970; Gopalakrishnan, 1978 apud 

Ramachandran et al., 1980).   

Possui folhas e frutos comestíveis e suas raízes têm funcionalidade abortiva. As 

sementes, conhecidas no comércio por “noz de Ben” ou de “Behen”, fornecem um óleo que 

tem a peculiaridade de nunca se tornar rançoso e ser agradavelmente aromático. O fruto é 

usado como alimento depois de cozido ou ensopado. Suas folhas são usadas para tempero e 

conservas e suas flores são medicinais. A casca, as folhas e a raiz são acres e picantes, das 

quais se extrai um suco que é utilizado na pele para dilatação dos capilares sanguíneos 

(rubefaciente) e, internamente, para promover apetite e auxiliar na digestão (Corrêa, 1974). 

As diversas partes que constituem a Moringa são apresentadas na Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 – (a) Árvore que produz Moringa oleifera (Fonte: Lédo, 2008). (b) Vagens com 

sementes de Moringa (Fonte: Lédo, 2008). (c) Folha da árvore de Moringa (Fonte: 

http://simplyhealthyhome.com/tag/zija/). (d) Flores da Moringa (Fonte: 

http://icwow.blogspot.com/. (e) Sementes de Moringa sem casca. (f) Sementes de Moringa 

com casca. 

 

 

http://simplyhealthyhome.com/tag/zija/
http://icwow.blogspot.com/
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A Moringa cresce nas mais variadas regiões ecológicas: subtropicais secas e úmidas, 

tropicais muito secas e florestas úmidas, florescendo e produzindo frutos até mesmo na seca, 

desenvolvendo melhor crescimento quando a temperatura varia de 26 °C a 40 °C e com 

precipitação anual de pelo menos 500 mm (Dalla Rosa, 1993; Duke, 1978 apud Rangel, 

1999).  

 

2.2.2. Estudos desenvolvidos  

 

Por apresentar versatilidade em suas funções, variados estudos foram desenvolvidos 

com o uso da Moringa oleifera.  

No campo medicinal, os altos valores nutricionais da folha da Moringa, assim como 

os etnomédicos (funções medicinais), foram utilizados para avaliar seu efeito nos neurônios 

do hipocampo primário no tocante às propriedades neurotróficas e neuroprotetoras, 

ratificando a importância farmacológica promissora do extrato dessas folhas para o bem-estar 

do sistema nervoso. Os extratos das folhas desta planta também foram utilizados em estudo 

para ratificar seu uso tradicional no tratamento de epilepsia e como sedativo hipnótico.  

Confirmou-se que a folha de Moringa oleifera contém altos níveis de lipídios; dentre os 

minerais, o ferro é o mais importante e os principais carotenoides identificados foram β – 

caroteno e luteína. Pelos baixos níveis de substâncias antinutricionais presentes, a ingestão 

nutricional das folhas de Moringa foi considerada possível, necessitando, todavia, de um 

estudo mais aprofundado para melhor avaliar a utilização destas folhas como fonte de proteína 

humana, já que a maioria de suas proteínas são insolúveis e apresentaram baixa 

digestibilidade in vitro (Hannan et al., 2014; Bakre et al., 2014; Teixeira et al., 2014). 

A Moringa oleifera também se apresentou como uma matéria-prima em potencial 

para a produção de biodiesel, podendo substituir diretamente combustíveis fósseis e capaz de 

obter um biocombustível com características dentro das especificações requeridas pela ANP 

(Mofijur et al.,2014; Azevêdo, 2008). 

A madeira de Moringa oleifera foi estudada por Kalavathy & Miranda (2010) para 

produção de carbono ativado, a fim de o utilizar na remoção de cobre, níquel e zinco 

presentes em soluções aquosas, conseguindo 98% de remoção de todos os três metais, 

determinando a Moringa como um potencial adsorvente.  

Para a utilização da Moringa oleifera no tratamento de água, estudos indicaram que o 

extrato de sementes de Moringa oleifera pode ser considerado como um efetivo agente 

coagulante para a remoção de surfactantes aniônicos, especialmente aqueles com longa cadeia 
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carbônica, sendo a moringa um coagulante natural efetivo, o qual pode ser usado no 

tratamento de água de duas formas: sementes cruas e secas com casca e sem casca. Foi 

também capaz de predizer que a ação coagulante dessa planta reside na presença em suas 

sementes de proteínas catiônicas solúveis em água, cujo principal mecanismo de coagulação é 

a adsorção e neutralização de cargas. Essas proteínas catiônicas possuem alto peso molecular, 

desestabilizam as partículas contidas na água (geralmente de carga negativa) e floculam os 

coloides. O mecanismo de coagulação/floculação provocada por elas se assemelha ao 

mecanismo provocado por polieletrólitos, os quais, de um modo geral, se caracterizam como 

compostos polimerizados orgânicos ou inorgânicos, naturais ou sintéticos, que apresentam 

grandes cadeias carbônicas, constituídas de unidades que se repetem, e que possuem grande 

capacidade de adsorção de partículas ao seu redor. As macromoléculas da proteína se ionizam 

quando colocadas em contato com as impurezas da água, formando entidades hidrolisadas que 

desestabilizam as partículas do material que estar disperso nela e, consequentemente, o 

desequilíbrio eletrocinético da solução. À medida que essas partículas desestabilizadas vão se 

aproximando devido ao movimento Browniano, alcança-se novamente a estabilização de 

todos os sólidos que estão no seio da água em tratamento e se atinge um novo equilíbrio da 

solução, denominada estabilização estérica, a qual é típica dos polímeros naturais (Heredia et 

al., 2012; Ndabigensere et al.,1995; Borba, 2001; Davino, 1976 apud Pereira, 2011). 

As sementes de Moringa oleifera foram estudadas por Lédo (2008) para a 

clarificação de águas de baixa turbidez utilizando flotação por ar dissolvido, mostrando-se 

eficientes com alcance de remoção de 74%. 

Sengupta et al. (2012) desenvolveram estudo que apresentou a utilização de extratos 

da semente de Moringa oleifera para a redução do número de ovos de helmintos (vermes 

parasitários) e da turbidez de água de irrigação. 

Pereira (2011) verificou a potencialidade do extrato das sementes de Moringa como 

uma alternativa real na atuação como coagulante para o tratamento de água produzida. Além 

de apresentar a casca da semente dessa planta como um meio filtrante em potencial para 

remoção de óleos e graxas desse tipo de água. 

Segundo Paulo et al. (2013), a utilização da Moringa como floculante se apresenta 

como alternativa aos comerciais, já que os resultados mostraram que a ação coagulante do 

extrato das sementes dessa planta é efetiva para processos de tratamento de água produzida 

através da flotação por ar dissolvido. 

Conforme estudo desenvolvido por Santana (2009), a Moringa oleifera é apresentada 

como um agente coagulante no tratamento da água produzida através do processo de flotação 
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por ar dissolvido, conseguindo um percentual de remoção de um pouco mais de 90% do teor 

de óleos e graxas. 

 

2.3.  Coagulação e Floculação 

 

Em um processo de separação sólido – líquido, o entendimento dos mecanismos de 

agregação envolvidos é de suma importância, já que a eficiência deste processo estará 

relacionada à natureza dos agregados formados, obtidos com o auxílio de substâncias 

químicas (Lédo, 2008). 

Na literatura, diferentes interpretações sobre os termos “coagulação” e “floculação” 

são encontrados, os quais, frequentemente, são aplicados como sinônimos. 

De uma forma geral, coagulação é a alteração físico-química de partículas coloidais 

dispersas em água (geralmente causando alterações na cor e turbidez) que poderão ser 

removidas por um posterior processo físico de separação. Envolve a adição de coagulantes 

químicos que atuam para a redução das forças repulsivas, as quais mantêm separadas as 

partículas em suspensão (Richter, 2009). A etapa de coagulação ocorre através de mistura 

rápida entre o coagulante e a água em um tempo curto e com uma intensidade de agitação 

elevada, a fim de assegurar dentro do tempo de reação a completa dispersão do coagulante na 

água (Leme, 1984). 

A coagulação tem como princípio desestabilizar as partículas em suspensão, 

facilitando a sua aglomeração permitindo iniciar a etapa de floculação.  

Considerando o coagulante escolhido, os principais tipos de mecanismos físico-

químicos utilizados no processo de coagulação são: 

a) compressão da dupla camada elétrica: ocorre ao se adicionar íons de carga 

contrária às partículas coloidais, as desestabilizando. Neste processo há geração de um 

balanço de duas forças: uma devido às forças atrativas (Van der Walls) e outra relacionada às 

camadas iônicas (repulsivas). Ao se adicionar os íons opostos, há uma compressão da dupla 

camada iônica, permitindo a predominância das forças atrativas e a aglomeração das 

partículas (Alves, 2007); 

b) adsorção e neutralização de cargas: caracterizada pela adsorção de espécies 

químicas na superfície das partículas coloidais, ocorrendo a desestabilização devido a carga 

contrária destas espécies (Di Bernardo et al, 2002). Neste mecanismo, a adição de coagulantes 

permite que a carga superficial seja neutralizada, favorecendo a aglomeração; 
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c) varredura: ocorre a formação de hidróxidos metálicos, como Al(OH)3, que 

possuem espaços vazios capazes de envolver as partículas coloidais, considerando a 

quantidade de coagulante, o pH da mistura e a concentração de alguns tipos de íons presentes 

na água. É largamente utilizado nas estações de tratamento de água de abastecimento em que 

se tem a floculação antecedendo a filtração, pois os flocos resultantes são de maior tamanho e 

apresentam velocidade de sedimentação superior do que a dos agregados obtidos através da 

coagulação por adsorção e neutralização de cargas (Lédo, 2008); 

d) Adsorção e formação de pontes entre as partículas: ocorre quando são adicionados 

polímeros orgânicos (polieletrólitos) de características aniônicas ou não aniônicas. A adsorção 

das partículas coloidais pelos polímeros, formando pontes entre si, é a responsável pela 

aglomeração e sedimentação ocorrida. Os agregados polímero-partícula unem-se a outros 

agregados, formando redes com boas características de sedimentação (Alves, 2007). 

Para Richter (2009) o pH de coagulação é um parâmetro crítico na eficiência do 

processo e depende do tipo de coagulante utilizado, da quantidade aplicada e da alcalinidade 

presente, sendo necessário o conhecimento desses dados para a otimização do processo. A 

temperatura influi na coagulação por sua ação na constante de equilíbrio da água, fazendo 

variar a concentração de íons H
+
 para um dado pH de coagulação. Na mistura rápida e 

floculação, a variação da viscosidade com a temperatura faz alterar os gradientes de 

velocidade aplicados, podendo ser necessário corrigi-la, a fim de manter ou melhorar a 

eficiência do processo. 

A floculação é a etapa que sucede a coagulação e é associada à mistura lenta, 

objetivando a formação dos flocos. É o processo de tratamento que atua na agregação das 

partículas coaguladas ou desestabilizadas para formar agregados maiores ou flocos, de modo a 

viabilizar a sua separação através de um processo físico. 

Nos tanques/colunas de floculação, os pequenos microflocos (partículas) agregam-se 

formando flocos que, ao saírem dos tanques/colunas, devem ter tamanho e densidade 

adequados ao processo de remoção. A formação de tais flocos é dependente da duração e da 

quantidade de energia aplicada (gradiente de velocidade), a qual tem uma intensidade muito 

menor do que na mistura rápida (coagulação) (Richter, 2009). 
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2.4.  Flotação por Ar Dissolvido (FAD) 

 

A flotação tem como princípio básico a remoção de agregados flocos/bolhas, cuja 

massa específica é inferior à da fase líquida, e por isso tendem a flutuar até a superfície do 

tanque/coluna de flotação, onde são removidos. 

No sistema de flotação por ar dissolvido (FAD), as partículas sólidas são removidas 

da água e flutuam (flotam), com o auxílio das bolhas de ar introduzidas. Tais bolhas de ar são 

geradas pela súbita redução de pressão na corrente líquida saturada de ar, proveniente da 

câmara ou tanque de saturação, onde existe uma pressão de 4 – 5,5 atm. Esta água, que pode 

ser recirculada no sistema, tem sua pressão diminuída bruscamente, liberando uma grande 

quantidade de microbolhas de ar, que aderem aos flocos já formados, fazendo-os flutuar. Os 

flocos sobem e se acumulam na superfície do tanque, formando uma capa de lodo de 

espessura crescente, removida periodicamente mediante raspadores superficiais (Richter, 

2009).  

Assim, tal processo consiste, basicamente, em quatro etapas: geração de bolhas na 

água produzida; contato entre as bolhas de gás e as partículas de óleo suspensas na água; 

interação das bolhas de gás e as gotas de óleo e elevação do aglomerado partícula – bolha até 

a superfície, onde há sua retirada. O ar tem sido, correntemente, a escolha do gás para tal 

processo, mas CO2, N2, CH4 e suas combinações já foram utilizados (Santana, 2009). 

 

2.5.  Planejamento experimental composto central 

 

Em geral, um planejamento composto central para k fatores, devidamente 

codificados como (x1..., xk), é formado por três partes: 

 

 Uma parte chamada de fatorial (ou cúbica), contendo um total de nfat pontos de 

coordenadas xi = -1 ou xi = +1, para todos os i =1,...,k ; 

  Uma parte axial (ou em estrela), formada por nax = 2k pontos com todas as 

coordenadas nulas exceto uma, que é igual a um certo valor α (ou - α); 

 Um total de ncentr ensaios realizados no ponto central, onde, é claro, x1 =... xk  = 0. 

 

Essas três partes distintas permitem construir o planejamento experimental 

sequencialmente, conforme a necessidade. Se os ensaios estiverem numa região da superfície 

de resposta em que a curvatura não seja importante, então não há necessidade de um modelo 
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quadrático, sendo suficiente a parte fatorial (ou cúbica) do planejamento, com a qual se pode 

ajustar um modelo linear e, em seguida, se for o caso, se deslocar para uma região mais 

interessante da superfície. Se houver dúvida sobre a curvatura, é util usar os ensaios no ponto 

central para testar sua significância. Finalmente, se a curvatura se revelar significativa, aí sim, 

podemos completar o planejamento com os pontos axiais. 

A parte fatorial é dada através do número de variáveis independentes consideradas 

para o estudo (k), sendo chamado, portanto, de planejamento fatorial 2
k
.  

Um planejamento fatorial completo de três níveis (variáveis) possui 2
3
 = 8 ensaios. 

Os ensaios estão dispostos na Tabela 2.2 sob a forma de ordem padrão. Todas as colunas 

começam com o nível (-) e depois os sinais vão se alternando. Um a um na primeira coluna, - 

+ - +..., depois dois a dois, - - + +..., e finalmente quatro sinais negativos e quatro positivos, 

na terceira coluna. Se houvesse um quarto fator, a coluna correspondente a ele teria oito sinais 

menos e em seguida oito sinais mais (o número total de ensaios seria dezesseis). 

Para um planejamento com k fatores, a última coluna teria 2
k -1

 sinais negativos e 

depois 2
k – 1

 sinais positivos. 

 

Tabela 2.1 – Matriz planejamento fatorial 2
3
 (Fonte: Barros Neto et al, 2001) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a parte axial do planejamento é necessário a determinação dos pontos axiais (+α 

e - α) de cada fator (variável independente) do planejamento, a uma distância α do centro da 

região experimental. Assim, será adicionado à porção fatorial um total de nax = 2k pontos 

axiais. A escolha dos pontos axiais para que o sistema seja rotacionável é definida pela 

Equação (1). 

 

Experimento k1 k2 k3 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 
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Onde, k se apresenta como as variáveis que têm influência real no processo e x é o 

valor em incógnita da variável em questão. O seu valor numérico real pode ser definido pela 

Equação (2). 

 

     
     

 
 

     

 
 

 

onde   é o ponto axial da variável (+α é o valor axial máximo e – α o valor axial 

mínimo), > é o valor máximo da variável (+1) e < é o valor mínimo da variável (-1). 

 

A Tabela 2.3 apresenta a distribuição dos ensaios da parte axial para um processo 

que possui três variáveis que influem no processo. 

 

 Tabela 2.2 – Distribuição dos pontos axiais para três variáveis 

(Fonte: Barros Neto et al, 2001) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

As repetições no ponto central têm duas finalidades: fornecer uma medida do erro 

puro e estabilizar a variância da resposta prevista. Para isso, uma regra prática é fazer de 3 a 5 

ensaios repetidos se α estiver próximo de   , e somente um ou dois a mais se estiver perto de 

1. (Barros Neto et al., 2001; Werkema & Aguiar, 1996 apud Medeiros, 2008 ). 

 

 

 

Experimento k1 k2 k3 

1 0 0 - α 

2 0 0 + α 

3 0 - α 0 

4 0 + α 0 

5 - α 0 0 

6 + α 0 0 

( 1 ) 

( 2 ) 



Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 

 

Emilianny Rafaely Batista Magalhães, 07/2014  19 

2.6.   Potencial Zeta 

 

Apresenta-se como uma grandeza interfacial mensurável e, por ser uma propriedade 

elétrica, é estudada a partir do modelo da dupla camada elétrica (DCE). 

A dupla camada elétrica, através de forças eletrostáticas, apresenta duas superfícies 

de cargas elétricas opostas. A concentração das cargas contrárias diminui exponencialmente 

entre as fronteiras da camada ancorada (compacta) e da camada difusa até igualar a 

concentração de cargas da solução. No plano de cisalhamento, que limita a camada ancorada 

da camada difusa, o potencial elétrico é conhecido como potencial zeta (ζ). (Richter e 

Azevedo Netto, 1991).  

Geralmente, as partículas coloidais na água possuem cargas negativas que atraem 

uma grande quantidade de íons com carga positiva, formando uma camada ao redor da 

superfície do coloide, a qual se dá o nome de camada compacta ou de Stern. À medida que se 

afasta da superfície do coloide, íons positivos, em menor concentração, são atraídos por 

coloides de carga contrária, formando a camada difusa, na qual também há a presença de íons 

com a mesma carga negativa do coloide. O número de cargas opostas tende a se igualar, uma 

vez que os íons positivos, cuja concentração máxima é próxima à superfície do coloide, 

diminui sua concentração gradativamente até que haja um equilíbrio com a solução. A 

densidade de carga é dada, a qualquer distância da superfície do coloide, como a diferença 

entre os íons positivos e negativos, sendo zero, portanto, quando as concentrações dos íons 

positivo e negativo forem iguais. Assim, o potencial elétrico formado pela existência mútua 

do coloide negativo e sua atmosfera positiva tende a apresentar valor máximo na superfície, a 

diminuir com a distância (Lédo, 2008). 

A Figura 2.2 apresenta, de forma ilustrativa, a dupla camada elétrica ao se considerar 

os coloides dispersos em fluido aquoso atraindo uma “atmosfera” de íons de carga contrária, 

sendo parte dessa atmosfera difusa, e a distribuição do potencial eletrostático. 
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Figura 2.2 – (A) Representação ilustrativa da dupla camada elétrica e da distribuição do 

potencial eletrostático (Fonte: Johnson; Alexander In: Lédo, 2008) 

 

Segundo Chaves (2013), o perfil de potencial ao longo da interface é hipotético, já 

que a medida direta de potencial só é possível em um plano de localização indefinida dentro 

da camada difusa, provavelmente muito próximo ao plano de cisalhamento, também 

conhecido como plano externo de Helmholtz. 

O potencial zeta pode ser obtido a partir da velocidade de migração das partículas 

suspensas em um fluido a um eletrodo de carga oposta ao se aplicar uma diferença de 

potencial entre dois eletrodos, sendo medido no momento em que a camada difusa se une à de 

Stern (FUERSTENAU, 1982 apud PERES; MONTE, 2004). 
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3. Metodologia 

Neste capítulo será apresentada a metodologia desenvolvida para a realização do 

trabalho, descrevendo o processo, as análises realizadas e o planejamento experimental 

proposto. 

 

3.1.   Fluxograma 

 

O desenvolvimento da pesquisa realizada se deu conforme o fluxograma abaixo: 
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3.2.  Água produzida semi-sintética 

 

A água produzida utilizada no desenvolvimento deste estudo foi obtida junto à 

Petrobras -UO-RNCE/UTPF/Guamaré, cuja origem é de campos offshore. As propriedades 

físico-químicas das amostras foram avaliadas imediatamente após a sua chegada no 

laboratório. 

Todavia, as condições e o tempo da etapa de transporte influenciaram na redução do 

teor de óleos e graxas (TOG) presentes na água a ser tratada, a qual era recebida em condições 

de TOG  não condizentes (13 ppm) com a realidade da indústria. Assim, uma etapa preliminar 

ao processo foi adicionada, na qual se realizou a semi-sintetização da amostra de água 

produzida recebida, adicionando óleo bruto (também cedido pela Petrobras) à água produzida 

e submetendo à agitação mecânica de 1160 rpm por 2 h para a devida homogeneização, a fim 

de obter uma água com teor de óleos e graxa em torno de 200 ppm. Os ensaios foram 

realizados com água semi-sintética com TOG na faixa de 109 – 260 ppm. 

O sistema de agitação utilizado nesta etapa foi montado conforme demonstrado na 

Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1- Sistema de agitação para a semi-sintetização da água produzida.  
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3.3.  Flotateste 

 

O equipamento foi construído em escala de bancada. É composto, de forma geral, 

por três colunas de flotação, onde ocorreram as etapas de mistura rápida, floculação e flotação 

por ar dissolvido. Tais colunas se conectam a uma câmara de saturação pressurizada a 5 

kgf/cm². A construção foi baseada de acordo com estudo desenvolvido por Lédo (2008). A 

Figura 3.2 apresenta o esquema geral do flotateste já montado em estrutura metálica no 

Laboratório de Monitoramento e Tratamento de Resíduos da Indústria do Petróleo 

(LAMTRE).  

 

 

Figura 3.2 - Esquema geral do flotateste. (Fonte: Lédo, 2008) 

 

 

3.3.1. Colunas de Floculação/Flotação 

 

As três colunas de floculação/flotação presentes no flotateste - nas quais ocorreram 

as etapas de mistura rápida, floculação e flotação - são independentes entre si, o que permitiu 

a execução de três diferentes ensaios simultâneos. Todavia, como a rotação é fixa para as três 

hastes utilizadas para a agitação, os experimentos concomitantes foram submetidos à mesma 
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frequência rotacional. Durante o processo, tais hastes puderam ser retiradas e colocadas 

facilmente toda vez que se necessitou. 

Cada coluna foi construída em acrílico transparente - permitindo a visualização de 

todo o processo realizado -, com uma base de alumínio, na qual conexões tubulares foram 

instaladas para a entrada de água saturada com ar dissolvido (bolhas) e para a saída da água 

tratada. 

Oito furos laterais também caracterizam a estrutura das colunas de 

floculação/flotação. Para garantir a inserção do floculante de forma homogênea por toda a 

coluna, dispôs-se quatro furos no seu lado direito (Figura 3.3), onde seringas foram colocadas 

para facilitar a injeção do floculante. Os outros quatros furos, dispostos no lado esquerdo da 

coluna, e onde se encontram mangueiras conectadas, serviram para a retirada de amostras em 

pontos variados da coluna (Figura 3.3).  

 

Figura 3.3 – Coluna de floculação/flotação 

 

3.3.2. Câmara de saturação 

 

A câmara de saturação é um vaso de aço inox, dimensionado e estruturado para 

suportar altas pressões. Em sua base, encontra-se instalada uma linha para o ar comprimido 

(conectada ao compressor) e outra para saída de água saturada, a partir da qual se conectou as 

colunas de floculação/flotação. Pela parte superior, onde se encontra o manômetro e a válvula 

de segurança, fez a inserção de água destilada, em volume de cerca de 2/3 do volume do vaso. 
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O ar comprimido a 5 kgf/cm², utilizado nesta etapa do processo, foi obtido através de 

um compressor de marca Twister Schulz, com range de pressão de 0 a 1000 kPa. A válvula 

reguladora de pressão foi colocada presa à estrutura metálica do flotateste (Figura 3.4). 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – (a) Câmara de saturação, (b) válvula reguladora de pressão e (c) compressor.   

 

3.3.3. Sistema de rotação 

 

Nas etapas de mistura rápida e mistura lenta (floculação), a agitação é um fator 

indispensável. Assim, hastes munidas de paletas foram utilizadas para garantir a agitação 

mecânica nas colunas de floculação/flotação, as quais estavam conectadas a mandris (fixados 

a eixos movidos por um conjunto de três polias), que permitiram garantir a mesma rotação em 

cada coluna. Era possível retirar as hastes nas etapas do processo onde não foram necessárias. 
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Cada polia se destinava a mover um eixo e eram movimentadas por um motor de marca 

WEG, potência 0,5 cv (Figura 3.5 - a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – (a) Sistema formado por motor e polias e (b) variador de frequência.  

 

A rotação utilizada no sistema foi regulada através de um variador de frequência de 

marca Schneider Electric (Figura 3.5 – b). Todavia, este equipamento apresenta a leitura 

drotação através de uma escala de números (0 – n), o que representa uma medida indireta da 

velocidade em unidades de rpm. Tornou-se imprescindível, então, a relação dos valores dados 

pelo equipamento com os valores correspondentes à rotação em rpm. Para isso, uma curva de 

correlação foi construída, conforme apresentada na Figura 3.6. 

A Equação (3) apresenta a relação da rotação em rpm em função do valor ajustado no 

variador de frequência. 

 

                             

 

 

Figura 3.6 - Curva de correlação entre o valor ajustado pelo variador de frequência e a 

velocidade rotacional em rpm.        
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3.4.  Processo 

 

3.4.1. Caracterização da água produzida 

 

A caracterização da água produzida, no que diz respeito aos parâmetros físico-

químicos de qualidade, foi realizada com a Sonda Multiparamétrica, marca In-Situ - modelo 

TROLL 9500, existente no Laboratório de Monitoramento e Tratamento de Resíduos da 

Indústria do Petróleo (LAMTRE), a qual forneceu simultaneamente, nas mesmas condições 

de pressão e temperatura, os valores de turbidez, pH, índice de cloretos e nitratos e 

condutividade da amostra. 

 

3.4.2. Extração Líquido – Líquido 

 

Essa metodologia foi utilizada em dois momentos distintos durante a realização dos 

ensaios e está associada à determinação do TOG. O primeiro, etapa inicial do processo, é 

realizado ao se coletar a água produzida para iniciar os ensaios e o segundo, ao final do 

processo, na coleta da amostra de água tratada, a fim de calcular a eficiência do processo nas 

condições determinadas. 

O método consistiu, baseado nas recomendações do fabricante do equipamento de 

análise, em coletar, em  um frasco âmbar, uma amostra de 200 mL da água a ser analisada, a 

qual foi acidificada até pH < 2 e transferida para um funil de decantação. Nesta etapa se 

utilizou ácido clorídrico P.A – ACS, 36,5 a 38% de pureza, da marca Synth. 

Em seguida, foi adicionado hexano P.AACS da marca Êxodo Científica, com 98,5% 

de pureza, numa proporção volumétrica de 1:10 de água, no frasco âmbar, o qual foi 

vigorosamente agitado com o objetivo de desprender de suas paredes o óleo que, porventura, 

possa ter ficado ao se coletar a água. Posteriormente, a emulsão obtida foi também transferida 

ao funil decantador. Esse funil contendo a água e a emulsão foi submetido a uma agitação 

rigosa, objetivando, desta vez, extrair o óleo contido na água. 

O funil ficou estático por 1 minuto, quando se obteve a separação das duas fases. Em 

seguida, 50 µL da parte orgânica (superior) foi coletada com o auxilio de uma seringa (com 

cuidado para que a parte aquosa não seja coletada) e realizada a análise de TOG.  
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3.4.3. Preparação do floculante à base de Moringa oleifera 

 

As sementes de vagens secas de Moringa oleífera foram descascadas manualmente, 

trituradas em um liquidificador comum até se obter um pó fino, o qual, posteriormente, foi 

submetido a um processo de extração para a retirada do óleo.  

Neste processo de extração, o pó fino obtido foi acondicionado em pequenos pacotes 

de 20 g e transferido para um aparelho extrator Soxhlet na presença do solvente hexano 

(98,5%). A temperatura de operação foi de 70 °C, um pouco acima da de ebulição do 

respectivo solvente. Após a extração do óleo com o hexano, a mistura (óleo e solvente) foi 

transferida para uma estufa com circulação de ar por um período de 24 h na temperatura de 

100°C, a fim de eliminar qualquer resíduo de solvente decorrente do processo de extração. 

O pó seco e sem óleo obtido a partir dessas etapas foi misturado à água destilada na 

proporção de 1g para 50 mL de água. A mistura obtida foi processada em um liquidificador 

comum por cinco minutos e levada à filtração através de um papel de filtro de 5 – 7 µm. O 

filtrado obtido foi utilizado como floculante à base de Moringa oleifera (Okuda et al., 1999; 

Paulo et al., 2013). 

A determinação da concentração da solução do floculante alternativo à base de 

Moringa foi dada através da secagem da torta na estufa a 100 °C por cerca de 6 horas, a fim 

de eliminar toda a água presente. O pó seco obtido foi então pesado e, por balanço de massa, 

determinada a massa de Moringa presente na solução. 

Segundo o estudo de Bezerra et al. (2004) as sementes armazenadas em condições 

não controladas (alta temperatura e alta umidade) mantêm a sua qualidade inicial por apenas 

seis meses. 

Okuda et al. (1999) utilizou a solução de Moringa oleifera nos ensaios de coagulação 

logo depois de sua preparação ou com no máximo três dias de armazenamento em 

temperatura ambiente. 

 Logo, a fim de manter a atuação coagulante total, já que suas propriedades 

floculantes diminuem com o tempo (Santana, 2009), as sementes utilizadas neste estudo para 

preparação do floculante à base de moringa tinham, no máximo, cinco meses de coleta e a 

solução preparada era utilizada até três dias após a sua preparação, quando submetida à 

refrigeração. 
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3.4.4. Análise do Teor de Óleos e Graxas (TOG) 

 

A variável resposta (dependente) deste estudo foi a eficiência do processo a partir da 

análise dos teores de óleos e graxas inicial e final. Essa análise foi realizada através do 

aparelho INFRACAL, marca Wilks,  modelo HATR-T2 (Figura 3.7), o qual deve ser ligado, 

no mínimo, uma hora antes do início de sua utilização. 

De acordo com Medeiros (2008) a possibilidade dos hidrocarbonetos serem extraídos 

da água através de solventes apropriados é utilizada pelo HATR–T2 como conceito base para 

a medição do teor de óleos e graxas da amostra, já que os hidrocarbonetos extraídos absorvem 

energia da região do infravermelho (radiação com números de onda entre 0,78 e 1000 µm) em 

um comprimento de onda característico e a quantidade de energia absorvida é proporcional à 

concentração de óleos e graxas contidos no solvente. É possível, deste modo, relacionar a 

energia absorvida com a quantidade de óleo/graxa presente na amostra original. 

A plataforma de medição do equipamento deve ser limpa com hexano (utilizou-se 

hexano 98,5% da marca Êxodo Científica) quando se iniciam as medições e no intervalo de 

cada uma delas. O equipamento é dito limpo quando a leitura é dada entre -2 e 2 ppm. Após 

essa etapa, a amostra deve ser colocada na plataforma num volume de 50 μL com o auxílio de 

uma micropipeta. Se a leitura do TOG for superior a 300 ppm, recomenda-se a diluição da 

amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.7 - INFRACAL: aparelho de medição de TOG.  
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3.4.5. Saturação da água de recirculação de ar 

 

A câmara de saturação do flotateste foi preenchida parcialmente com água destilada 

(2/3 do volume do vaso). Em sequência, o compressor foi ligado até que a coluna atingisse 

uma pressão de 5 kgf/cm². A água foi saturada por, no mínimo, dez minutos. 

 

3.4.6. Etapas de floculação e flotação 

 

As colunas de flotação foram preenchidas com a água produzida. As seringas 

localizadas na lateral dessas colunas serviram para dosar e inserir o floculante ao longo da 

coluna. Para o início da rotação, referente à etapa de mistura rápida do processo, as paletas 

foram fixadas nos mandris e a rotação ajustada no variador de frequência. O tempo referente a 

esta etapa foi constante (3 minutos) e cronometrado a partir da adição do floculante, numa 

rotação de 226 rpm. 

Após este tempo, a rotação foi reduzida a 90 rpm, a partir da qual se inicia a etapa de 

mistura lenta (floculação) e cujo tempo de duração foi uma variável do estudo.  

Finalizado o tempo de mistura lenta, a agitação foi desligada, as hastes foram 

retiradas dos mandris e, de forma imediata, as válvulas de cada coluna de flotação foram 

totalmente abertas, permitindo a injeção da água saturada com ar com uma taxa de 

recirculação de 20%. 

Terminada a injeção, aguardou-se o tempo de flotação (também variável do estudo) 

e, posteriormente, coletou-se a amostra da água tratada. 

Para a realização de um novo ensaio, as colunas de floculação/flotação eram limpas 

com água e uma escova apropriada. 

3.4.7. Obtenção da variável resposta 

 

A variável resposta utilizada neste estudo foi calculada a partir dos valores inicial e 

final de TOG da água. Assim sendo, calculou-se a eficiência (η) do tratamento da água 

produzida considerando o teor de óleos e graxas inicial (TOGi) e final (TOGf) da amostra 

utilizada, conforme a Equação (4). 

 

     
         

    
    

 

( 4 ) 
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3.5.  Planejamento Experimental 

 

Um planejamento experimental foi desenvolvido, a fim de otimizar a realização dos 

ensaios experimentais, assim como diminuir a quantidade de reagentes utilizados e minimizar 

o tempo gasto nesta etapa do estudo. 

A concentração de floculante, o tempo de mistura lenta e o tempo de flotação foram 

as variáveis utilizadas no processo combinado de floculação/flotação, sendo definidas como: 

 Concentração do floculante: concentração de floculante presente no volume de água a 

ser tratada (1 L) necessária para ocorrer a floculação; 

 Tempo de mistura lenta: corresponde à etapa de floculação. É o tempo no qual há a 

formação dos flocos; 

 Tempo de flotação: tempo no qual o agregado (partícula-bolha) flota à superfície da 

água tratada. 

A agitação nas etapas de mistura rápida e lenta foi fixa, sendo 226 rpm para a etapa 

de mistura rápida e 90 rpm para a lenta, adaptando o estudo de Paulo et. al. (2013). O tempo 

de mistura lenta (fixado em 3 minutos, conforme estudo realizado por Paulo et al., 2013) e a 

taxa de recirculação também foram constantes no processo.  

A taxa de recirculação, definida como o volume de água saturada com ar injetado nas 

colunas de floculação/flotação, apresenta-se como uma medida indireta da quantidade de 

bolhas inseridas nas colunas, sendo obtido em termos percentuais, através da relação entre o 

volume de água saturada com pelo volume de água produzida presente na coluna (1L). A taxa 

de recirculação foi mantida constante no processo e assumiu um valor de 20%, conforme 

normalmente utilizado na indústria. 

Este trabalho utilizou dois tipos de floculantes comerciais, cujos nomes não foram 

identificados por exigência de confidencialidade, e o floculante à base de Moringa oleifera. 

Realizou-se, portanto, o mesmo planejamento para os distintos floculantes (em cada 

planejamento, o tipo de floculante utilizado foi constante do processo). 

Isso se deu devido a estrutura do equipamento flotateste, que permitiu a realização 

concomitante de três ensaios nas mesmas condições de temperatura, pressão e agitação. Os 

ensaios foram realizados de forma que dispusesse sempre uma mesma coluna para a 

realização de experimentos que utilizaram as sementes da Moringa oleifera como floculante 

e, nas outras duas colunas restantes, dois dos quatro floculantes comerciais. 
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3.5.1. Planejamento fatorial 

 

O planejamento experimental consistiu, inicialmente, de uma etapa fatorial (2
3
 = 8 

ensaios), a qual considerou as três variáveis independentes pré-determinadas para o processo e 

uma repetição em triplicata no ponto central (3 ensaios), totalizando 11 ensaios, conforme 

apresentado na Tabela 3.1. Os valores dos limites inferior (-1), superior (+1) e do ponto 

central (0) estão apresentados na Tabela 3.2.  

 

Tabela 3.1 – Matriz planejamento fatorial 2
3
 com triplicata no ponto central 

 

Experimento 

Concentração 

do floculante 

(ppm) 

Tempo de 

mistura lenta 

(min) 

Tempo de 

flotação (min) 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

 

 

Tabela 3.2 – Limite das variáveis do processo e seus respectivos pontos centrais 

Variável 
Mínimo 

(-1) 

Central 

(0) 

Máximo 

(+1) 

Concentração do 

floculante (ppm) 
20 40 60 

Tempo de mistura 

lenta (min) 
5 10 15 

Tempo de flotação 

(min) 
10 20 30 
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3.5.2. Planejamento axial  

 

Essa porção do planejamento é relativa à quantidade de variáveis que realmente 

influenciam no processo e a necessidade de realizar a curvatura do modelo linear obtido. 

A tabela 3.3 apresenta os valores reais que os pontos axiais de cada variável 

assumirão, dependendo do número de variáveis influentes. O cálculo para a obtenção desses 

valores foi realizado conforme apresentado na página 19. 

 

Tabela 3.3 – Valores dos pontos axiais de cada variável de acordo com o número de variáveis 

que apresentam influência real no processo. 

 

Variáveis 

Limites Nº de variáveis influentes 

-1 0 +1 
3 2 

+α -α +α -α 

Concentração 

de floculante 

(ppm) 

 

20 

 

40 

 

60 

 

74 

 

6 

 

68 

 

12 

Tempo de 

mistura lenta 

(min) 

 

5 

 

10 

 

15 

 

18 

 

2 

 

17 

 

3 

Tempo de 

flotação (min) 

 

10 

 

20 

 

30 

 

37 

 

3 

 

34 

 

6 
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4. Resultados e discussão  

 

4.1.  Solução das sementes de Moringa 

 

Conforme mencionado, Santana (2009) e Okuda et al. (1999) recomendaram que as 

sementes utilizadas para a solução devem ser coletadas recentemente e que a solução deve ser  

utilizada em um tempo tão próximo possível de sua preparação. Neste trabalho, a partir da 

realidade prática, foi possível ratificar tais recomendações a partir da observação de mudança 

tanto na aparência visual da solução quanto na eficiência do processo em relação à variação 

da sua idade.  

A Figura 4.1 é capaz de demonstrar que, ao passar do tempo, a coloração da solução 

à base de sementes de Moringa oleifera vai escurecendo, além de apresentar um odor 

característico. À esquerda, tem-se uma solução de Moringa recém-preparada colocada em 

comparação com uma solução preparada uma semana antes (à direita) e armazenada em 

temperatura ambiente.  Quando armazenada com refrigeração a uma temperatura na faixa de 0 

a 5 °C , a solução de Moringa mantém sua cor e odor originais, mesmo passado uma semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Solução de moringa recém-preparada (esquerda) e solução de moringa preparada 

uma semana antes e armazenada a temperatura ambiente (28 °C) (direita).  

 

Na realização dos experimentos foi possível observar que soluções antigas de 

moringa não apresentaram o mesmo aspecto visual de formação dos flocos quando comparada 

às soluções novas.  
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A Tabela 4.1 apresenta a mudança na eficiência do processo de tratamento da água 

produzida ao utilizar o floculante natural à base de Moringa com diferentes idades, podendo-

se concluir e confirmar que a atuação coagulante da Moringa é afetada pelo tempo e pelas 

condições de armazenamento. 

 

Tabela 4.1 – Variação da eficiência de tratamento da água produzida em função da variação 

da idade da solução 

 

 

 

 

 

 

Apesar da proximidade dos valores da eficiência para as diferentes idades das 

soluções, precebe-se na prática a diferença visual na etapa de floculação, necessitando, 

portanto, de um estudo mais aprofundado sobre a relação do tempo da solução e o seu efeito 

coagulante. 

A explicação mais provável está relacionada ao efeito casaudo pelo mau estado de 

conservação das sementes de moringa, o qual é responsável pela degradação de sua proteína 

coagulante, provavelmente por conta de reações enzimáticas atribuída à presença de fungos e 

bactérias ou ainda devido as reações de oxi-redução que podem ocorrer, na presença de luz, 

entre a proteína e o vapor de água ou outros componentes presentes na atmosfera , provocando 

sua incapacidade coagulação/floculação (Borba, 2001).   

 

4.2.  Caracterização da água produzida 

 

Com o auxílio da sonda multiparamétrica, obteve-se a caracterização da água 

produzida utilizada em todos os testes realizados neste estudo. Os dados físico-químicos que 

caracterizam a amostra oriunda dos campos offshore da UO-RNCE são apresentados na 

Tabela 4.2. 

 

 

 

 

Idade da solução Eficiência (%) 

1 dia 72 

1 semana 69 

2 meses 64 
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Tabela 4.2 – Propriedades físico-químicas da amostra de água produzida 

Propriedade Fisico-química Valor Médio 

Turbidez (NTU) 85,70 

pH 6,79 

Cloretos (ppm) 13571,50 

Condutividade (mS/cm) 15,58 

TOG (ppm) 13,00 

 

Todavia, as condições e o tempo da etapa de transporte influenciaram na redução do 

teor de óleos e graxas (TOG) presentes na água a ser tratada, a qual era recebida em condições 

de TOG não condizentes com a realidade da indústria (13 ppm). Assim, uma etapa preliminar 

ao processo foi adicionada, na qual se realizou a semi-sintetização da amostra de água 

produzida recebida. Os ensaios foram realizados com água semi-sintética com TOG na faixa 

de 109 – 260 ppm. 

A Figura 4.2 apresenta a diferença visual entre as fases orgânicas da amostra de água 

produzida (depois de passar por extração líquido-líquido) antes e depois da adição de óleo na 

preparação da amostra semi-sintética. 

  

 

Figura 4.2 –Fase orgânica da amostra de água (Extração Líquido-Líquido) antes da adição de 

óleo (esquerda) e depois da adição de óleo (direita).  
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4.3.  Planejamento experimental 

 

 De acordo com estudo desenvolvido por Santana (2009), a concentração ótima de 

Moringa oleifera (sem a presença de NaCl) para remoção de óleos e graxas de água produzida 

com TOG igual a 320 ppm, foi de 150 ppm. O autor também concluiu que as melhoras taxas 

de recirculação foram de 40% e 60%. Lédo (2008) utilizou em seu trabalho, para água 

produzida de pH próximo a 6, um tempo de mistura lenta de 15 minutos. Um estudo 

preliminar foi desenvolvido para determinar os pontos mínimo e máximo para o tempo de 

flotação.  

Com base nesses dados, desenvolveu-se inicialmente um planejamento experimental 

que levou em consideração a concentração ótima de Moringa determinada por este estudo 

para constituir o ponto médio das etapas posteriores. 

As variáveis consideradas nesta primeira etapa foram: 

- concentração do floculante (  ); 

- tempo de mistura lenta (   ); 

- tempo de flotação (     ) e 

- taxa de recirculação (    ) 

Os parâmetros tomados constantes nesta fase do estudo foram: a velocidade de 

rotação da mistura rápida (226 rpm), o tempo de mistura rápida (3 minutos) e a velocidade 

rotacional da mistura lenta (90 rpm). 

A Tabela 4.3 apresenta os valores mínimo, central e máximo de cada variável 

considerada. 

 

Tabela 4.3 – Valores das variáveis inicialmente considerados no estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável 
Mínimo 

(-1) 

Central 

(0) 

Máximo 

(+1) 

Concentração do 

floculante (ppm) 
100 150 200 

Tempo de mistura 

lenta (min) 
10 15 20 

Tempo de flotação 

(min) 
20 35 50 

Taxa de 

recirculação (%) 
30 40 50 
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Como se trata de quatro variáveis, o planejamento fatorial foi de 2
4
 (16 ensaios) com 

triplicata no ponto central, resultando em 19 ensaios no total. Todavia, a análise estatística, 

através do software STASTICA 10.0, demonstrou a não consistência desse planejamento para 

o floculante à base de moringa, onde nenhuma variável, nos valores estimados, se apresentou 

como significativa no processo. A Tabela 4.4 apresenta o efeito de cada variável considerada 

ao se utilizar o floculante à base de Moringa oleifera, sendo os efeitos significativos 

apresentados em negrito, isto é, nenhuma variável exerceu influência no processo de 

tratamento da água produzida através da floculação/FAD na faixa considerada. 

 

Tabela 4.4 – Efeito das variáveis inicialmente consideradas no estudo ao se utilizar o 

floculante à base de moringa. 

 

A Figura 4.3 apresenta o diagrama de Pareto para significância estatística a um limite 

de confiança de 95%, no qual é possível visualizar graficamente os efeitos das variáveis 

consideradas no planejamento experimental. As variáveis que assumem valores que 

ultrapassam a linha demarcada por p = 0,05 são considerados estatisticamente significantes. 

Os que ficam à esquerda desse limite não apresentam efeito significativo ao processo. Logo, 

os valores apresentados por esse diagrama estão em concordância com os apresentados na 

Tabela 4.4. 

Os floculantes comerciais A e B apresentaram comportamento análogo ao floculante 

à base de Moringa, conforme apresentam as Figuras 4.4 e 4.5. 

Efeitos estimados, R
2
 = 0,87716 

Fatores Efeito Erro P 

Interseção 0.778947 0.013832 0.000001 

   -0.046250 0.030147 0.199777 

    -0.043750 0.030147 0.220344 

      0.071250 0.030147 0.077374 

     0.036250 0.030147 0.295503 

       0.023750 0.030147 0.474870 

         0.033750 0.030147 0.325602 

        -0.036250 0.030147 0.295503 

          -0.028750 0.030147 0.394259 

         0.021250 0.030147 0.519764 

           -0.048750 0.030147 0.181169 

             -0.041250 0.030147 0.243040 

            -0.036250 0.030147 0.295503 

              0.058750 0.030147 0.123129 

                -0.048750 0.030147 0.181169 
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,8282015

,925637

-1,12051

1,315379
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-1,41281

1,412814

-1,60769

-1,70512

-1,80256

-1,89999

-1,89999

2,289734

2,776911

p=,05

Valor estimado do efeito (valor absoluto)

tml x Trec

Cf x tml

tml x tflot

Cf x tflot

Cf x tml x Trec

Cf x Trec

Trec

Cf x tml x tflot

tml

Cf

tml x tflot x Trec

tflot x Trec

Cf x tflot x Trec

tflot

,8282015

,925637

-1,12051

1,315379

-1,41281

 

Figura 4.3– Diagrama de Pareto para o floculante à base de Moringa oleifera 

 

 

 

 

 

-,066034

-,066034

-,066034

-,066034

-,198101

,3301691
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,8584396

,8584396

1,122575

-1,12257

1,254643

1,254643

-2,83945

p=,05

Valor estimado do efeito ( valor absoluto)

Cf x tml

Cf x tflot

tflot x Trec

tml x Trec

Cf x tml x tflot

Cf

tflot

tml x tflot x Trec

Trec

Cf  x Trec

tml

Cf x tflot x Trec

Cf x tml x Trec

tml x tflot

 

Figura 4.4 – Diagrama de Pareto para o floculante comercial A 
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,0750939

-,150188

-,300376

,3003757

,3754696

-,37547

,4505636

,5256575

-,675845

-,750939

-,901127

1,051315

-1,2015

1,276597

p=,05

Valor estimado do efeito (valor absoluto)

Trec

tml x tflot x Trec

Cf x tml x Trec

tflot x Trec

Cf x tml x tflot

tml x Trec

Cf x tml

Cf x tflot x Trec

tml

Cf 

tflot

Cf x Trec

tml x tflot

Cf x tflot

-,300376

,3003757

,3754696

 

Figura 4.5 – Diagrama de Pareto para o floculante comercial B  

 

Atualmente, os floculantes comerciais se apresentam como um grande custo para a 

indústria de petróleo no processo de tratamento da água produzida, sendo a utilização destes 

produtos em altas concentrações uma condição inviável economicamente.  

A taxa de recirculação é um fator que aumenta o volume no interior do vaso flotador. 

Assim, para respeitar o limite volumétrico do vaso, altas taxas farão com que menos água 

produzida seja introduzida para tratamento. 

O planejamento em questão, portanto, além de não ser consistente estatisticamente, 

não corresponde à realidade da indústria, tornando necessária a construção de um novo 

planejamento experimental que satisfaça essas questões. 

A Tabela 4.5 apresenta os valores para o segundo planejamento realizado, o qual 

considerou a taxa de recirculação como uma constante (20%), sendo, portanto, um 

planejamento fatorial 2
3 

com triplicata no ponto central, cujos fatores (variáveis) foram: 

concentração do floculante, tempo de mistura lenta (   ) e tempo de flotação (     ). A 

velocidade de rotação da mistura rápida, o tempo de mistura rápida e a velocidade rotacional 

da mistura lenta receberam os mesmos valores que o planejamento anterior: 226 rpm, 3 

minutos e 90 rpm, respectivamente. Vale ressaltar que a escolha dos valores das variáveis 

constantes na Tabela 4.5, bem como o valor fixo adotado para a taxa recirculação de 20%, 

levou em conta discussões técnicas com pessoal da indústria do petróleo que trabalham na 

área.   
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Tabela 4.5 – Valores das variáveis consideradas para o novo planejamento experimental 

proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

A matriz contraste,  exposta na Tabela 4.6, apresenta todas as combinações utilizadas 

na execução dos ensaios, bem como a eficiência do tratamento dos três floculantes 

considerados no estudo. A fim de diminuir o erro experimental, os experimentos foram 

realizados de forma randômica. 

 

Tabela 4.6 – Matriz contraste do planejamento 2
3
 com triplicata no ponto central. 

Experimento 

Concentração 

do floculante 

(ppm) 

Tempo de 

mistura 

lenta 

(min) 

Tempo de 

flotação 

(min) 

Eficiência Floculantes (%) 

Ordem de 

execução Moringa A B 

1 20 5 10 63 75 88 (5) 

2 60 5 10 71 95 95 (7) 

3 20 15 10 23 82 78 (10) 

4 60 15 10 54 96 93 (3) 

5 20 5 30 63 95 95 (6) 

6 60 5 30 78 95 95 (1) 

7 20 15 30 75 93 90 (9) 

8 60 15 30 90 97 96 (8) 

9 40 10 20 74 98 94 (11) 

10 40 10 20 74 95 94 (4) 

11 40 10 20 80 96 92 (2) 

 

A eficiência dos floculantes foi calculada conforme a Equação (4), conhecendo o 

TOG de entrada e saída da água referente a cada ensaio, cujos valores estão presentes nos 

Apêndices I, II e III.  

 

 

Variável 
Mínimo 

(-1) 

Central 

(0) 

Máximo 

(+1) 

Concentração do 

floculante (ppm) 
20 40 60 

Tempo de mistura 

lenta (min) 
5 10 15 

Tempo de flotação 

(min) 
10 20 30 
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4.4.  Avaliação do floculante à base de Moringa oleifera 

 

4.4.1. Análise das variáveis 

 

Com base nos experimentos realizados e os dados obtidos a partir do novo 

planejamento experimental proposto, verificou-se a significância das variáveis no processo ao 

se utilizar o floculante à base de Moringa oleifera. A Figura 4.5 exibe o diagrama de Pareto, a 

partir do qual foi possível visualizar as variáveis que influenciaram na eficiência de retirada 

de TOG da água produzida ao se utilizar esse floculante. 

Ao analisar a Figura 4.6, observa-se que o tempo de flotação (     ) e a concentração 

de floculante exerceram uma influência ao atuarem sozinhas. Já o efeito do tempo de mistura 

lenta (   ) só é significativo quando interage com o      , o que o torna também significativo. 

Verifica-se ainda que a curvatura é um fator pertinente, o que significa dizer que o modelo 

linear não é capaz de representar de fato o sistema em estudo, necessitando de um modelo 

quadrático para fazer a relação entre as variáveis independentes e a variável resposta.  

Ainda para confirmar a sua não representatividade, analisou-se a significância 

estatística do modelo linear obtido, assim como sua capacidade de predizer os dados do 

sistema experimental. 

 

-,918559

2,347428

-2,34743

-3,36805

4,850316

7,042283

8,267028

9,695897

p=,05

Valor estimado do efeito (valor absoluto)

Cf x tflot 

Cf x tml

Cf x tml x tflot

tml

Curvatura

Cf

tml x tflot

tflot

-,918559

2,347428

-2,34743

-3,36805

4,850316

7,042283

8,267028

 

Figura 4.6 – Diagrama de Pareto para o floculante à base de Moringa oleifera do novo 

planejamento experimental proposto  
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Tabela 4.7 – Análise de variância (ANOVA) para o erro puro do planejamento fatorial para o 

floculante à base de Moringa oleifera 

Fonte de Variação 

Soma 

Quadrática 

(SS) 

Graus de 

liberdade 

(df) 

Média 

Quadrática 

(MS) 

Regressão (R) 0,282568 4 0,070642 

Resíduos (r) 0,030251 6 0,005042 

Falta de ajuste 0.028231 1 0.028231 

Erro puro 0.002400 2 0.001200 

Total SS 0.312819 10 
 

 

De acordo com a metodologia estatística disposta em Barros Neto et al (2001), foi 

realizada a análise de variância a partir dos dados da ANOVA (Tabela 4.7), embasando-se na 

análise de regressão e de resíduos dos dados obtidos pelo simulador estatístico para um limite 

de confiança de 95%. Sendo a regressão, de forma sucinta, todo fator que seja significativo 

para o modelo desenvolvido e o resíduo todo e qualquer fator que implique em erro para o 

modelo. 

Para que o modelo seja considerado significativo, a razão entre a média quadrática da 

regressão (   ) e a média quadrática dos resíduos (   ) deve ser superior ao       
 tabelado 

(Anexo I), onde    e    são os graus de liberdade da regressão e dos resíduos, 

respectivamente. Sendo assim, com                14,01 e      (tabelado, 5%) = 4,53, 

tem-se que o modelo linear é significativo. 

Para que o modelo tenha a capacidade de predizer os dados experimentais, a razão 

entre a média quadrática da falta de ajuste (    ) e a do erro puro (    ) deve ser inferior 

ao       
tabelado, onde, neste caso,    e    são os graus de liberdade da falta de ajuste e do 

erro puro, respectivamente. Logo, para                  23,53 e      (tabelado, 5%) = 

18,51, conclui-se que o modelo de primeira ordem não é capaz de realizar predições dos 

dados experimentais, ratificando a necessidade do modelo de segunda ordem. 

Devido a isto, agregou-se à parte fatorial do planejamento uma sequência de 

experimentos que tem como objetivo expandir a faixa de estudo e introduzir a curvatura no 

modelo, a fim de torná-lo preditivo, chamando-a de parte axial. 
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Tabela 4.8– Matriz contraste do planejamento axial para o floculante à base de Moringa 

oleifera 

Experimento 

Concentração 

do floculante 

(ppm) 

Tempo de 

mistura 

lenta 

(min) 

Tempo 

de 

flotação 

(min) 

Eficiência 

Moringa 

(%) 

Ordem de 

execução 

12 6 10 20 53 (12) 

13 74 10 20 78 (15) 

14 40 2 20 87 (17) 

15 40 18 20 67 (13) 

16 40 10 3 77 (16) 

17 40 10 37 80 (14) 

 

Já se sabe que, ao utilizar extratos de sementes de Moringa oleifera como floculante, 

as três variáveis consideradas se apresentaram influência no processo de tratamento da água 

produzida pelo método de floculação/flotação. Assim, de acordo com as Tabelas 2.3 e 3.3, a 

matriz contraste da parte axial se configura conforme a Tabela 4.8.  

O diagrama de Pareto obtido ao considerar o planejamento central composto (parte 

fatorial, parte axial e pontos centrais) é representado pela Figura 4.7. 

 

-,918559

-1,05841

-1,57244

2,347428

-5,20526

-5,51329

7,815038

8,267028

8,674258

p=,05

Valor estimado do efeito (valor absoluto)

Cf (L) x tflot (L)

tflot (Q)

tml (Q)

Cf (L) x tml (L)

tml (L)

Cf (Q)

tflot (L)

tml (L) x tflot (L)

Cf (L)
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Figura 4.7 – Diagrama de Pareto para o floculante à base de Moringa oleifera pelo 

planejamento composto central  
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A Figura 4.7 é capaz de mostrar que todas as variáveis consideradas apresentaram 

efeito significativo na eficiência de extração de óleo e graxa da água produzida, sendo a 

concentração e o tempo de flotação os fatores que exercem maior influência de forma isolada. 

 O tempo de mistura lenta de forma isolada exerce uma influência negativa ao processo, isto 

é, quanto maior esse tempo, menor a eficiência adquirida. Todavia, esta variável combinada 

ao tempo de flotação apresenta uma grande influência positiva no processo de tratamento.  

 

4.4.1.1. Comportamento da combinação entre o tempo de mistura lenta e o 

tempo de flotação 

 

 As Figuras 4.8 a 4.12 apresentam o comportamento da interação entre o tempo de 

mistura lenta e o tempo de flotação ao se variar a concentração do floculante à base de 

Moringa oleifera. 

A Figura 4.8 demonstra que, para a concentração mínima de floculante natural 

considerada (6 ppm), as melhores faixas de rendimento serão: (1) a que mantiver baixos 

valores dos tempos de mistura lenta (cerca de até 3 minutos)  e flotação (menores que 20 

minutos) e (2) a que apresentar altos valores destes tempos (tml > 12 minutos e tflot > 35 

minutos). Como o tempo é um efeito de grande relevância para o ganho no processo, a faixa 

de melhor eficiência será aquela que requer menor tempo para se alcançar o mesmo patamar. 

Além disso, grandes tempos de mistura lenta podem resultar na quebra dos flocos formados 

pela etapa de floculação e diminuir o efeito da flotação por ar dissolvido.   

 

 

Figura 4.8 – (a) Superfície de contorno e (b) superfície de resposta para concentração de 

floculante à base de Moringa oleifera de 6 ppm  
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As curvas dispostas nas Figuras 4.9 a 4.11 apresentam o mesmo comportamento para 

concentrações a 20, 40 e 60 ppm. Todavia, para a mesma faixa de operação considerada, 

observa-se que quanto maior for a concentração do floculante maior será a eficiência, o que já 

se presumia para este floculante.  

 

 

Figura 4.9 – (a) Superfície de contorno e (b) superfície de resposta para concentração de 

floculante à base de Moringa oleifera de 20 ppm 

 

 

 

 

Figura 4.10 – (a) Superfície de contorno e (b) superfície de resposta para concentração de 

floculante à base de Moringa oleifera de 40 ppm  
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Figura 4.11 – (a) Superfície de contorno e (b) superfície de resposta para concentração de 

floculante à base de Moringa oleifera de 60 ppm 

 

 

 

Figura 4.12 – (a) Superfície de contorno e (b) superfície de resposta para concentração de 

floculante à base de Moringa oleifera de 74 ppm 

 

A Figura 4.12, todavia, apresenta, para a mesma faixa considerada a uma 

concentração máxima de estudo de 74 ppm, a eficiência do processo não ultrapassará os 70%, 

sendo necessário, para aumentar essa variável resposta, reduzir ainda mais o tempo de 

flotação, o qual não pode ultrapassar os 10 minutos. 

A análise global das Figuras 4.8 a 4.12 ratifica os resultados apresentados nos 

diagrama de Pareto da Figura 4.7 sobre a significância da interação entre os tempos de 

mistura e de flotação quando se toma uma determinada concentração de floculante. Além 
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disso, maiores concentrações de floculante natural favorecem uma maior eficiência no 

processo combinado floculação/flotação. 

 

4.4.2.  Análise da variância (ANOVA) do modelo estatístico para o 

floculante à base de Moringa oleifera 

 

A inserção dos dados experimentais no Statistica 10.0 permitiu a obtenção de um 

modelo matemático que correlaciona a eficiência (η) na diminuição do TOG da água 

produzida pelo flotateste ao se utilizar o floculante à base de Moringa oleifera, dentro de um 

intervalo de -1,68 (-α) e 1,68 (+α) (valores codificados), com as três variáveis consideradas.  

O modelo codificado de segunda ordem obtido, representado pela Equação (5), 

mostrou um coeficiente de correlação (R²) de 0,80975 para um nível de confiança de 95%. 

Isto é, esse modelo consegue explicar cerca de 81% da variação total dos dados em torno da 

média, o que pode ser considerado um ajuste satisfatório para o processo utilizado.  

Todavia, é necessário saber se esse ajuste virá acompanhado da significância 

estatística e da capacidade de predição dos dados experimentais.  

 

η             
                                                         

 

Tabela 4.9 – Análise de variância (ANOVA) para o erro puro no planejamento composto 

central para o floculante à base de Moringa oleifera 

Fonte de Variação 

Soma 

Quadrática 

(SQ) 

Graus de 

liberdade 

(df) 

Média 

Quadrática 

(MQ) 

Regressão (R) 0,314583 5 0,062917 

Resíduos (r) 0,083864 11 0,007624 

Falta de ajuste 0.073404 5 0,014681 

Erro puro 0.002400 2 0.001200 

Total SS 0,398447 16 
 

 

A partir da Tabela 4.9, tem-se que a razão               é aproximadamente igual 

a 8,25. Sendo       (tabelado, 5%) = 3,20 e inferior a esta razão, tem-se que o modelo 

quadrático obtido é significativo. 

A razão                apresenta valor aproximado de 12,23 e      (tabelado, 

5%) é igual 19,30. Logo, como                      , o modelo é preditivo. 

( 5 ) 
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Assim a Equação (5) representa um modelo quadrático codificado que apresenta 

significância estatística e possui a capacidade de predizer a eficiência do processo para um 

limite de -1,68 a 1,68 ao se utilizar o floculante alternativo natural à base de Moringa. 

 

4.4.2.1. Condição de melhor desempenho 

 

Sendo o modelo matemático do floculante à base de Moringa oleifera capaz de 

predizer os dados experimentais, foi possível determinar, a partir dele, a condição de melhor 

desempenho para este floculante. 

Através da Equação (5), obteve-se a primeira derivada do modelo em função de cada 

variável. Tais derivadas foram igualadas a zero, permitindo determinar os valores codificados 

de cada variável do modelo. Pela Equação (2) foi possível transformar os valores codificados 

dessas variáveis para os valores reais. 

A Tabela 4.10 apresenta os valores codificados obtidos pelo modelo para as três 

variáveis, assim como os seus respectivos valores reais, determinando a condição de melhor 

eficiência na diminuição do TOG para o processo de tratamento da água produzida utilizando 

o floculante à base de Moringa oleífera. 

 

Tabela 4.10 – Condição de melhor desempenho para o floculante à base de Moringa oleifera 

Variável Valor Codificado Valor Real 

xconc (ppm) 0,72 64 

xml (min) -0,72 4 

xflot (min) 0,48 28 

 

 

4.4.3. Determinação do Potencial Zeta da solução de floculante à base de 

Moringa oleifera 

 

O potencial zeta da solução de Moringa preparada e utilizada como floculante para os 

ensaios de tratamento, foi obtido com o auxilio do equipamento ZetaPlus – Zeta potencial 

analyzer, fabricado pela Brookhaven Instruments Corporation. O valor obtido 

experimentalmente foi de + 9,23 mV, utilizando-se uma solução de floculante de 

aproximadamente 10000 ppm em pH de 6,8. 
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De acordo com Ndabigengesere (1995), a coagulação das partículas coloidais 

presentes na água produzida usando Moringa é causada pela desestabilização desses colóides, 

os quais são carregados negativamente, quando polieletrólitos catiônicos adsorvem na sua 

superfície. Logo, é possível concluir que a Moringa atua com um polieletrólito catiônico que 

se demonstra efetivo no tratamento da água produzida. 

Os flocos formados por esse floculante natural variam de 1,28 a 30,63 µm, conforme 

apresentados pela fotografia microscópica na Figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13 –Flocos formados pelo floculante à base de moringa numa magnificência de 50x. 

 

 

4.4.4. Adequação ambiental 

 

Os dados de eficiência apresentados nas Tabelas 4.6 e 4.8, mostram que o floculante 

preparado a partir das sementes de Moringa oleifera apresentou uma eficiência de remoção de 

óleo da água produzida pelo método de floculação/flotação por ar dissolvido de, em média, 

70%. Todavia, em nenhum dos ensaios realizados esse floculante foi capaz de atender à 

exigência ambiental deste parâmetro, isto é, o teor final de óleos e graxas de todos os pontos 

foi superior a 20 ppm (Apêndice I). Apesar disso, a moringa se destaca dos floculantes 

químicos por ser biodegradável e natural, não alterar significativamente o pH e não causar 

problemas de corrosão. Assim, do ponto de vista industrial, pode-se propor determinadas 
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maneiras que visem potencializar o efeito do floculante natural como, por exemplo, fazer uma 

mistura deste floculante com outro comercial, o que além de potencializar o efeito da 

Moringa, contribuirá para diminuir o consumo do floculante comercial, e utilizar tratamentos 

secundários a este processo para que se torne uma alternativa viável para amenizar esse efeito.  

 

4.5.  Avaliação do floculante comercial A 

 

4.5.1. Análise das variáveis 

 

Com base na Tabela 4.6 e com o auxilio do Statistic 10.0 foi possível plotar o 

diagrama de Pareto (Figura 4.13), a partir do qual se pode visualizar as variáveis que 

apresentaram influência no processo de tratamento da água produzida utilizando o floculante 

comercial A. 

Percebe-se que a concentração de A e o tempo de flotação são as variáveis que mais 

influenciam no processo, todavia sua combinação se reverte em efeitos negativos. Logo, um 

aumento conjunto dessas duas variáveis acarreta em perda de eficiência na diminuição do 

TOG. 

O tempo de mistura lenta, por sua vez, não apresentou qualquer influência para o 

sistema de tratamento por floculação/flotação por ar dissolvido ao se utilizar o floculante 

comercial A. Isso pode ser explicado a partir do que se visualizou na prática. A etapa de 

floculação com esse produto ocorria de maneira quase instantânea, obtendo a formação dos 

flocos assim que se iniciava a etapa de mistura lenta e podendo rapidamente visualizar a água 

muito mais límpida.  

A partir da ANOVA, exibida na Tabela 4.11, pode-se concluir que o modelo linear 

obtido pelo planejamento fatorial para o floculante comercial A é significativo 

estatisticamente, já que               apresenta valor aproximado de 21,53, sendo superior 

ao      (tabelado, 5%), cujo valor é 4,53. Todavia, esse modelo não é capaz de predizer os 

dados experimentos, sendo                 superior ao      (tabelado, 5%) – 26,60 e 

18,51, respectivamente.  

A não predição do modelo explica, portanto, a significância da falta de ajuste, 

demonstrada pela ANOVA (Tabela 4.11), e da curvatura (Figura 4.14). 
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Figura 4.14 – Diagrama de Pareto para o processo de tratamento da água produzida ao se 

utilizar o floculante comercial A pelo planejamento 2³  

 

Assim como o floculante à base de Moringa oleifera, o comercial A precisou ser 

submetido a um planejamento composto central, a fim de exibir um modelo quadrático e obter 

a sua predição. 

 

Tabela 4.11 – Análise de variância (ANOVA) para o erro puro do planejamento fatorial para 

o floculante comercial A 

Fonte de Variação 

Soma 

Quadrática 

(SQ) 

Graus de 

liberdade 

(df) 

Média 

Quadrática 

(MQ) 

Regressão (R) 0,048306 4 0,012077 

Resíduos (r) 0,003367 6 0,000561 

Falta de ajuste 0,062060 1 0,062060 

Erro puro 0,000467 2 0.000233 

Total SS 0,051673 10 
 

 

A partir do diagrama de Pareto (Figura 4.14) é possível visualizar que somente a 

concentração e o tempo de flotação são variáveis que influenciam no processo de redução do 

TOG da água produzida ao se utilizar o floculante comercial A. Assim, o planejamento 

fatorial será estendido com a parte axial, na qual serão consideradas apenas as duas variáveis 

influentes, cujos valores de +α e -α  estão expressos na Tabela 3.3. 
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O planejamento composto central completo, contendo a parte fatorial, as repetições 

no ponto central e a parte axial está expresso na Tabela 4.12. Como o tempo de mistura lenta 

não influencia, os pontos axiais foram realizados no tempo mínimo (5 minutos). 

 

Tabela 4.12 – Matriz contraste do planejamento composto central para floculante comercial A 

 Experimento 
Concentração do 
floculante (ppm) 

Tempo de 
flotação (min) 

Eficiência (%) 

Parte Fatorial 

1 20 10 75 

2 60 10 96 

3 20 30 95 

4 60 30 95 

Pontos Centrais 

5 40 20 98 

6 40 20 95 

7 40 20 96 

Parte Axial 

8 12 20 71 

9 68 20 90 

10 40 6 88 

11 40 34 87 

 

A Figura 4.15 apresenta o diagrama de Pareto para o planejamento composto central 

realizado. 

 

4,070319
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Figura 4.15 – Diagrama de Pareto para o processo de tratamento da água produzida ao se 

utilizar o floculante comercial A pelo planejamento composto central 



Capítulo 4 – Resultados e discussão   

Emilianny Rafaely Batista Magalhães, 07/2014  56 

 

 

Observa-se que, ao realizar o processo de floculação/FAD com o floculante 

comercial A na faixa considerada neste estudo, a concentração é o fator que mais influencia 

no processo. O tempo de flotação exerce uma influência negativa, tanto de forma isolada 

quanto combinada. 

 

4.5.1.1. Comportamento da concentração de A com o tempo de flotação 

 

A Figura 4.16 apresenta a eficiência do processo de diminuição do TOG da água 

produzida em função da interação das duas variáveis do processo de tratamento ao se utilizar 

o floculante comercial A. 

 

Figura 4.16 – (a) Superfície de contorno e (b) superfície de resposta para 5 minutos de tempo 

de mistura lenta ao utilizar o floculante A 

 

É possível perceber que para se utilizar menores concentrações de A é necessário 

elevar o tempo de flotação para se obter uma boa eficiência e vice-versa, sendo a região 

central a melhor faixa de desempenho do sistema. 

 

4.5.2. Análise da variância (ANOVA) do modelo estatístico para o 

floculante comercial A 

 

A partir do planejamento composto central desenvolvido, obteve-se o modelo 

quadrático codificado do processo de floculação/FAD utilizando o floculante comercial A, 
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exibido pela Equação (6), cujo coeficiente de correlação é de 0,82785 para um limite de 

confiança de 95%. 

 

η             
             

                                    

 

A Tabela 4.13 apresenta os dados da ANOVA, a partir dos quais pode se determinar 

a significância estatística e a capacidade de predição desse modelo. 

Sendo               aproximadamente igual a 103,85 e, consequentemente, 

superior ao      (tabelado, 5%), cujo valor é de 8,89, o modelo pode ser considerado 

significativo. Todavia,                 apresenta um valor próximo ao      (tabelado, 5%), 

cujos valores respectivos são 19,22 e 19,16, o que determina que o modelo está no limiar da 

predição. 

 

Tabela 4.13 – Análise de variância (ANOVA) para o erro puro do planejamento composto 

central para o floculante comercial A 

Fonte de Variação 

Soma 

Quadrática 

(SQ) 

Graus de 

liberdade 

(df) 

Média 

Quadrática 

(MQ) 

Regressão (R) 0,080522 7 0,011503 

Resíduos (r) 0,000332 3 0,000111 

Falta de ajuste 0,013452 3 0,004484 

Erro puro 0,000467 2 0.000233 

Total SS 0,051673 10 
 

 

 

4.5.2.1. Condição de melhor desempenho 

 

De acordo com os dados de eficiência obtidos pelo floculante A, os quais estão 

exibidos na Tabela 4.12, a maior eficiência é obtida no ponto médio (cuja média das 

repetições é de 96%) e ao se utilizar uma concentração de 60 ppm de A e um tempo de 

flotação de 10 minutos. 

Todavia, a determinação apropriada da melhor condição leva em consideração não 

somente a melhoria do processo, mas também o custo do tratamento, estando ambos 

diretamente envolvidos na escolha (Nardi et al.,2008).  

Assim, a 20 ppm de concentração de A e 30 minutos de flotação, a eficiência atinge 

95%, um eficiência muito próxima à máxima e que implica em minimização de gastos em 

( 6 ) 
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termos de floculante. Todavia, em contrapartida, o tempo de flotação três vezes maior 

aumenta o custo do tratamento, visto o grande volume de água a ser tratada.  

 

4.5.3. Determinação do Potencial Zeta para o floculante A 

 

De acordo com análise realizada pelo ZetaPlus, o floculante comercial A se apresenta 

como um polieletrólito catiônico, cujo potencial zeta é + 34,29 mV.  

A formação dos flocos formados por este floculante é apresentanda pela Figura 4.17, 

cujo tamanho dos aglomerados varia de 6,53 a 300,92 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 – Flocos formados pelo floculante comercial A numa magnificência de 20x. 

 

4.5.4. Adequação ambiental 

 

De todos os ensaios realizados, o floculante comercial A não conseguiu atingir à 

exigência ambiental em relação ao TOG (< 20 ppm) em apenas duas condições: (1) 

concentração = 20 ppm e tempo de flotação = 10 minutos e (2) concentração = 12 ppm e 

tempo de flotação = 20 minutos, as quais se apresentam dentro da faixa de menor eficiência 

para este floculante. Os valores do TOG inicial e final referente a todos os ensaios realizados 

utilizando o floculante comercial A está apresentado no Apêndice II.  

 



Capítulo 4 – Resultados e discussão   

Emilianny Rafaely Batista Magalhães, 07/2014  59 

 

4.6.  Avaliação do floculante comercial B 

 

4.6.1. Análise das variáveis 

 

A Tabela 4.6 apresenta a matriz contraste do planejamento fatorial 2³ com triplicata 

no ponto central com os valores de eficiência (variável resposta) para cada ensaio realizado ao 

se utilizar os três floculantes. 

A partir do Statistica 10.0, obteve-se o diagrama de Pareto (Figura 4.18) a fim de 

avaliar o comportamento das três variáveis consideradas no processo. 

A partir da Figura 4.18, pode-se concluir que a concentração, o tempo de mistura 

lenta e o tempo de flotação são fatores que influenciam no processo de floculação/flotação por 

ar dissolvido utilizando o floculante comercial B. Sendo a concentração e o tempo de flotação 

variáveis que exercem grande influência positiva ao processo (quanto maior seus valores, 

maior a eficiência obtida). Entretanto, o tempo de mistura lenta apresenta um efeito negativo 

ao sistema. Isso pode ser explicado a partir do fato que altos valores do tempo de mistura 

lenta podem favorecer a quebra dos flocos formados, dificultando a retirada das partículas 

(agora menores) pela FAD, já que se observa uma formação rápida do floco ao ser adicionado 

o floculante. 

 

-,612372

2,44949

2,665009

4,286607

-4,89898

-4,89898

6,736097

8,573214

p=,05
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Figura 4.18 – Diagrama de Pareto para o processo de tratamento da água produzida ao se 

utilizar o floculante comercial B pelo planejamento 2³  
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A concentração e o tempo de flotação de forma combinada também exercem um 

efeito negativo para a eficiência. 

O limite de probabilidade estatística (p) apresenta um valor aproximado de 4,30. 

Assim, mesmo que a influência exercida pela combinação entre a concentração e o tempo de 

mistura lenta não tenha apresentado valor superior a esse limite, foi considerada como 

influente por exibir um valor aproximado (4,29). 

 

4.6.1.1. Comportamento da combinação entre a concentração de B e o 

tempo de flotação 

 

As Figuras 4.19 a 4.21 apresentam as curvas de contorno que reproduzem o 

comportamento combinado da concentração com o tempo de flotação ao se utilizar o 

floculante comercial B. 

De forma genérica, o comportamento dessas duas variáveis ao se variar o tempo de 

mistura lenta se apresenta de forma similar, isto é, quanto maior a concentração de B e o 

tempo de flotação maior a eficiência na diminuição do TOG da água produzida.  

A Figura 4.17 demonstra que, para um tempo de mistura lenta de 5 minutos, a 

eficência máxima é alcançada quando utilizados maiores valores de concentração de B e 

tempo de flotação. Todavia, para baixos valores dessas variáveis, a eficiência ainda se 

apresenta acima de 78%, conforme se visualiza através da superfície de resposta apresenta na 

Figura 4.18 (b). 

 

 

Figura 4.19 – (a) Superfície de contorno e (b) superfície de resposta para tempo de mistura 

lenta de 5 minutos ao utilizar o floculante B  



Capítulo 4 – Resultados e discussão   

Emilianny Rafaely Batista Magalhães, 07/2014  61 

 

 

 

Figura 4.20 – (a) Superfície de contorno e (b) superfície de resposta para tempo de mistura 

lenta de 10 minutos ao utilizar o floculante B 

 

 

 

Figura 4.21 –  (a) Superfície de contorno e (b) superfície de resposta para tempo de mistura 

lenta de 15 minutos ao utilizar o floculante B  

 

As curvas apresentadas pelas Figuras 4.20 e 4.21 apresentaram comportamento 

análogo ao se utilizar tempos de mistura lenta de 10 e 15 minutos, respectivamente. A 

eficiência mínima obtida por este floculante foi de 78% para 10 minutos e 72% considerando 

15 minutos de tempo de mistura lenta. 
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4.6.1.2. Comportamento da combinação entre a concentração de B o tempo 

de mistura lenta 

 

As curvas que apresentam o comportamento referente à atuação da concentração do 

floculante B e o tempo de mistura lenta ao considerar diferentes tempos de flotação são 

apresentadas pelas Figuras 4.22 a 4.24. 

Nestas curvas também se observa que o floculante apresentou uma eficiência sempre 

superior a 70% , ao se utilizar tempo de flotação de 10 minutos (Figura 4.22); superior a 80% 

num tempo de flotação de 20 minutos (Figura 4.23) e superior a 89% ao considerar 30 

minutos na etapa de flotação (Figura 4.24). 

A Figura 4.22 é capaz de apresentar que, a um baixo tempo de flotação, o ponto de 

maior eficiência na diminuição do TOG com o uso do floculante B é se utilizando de altas 

concentrações e baixo tempo de mistura lenta. Presume-se que a explicação para este 

desempenho seja dada a partir da compreensão de que o menor tempo de mistura lenta 

permitirá uma formação de flocos menores, os quais serão mais facilmente removidos pelo 

pouco tempo de flotação. 

 

 

Figura 4.22 – (a) Superfície de contorno e (b) superfície de resposta para tempo de flotação de 

10 minutos ao utilizar o floculante B  

 

Com o aumento do tempo de flotação o comportamento -  que se inicia conforme a 

Figura 4.23, onde se utiliza 20 minutos de tempo de flotação, e é melhor visualizado na 

Figura 4.24, cujo tempo de flotação é de 30 minutos -  é caracterizado por maiores tempo de 

mitura lenta e concentração de B.  
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Figura 4.23 – (a) Superfície de contorno e (b) superfície de resposta para tempo de flotação de 

20 minutos ao utilizar o floculante B  

 

 

 

Figura 4.24 – (a) Superfície de contorno e (b) superfície de resposta para tempo de flotação de 

30 minutos ao utilizar o floculante B 

 

 

4.6.2. Análise da variância (ANOVA) do modelo estatístico para o 

floculante comercial B 

 

Conforme apresentado na Figura 4.17, a curvatura não se apresentou necessária, 

sendo o modelo linear capaz de representar de forma satisfatória o sistema, com um ajuste de 

0,95465, para um intervalo de confiança de 95%.  
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O modelo matemático utilizado para predizer os dados experimentais é apresentado 

pela Equação (7). 

 

η                                                                         

 

De acordo com os dados da Tabela 4.14 é possível afirmar que esse modelo 

apresenta significância estatística, já que               possui um valor maior do que o      

(tabelado, 5%) (7,39 e 4,53, respectivamente). Além disso, possui a capacidade de predição, 

tendo                 inferior ao      (tabelado, 5%), cujos valores respectivos são 7,10 e 

18,51. 

 

Tabela 4.144 – Análise de variância (ANOVA) para o erro puro no planejamento composto 

central para o floculante comercial B 

Fonte de Variação 

Soma 

Quadrática 

(SQ) 

Graus de 

liberdade 

(df) 

Média 

Quadrática 

(MQ) 

Regressão (R) 0,022250 4 0,005563 

Resíduos (r) 0,004514 6 0,000752 

Falta de ajuste 0,000947 1 0,000947 

Erro puro 0.000267 2 0.000133 

Total SS 0,026764 10 
 

 

 

4.6.2.1. Condição de melhor desempenho 

 

A partir dos dados da eficiência do processo de tratamento da água produzida ao se 

utilizar o floculante comercial B, as condições nas quais se obteve o melhor resultado dentro 

da faixa considerada no estudo foi a de valores máximos para as variáveis: 60 ppm para a 

concentração de B, 15 minutos para a mistura lenta e 30 minutos para a flotação, obtendo uma 

eficiência de 96% na retirada de TOG da água.  

Entretanto, ao considerar o lado econômico do processo, uma menor concentração de 

floculante exigida que alcance um eficiência próxima à máxima obtida se apresenta como 

uma condição de desempenho em potencial para o processo. Portanto, a condição de maior 

eficiência para uma baixa concentração de B (20 ppm) exige um tempo de mistura lenta 

mínimo (5 minutos) e um tempo de flotação máximo (30 min), cuja eficiência foi de 95% . 

 

( 7 ) 



Capítulo 4 – Resultados e discussão   

Emilianny Rafaely Batista Magalhães, 07/2014  65 

 

4.6.3. Determinação do Potencial Zeta para o floculante B 

 

A partir do equipamento ZetaPlus, obteve-se o potencial Zeta para o floculante B de 

+ 2,95 mV, o que o caracteriza como um polieletrólito catiônico e explica o seu bom 

desempenho no tratamento da água produzida, estando em consonância com o resultado 

obtido por Sánchez-Martín et al (2010). 

A estrutura dos flocos formados por esse floculante é apresentada na Figura 4.25, 

cujo tamanho varia de 1,79 a 90,33 µm. 

 

 

 

Figura 4.25 – Flocos formados pelo floculante comercial B numa magnificência de 50x. 

 

 

4.6.4. Adequação ambiental 

 

De acordo com a eficiência obtida em cada teste realizado (Tabela 4.6), o floculante 

comercial B apresentou um desempenho de remoção de TOG de em média de 92%, 

apresentando um mínimo de 78% e um máximo de 96%. 

Em quase todos os pontos, este floculante obteve êxito ao atender à exigência 

ambiental em relação ao TOG (< 20), exceto nos que se utilizou concentração mínima e 

tempo de mistura lenta máximo (Apêndice III).  
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4.7.  Avaliação conjunta dos três floculantes em estudo 

 

Considerando todos os ensaios nos quais o floculante à base de Moringa oleifera à 

base de Moringa oleífera e os comerciais A e B foram submetidos às mesmas condições, a 

Figura 4.26 apresenta o gráfico comporativo entre esses três floculantes com base na 

eficiência de atuação na diminuição do TOG ao submeter a água produzida no processo de 

tratamento floculação/FAD. 

 

Figura 4.26 - Gráfico comparativo entre as eficiências obtidas pelo floculante à base de 

Moringa oleifera e os comerciais A e B nas mesmas condições de operação. 

 

É possível perceber que a eficiência do floculante natural é sempre inferior às dos 

comerciais, chegando a um máximo de 90% de eficiência na condição máxima do processo 

(ensaio 8), com 60 ppm de concentração, 15 e 30 minutos de tempo de mistura lenta e 

flotação, respectivamente. 

Os floculantes comerciais A e B, por sua vez, apresentaram comportamento análogo, 

com diferença irrelevante na maioria dos pontos. Porém nos ensaios 1, 13 e 14, a diferença 

entre suas eficiências chegaram a desvios percentuais de 13, 7 e 16%, respectivamente, sendo 

o floculante B o de melhor desempenho nestas condições.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
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5. Conclusões 

O floculante à base de Moringa oleifera apresentou um potencial zeta positivo para o 

pH da água em estudo, podendo concluir que este floculante atua como polieletrólito 

catiônico que se demonstra efetivo no tratamento da água produzida. Este floculante não foi 

capaz de atingir a exigência ambiental para as características da água produzida utilizada em 

nenhuma condição do estudo, necessitando de estudos mais profundos para melhorar a sua 

atuação. Estes estudo devem envolver a mistura do floculante natural com outro comercial ou 

tratamentos secundários, a fim de potencializar o efeito no processo. 

No tocante aos floculantes comerciais, A e B apresentaram características 

polieletrólitas catiônicas e foram capazes de oferecer um TOG final da água tratada inferior a 

20 ppm na maioria dos testes realizados, o que os classifica como um floculante em potencial, 

capaz de atender aos requisitos ambientais. 

O floculante à base de Moringa oleifera, apesar de apresentar uma eficiência inferior 

quando comparada aos dois floculantes comerciais, pode ser considerado como um agente 

floculante em potencial, firmando-se como uma alternativa real para os comerciais, 

necessitando, todavia, de um estudo mais profundo para se alcançar as condições ambientais 

desejadas. Entre os comerciais, tanto A quanto B apresentaram comportamentos e 

rendimentos análogos, sendo a análise econômica do processo o fator que definirá o melhor 

floculante a ser utilizado. 

Este trabalho, portanto, apresentou o desenvolvimento de uma metodologia 

experimental consistente e confiável estatisticamente para seleção e escolha de melhores 

condições operacionais de polieletrólitos para tratamento de efluentes líquidos.  

Todavia, algumas lacunas ainda existem, as quais permitem contribuições ao trabalho 

até então desenvolvido, a fim de obter melhorias, otimizações e exploração de novas 

fronteiras . Assim, fica como recomendação para estudos posteriores: avaliar de forma 

detalhada a estrutura química da Moringa oleifera, objetivando entender melhor seu 

comportamento e suas pontencialidades; avaliar a variação da atuação do floculante à base de 

moringa ao ser preparado com água normal ao invés de água destilada; realizar uma mistura 

do floculante à base de moringa com um comercial, visando potencializar o efeito do 

floculante natural e  diminuir, consequentemente, o consumo do floculante comercial e 

explorar a utilização de tratamentos secundários ao processo aqui abordado  para que se torne 

uma alternativa viável para amenizar esse efeito.   
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Apêndices  

 

APÊNDICE I 

 

Ensaios realizados utilizando o floculante à base de Moringa oleifera 

 

 

Ensaio 

Concentração 

do floculante 

(ppm) 

Tempo de 

mistura 

lenta 

(min) 

Tempo de 

flotação 

(min) 

TOG 

inicial 

TOG 

final 
Eficiência  

Parte 

fatorial 

01 20 5 10 113 42 0,63 

02 60 5 10 238 69 0,71 

03 20 15 10 213 164 0,23 

04 60 15 10 217 99 0,54 

05 20 5 30 211 79 0,63 

06 60 5 30 185 40 0,78 

07 20 15 30 231 57 0,75 

08 60 15 30 220 21 0,90 

Pontos 

centrais 

09 40 10 20 109 28 0,74 

10 40 10 20 224 59 0,74 

11 40 10 20 248 49 0,80 

Parte 

axial 

12 74 10 20 260 58 0,78 

13 6 10 20 182 85 0,53 

14 40 18 20 256 85 0,67 

15 40 2 20 237 32 0,87 

16 40 10 37 259 52 0,80 

17 40 10 3 256 59 0,77 
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APÊNDICE II 

 

Ensaios realizados utilizando o floculante comercial A 

 

- Ensaios ao considerar a concentração, o tempo de mistura lenta e o tempo de flotação como 

variáveis influentes no processo 

 

Ensaio 

Concentração 

do floculante 

(ppm) 

Tempo 

de 

mistura 

lenta 

(min) 

Tempo 

de 

flotação 

(min) 

TOG 

inicial 

TOG 

final 
Eficiência  

Parte 

fatorial 

01 20 05 10 113 28 0,75 

02 60 05 10 238 11 0,95 

03 20 15 10 213 38 0,82 

04 60 15 10 217 09 0,96 

05 20 05 30 211 11 0,95 

06 60 05 30 185 09 0,95 

07 20 15 30 231 16 0,93 

08 60 15 30 220 07 0,97 

Pontos 

centrais 

09 40 10 20 248 06 0,98 

10 40 10 20 283 13 0,95 

11 40 10 20 224 08 0,96 

Parte 

axial 

12 74 10 20 260 10 0,96 

13 6 10 20 182 68 0,63 

14 40 18 20 256 64 0,75 

15 40 02 20 237 09 0,96 

16 40 10 37 259 15 0,94 

17 40 10 03 256 11 0,96 

 

- Ensaios ao considerar apensas a concentração e o tempo de flotação como variáveis 

influentes no processo 

 

Ensaio 

Concentração 

do floculante 

(ppm) 

Tempo 

de 

flotação 

(min) 

TOG 

inicial 

TOG 

final 
Eficiência  

Parte 

fatorial 

01 20 10 113 28 0,75 

02 60 10 238 11 0,96 

03 20 30 211 11 0,95 

04 60 30 185 9 0,95 

Pontos 

centrais 

05 40 20 248 6 0,98 

06 40 20 283 13 0,95 

07 40 20 224 8 0,96 

Parte 

axial 

08 12 20 160 47 0,71 

09 68 20 160 16 0,90 

10 40 06 160 19 0,88 

11 40 34 160 20 0,87 
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APÊNDICE III 

 

Ensaios realizados utilizando o floculante comercial B 

 

 

Ensaio 

Concentração 

do floculante 

(ppm) 

Tempo de 

mistura 

lenta 

(min) 

Tempo de 

flotação 

(min) 

TOG 

inicial 

TOG 

final 
Eficiência  

Parte 

fatorial 

01 20 05 10 113 14 0,88 

02 60 05 10 238 11 0,95 

03 20 15 10 213 46 0,78 

04 60 15 10 217 15 0,93 

05 20 05 30 211 10 0,95 

06 60 05 30 185 10 0,95 

07 20 15 30 231 22 0,90 

08 60 15 30 220 08 0,96 

Pontos 

centrais 

09 40 10 20 248 15 0,94 

10 40 10 20 283 18 0,94 

11 40 10 20 224 17 0,92 

Parte 

axial 

12 74 10 20 260 13 0,95 

13 06 10 20 182 55 0,70 

14 40 18 20 256 23 0,91 

15 40 02 20 237 10 0,96 

16 40 10 37 259 15 0,94 

17 40 10 03 256 11 0,96 
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APÊNDICE IV 

 

Análise de Potencial Zeta para a solução de Moringa oleifera num pH de 6,8. 

 

 

Análise de Potencial Zeta para a solução de A num pH de 6,8. 
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Análise de Potencial Zeta para a solução de B num pH de 6,8. 
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Anexos 

ANEXO I 

 

         Fonte: Barros Neto et. al., 2001 


