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RESUMO 

 

A água produzida é considerada o principal efluente da indústria do petróleo, em 

função do seu volume crescente nos campos maduros e de sua composição variada. O teor de 

óleos e graxas (TOG) é considerado o principal parâmetro para o descarte final da água 

produzida. Diante desse contexto, é de grande relevância o desenvolvimento de um método 

alternativo à base de géis de goma guar para o tratamento de águas produzidas sintéticas, 

tendo como diferencial a utilização de um polímero com elevada hidrofilicidade para a 

clarificação de águas contaminadas com petróleo. Dessa forma, este trabalho tem como 

objetivo avaliar a eficiência de géis de goma guar na remoção do óleo presente em águas 

produzidas. A goma guar é um polímero natural que, em condições específicas, forma 

estruturas tridimensionais, com importantes propriedades físico-químicas. Através da 

reticulação das cadeias poliméricas por íons borato, na presença de sais, ocorre o efeito 

salting out, reduzindo a solubilidade do gel polimérico em água. Como resultado, tem-se a 

separação das fases com o óleo aprisionado no gel colapsado. O TOG foi quantificado a partir 

da espectroscopia na região do ultravioleta e visível. O sistema desenvolvido mostrou-se 

altamente eficiente na remoção de petróleo disperso em água produzida sintética, atingindo 

porcentagens de remoção superiores a 90 %.   

 

Palavras-chave: Goma guar. Água produzida. Petróleo. TOG. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Produced water is considered the main effluent of the oil industry, due to their 

increased volume in mature fields and its varied composition. The oil and grease content 

(TOG) is the main parameter for the final disposal of produced water. In this context, it is of 

great significance to develop an alternative method based on guar gum gel for the treatment of 

synthetic produced water, and using as the differential a polymer having high hydrophilicity 

for clarifying waters contaminated with oil. Thus, this study aims to evaluate the efficiency of 

guar gum gels in the remotion of oil from produced water. Guar gum is a natural polymer that, 

under specific conditions, forms three-dimensional structures, with important physical and 

chemical properties. By crosslinking the polymer chains by borate ions in the presence of 

salts, the effect salting out occurs, reducing the solubility of the polymer gel in water. As a 

result, there is phase separation with the oil trapped in the collapsed gel. The TOG was 

quantified from the spectroscopy in the ultraviolet and visible region. The system was proven 

to be highly efficient in the removal of dispersed oil from water produced synthetically, 

reaching removal percentages above 90%. 

 

Keywords: Guar gum. Water produced. Oil. TOG. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Meio Ambiente tem sido copiosamente agredido por atividades antrópicas 

cotidianamente. A busca pela melhoria na qualidade dos processos, materiais e técnicas, 

resulta prioritariamente da necessidade de se adequar às exigências legais impostas através de 

resoluções e nas leis sobre Crimes Ambientais.  

Na indústria do petróleo, vários segmentos podem agredir o meio ambiente. No 

segmento que inclui a extração do petróleo, o resíduo mais relevante é a água produzida, 

devido ao volume envolvido, particularmente nos poços de petróleo de campos maduros. 

Para efeito da Resolução N° 393/2007, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), são adotadas as seguintes denominações: água de processo ou de produção ou 

água produzida (AP). Em suma, corresponde a toda e qualquer água presente na formação 

rochosa subterrânea juntamente com o petróleo, ou originada da injeção de água nos 

processos de recuperação aumentada de petróleo, e que durante a produção do óleo, é trazida 

à superfície junto com o óleo e o gás.  

Diversos fatores devem ser levados em conta para estabelecer e manter um 

gerenciamento cuidadoso deste efluente, entre eles, o volume de água produzido, que é 

sempre crescente em virtude da maturação das jazidas e da utilização de processos de 

recuperação secundários; o conteúdo salino; a presença de óleo residual e de produtos 

químicos.  

Levando-se em consideração os aspectos legais e econômicos pertinentes, o melhor 

método indicado para a disposição da água produzida, pós-tratamento, é a injeção no subsolo. 

A injeção pode ser simplesmente um processo de disposição ou parte de um projeto de 

recuperação secundária.  

Com a crescente exigência do monitoramento das especificações da água produzida 

para o descarte, assim como o aumento da sua produção e fiscalização por parte dos órgãos 

competentes, vêm-se investindo cada vez mais em pesquisas para o desenvolvimento de 

métodos alternativos menos onerosos e mais eficientes de tratamento da água produzida. 

Os métodos convencionais de tratamento (flotação, hidrociclones, centrífugas, etc.) 

alcançam o valor mínimo do teor de óleo e graxa (TOG) admissível para o descarte de água 

produzida em ambientes offshore (≤ 20 ppm) (ALI et al., 1998). Porém, alguns produtos 

solúveis remanescentes na água tratada podem causar problemas ambientais, tais como: 

contaminação de lençóis freáticos ou acúmulos de produtos tóxicos em plantas e animais, e 
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destruição da vida aquática.  O que demanda custo elevado com ações corretivas e 

mitigadoras, que nem sempre apresenta resultados satisfatórios. 

O uso extensivo da goma guar em diversas indústrias decorre principalmente das suas 

excelentes propriedades estruturais, que proporcionam soluções altamente viscosas em 

pequenas concentrações, e também por ser não tóxica, biodegradável, facilmente obtida e de 

baixo custo (RISICA et al., 2010). 

Os hidrogéis, ou simplesmente géis, são redes tridimensionais formadas pela ligação 

química entre as cadeias do polímero por ação de um agente de reticulação. Eles podem 

também responder a estímulos do tipo pH, força iônica, temperatura e corrente elétrica 

(SOPPIMATH; KULKARNI; AMINABHAVI, 2001).  

Géis à base de goma guar podem ser obtidos através da reticulação do polímero com 

íons borato. A presença de sais no meio aquoso favorece o aumento da força iônica do 

sistema. Como resultado, temos a diminuição da solubilidade do polímero em meio aquoso, 

com maior interação polímero-polímero e, consequentemente, o colapso das cadeias 

poliméricas. Durante o colapso das cadeias poliméricas, o petróleo, emulsionado ou disperso, 

presente na AP é aprisionado nos interstícios da estrutura reticulada formada. Dessa forma, é 

possível se obter a clarificação das águas produzidas, com a consequente redução do teor de 

óleo e graxa.  

A principal contribuição científico-tecnológica do presente trabalho é o 

desenvolvimento de um método de tratamento de águas produzidas oleosas, utilizando géis de 

goma guar, visando à clarificação e redução do teor de óleo e graxas das amostras submetidas 

ao processo proposto, atendendo aos níveis de TOG aceitáveis nas especificações das águas 

produzidas pelo CONAMA. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o desempenho de géis à base de goma guar reticulados com íons borato, no 

tratamento de águas produzidas sintéticas, visando correlacionar à redução do teor de óleo e 

graxas nessas águas com a clarificação obtida. 

 O maior diferencial do presente trabalho correspondeu a aplicação de um polímero 

natural e elevada hidrofilicidade no tratamento de águas produzidas, visto que a literatura 

relata o uso de polímeros sintéticos e de baixa hidrofilicidade. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar o efeito da adição de eletrólitos no comportamento de equilíbrio de fases do 

gel de goma guar; 

 Determinar a viscosidade e a turbidez do sobrenadante oriundo do colapso do gel de 

goma guar; 

 Avaliar o comportamento da viscosidade de soluções de goma guar em determinadas 

condições de pH e força iônica; 

 Aplicar o gel de goma guar na redução dos valores de TOG de águas produzidas 

sintéticas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 ÁGUAS PRODUZIDAS 

 

3.1.1 Origem 

 

A água produzida, também conhecida como água residual, salmoura de campo de 

petróleo ou água de formação, pode ser assim chamada por estar associada à produção de 

petróleo (WOODALL et al., 2001). É tida como o principal efluente da indústria do petróleo 

(AMINI et al., 2012).  

 A água produzida é um dos principais poluentes do ambiente aquático e do terrestre, 

sendo gerada diariamente por uma variedade de atividades industriais, especialmente por 

processos de separação do petróleo (CHAKRABARTY; GHOSHAL; PURKAIT, 2010). 

A explicação para a origem da água produzida associada ao petróleo está ligada às 

condições ambientais envolvidas durante a formação do petróleo. Um ambiente geológico 

marinho ou lacustre, no qual tenha ocorrido intensa deposição de matéria orgânica, seguido de 

posterior soterramento e com condições físico-químicas específicas, reúne os requisitos 

primordiais para o surgimento do petróleo nas rochas geradoras. O petróleo gerado migra 

então pelas rochas permeáveis adjacentes que quando trapeadas estruturalmente por rochas 

impermeáveis, resultam nas rochas reservatório, nas quais ficam retidas as acumulações do 

petróleo gerado. Durante milhões de anos o petróleo se concentra, separando-se da água 

conata, mas em alguns casos, mantendo permanente contato (Figura 1) principalmente quando 

existem aquíferos próximos à zona produtora (SANTOS, 1984). 

 

Figura 1 – Representação de um reservatório de óleo e gás, com a presença de água 

 

 

 

Fonte: Barbosa (2011) 
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Ao efetuar o tratamento do óleo produzido, reduzindo o teor de água a valores da 

ordem de 1% em volume, é separada uma grande quantidade de água, contendo óleo e outros 

contaminantes (MORAES et al., 2004). 

 

3.1.2 Produção 

 

A geração da água produzida, associada ao petróleo, ocorre quando a rocha 

reservatório é conectada com a superfície, por meio dos poços de petróleo. Os poços são 

perfurados com base em estudos da estrutura geológica, de modo que se minimize o volume 

de água produzida e maximize a produção do petróleo. Em virtude da produção, com a 

consequente maturação das jazidas, pode ocorrer o deslocamento da interface óleo/água (O/A) 

inicialmente existente no reservatório (MORROW et al., 1998). Com isso, a água começa a 

alcançar os poços produtores (Figura 2). 

 

Figura 2 – Representação esquemática da produção de água com a maturação dos poços de petróleos 

 

 

 
Fonte: Autor (2015) 

 

No entanto, quando o índice de produtividade de um determinado poço produtor 

diminui, recorre-se aos métodos de recuperação secundária, como a injeção de água e vapor, 

principalmente. A injeção de água para a recuperação secundária pode ocorrer com o objetivo 
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de garantir a manutenção da pressão no reservatório, de modo que desloque o óleo existente 

no poço de injeção em direção aos poços produtores. O processo de injeção de vapor é 

importante na produção de óleos altamente viscosos, em que a viabilidade do processo de 

extração do petróleo está relacionada aos gastos operacionais efetuados na produção e devem 

incluir: a recuperação secundária e/ou descarte; tratamento de efluentes (água) e a receita 

obtida com o produto (QUEIROZ, 2006). 

Como consequência da injeção de água ou de vapor, haverá, no decorrer do processo, 

o aumento do volume de água no reservatório e a produção de água junto com o petróleo, que 

é praticamente intrínseca ao processo de extração do petróleo. Na Figura 3 temos 

 

Figura 3 – Produção de águas produzidas em campos onshore e offshore na Malásia 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Ahmadun et al. (2009) 

 

 

3.1.3 Caracterização da água produzida 

 

A água produzida apresenta composição química complexa e variada, como pode ser 

visto na Tabela 1, dependente da formação geológica subterrânea de origem. No entanto, é 

caracterizada por uma variedade de metais, hidrocarbonetos e elevada salinidade (COLLINS, 

1975). 
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Tabela 1 - Análise físico-química de uma água produzida de um poço de petróleo em Sergipe – Alagoas 

CARACTERÍSTICA FAIXA DE RESULTADO (mg/L) 

 Mínimo Máximo 

Salinidade 28.445 142.914 

Densidade 20/4 1,020 1,125 

Bário 10 868 

Alcalinidade total 72 630 

Dureza total 5.240 50.336 

Cloretos 17.240 86.614 

Ferro total 0,2 46,2 

Cálcio 1.318 17.808 

Magnésio 459 1.440 

Estrôncio 25 846 

Sódio 13.009 60.348 

Potássio 245 1.149 

Bicarbonatos 88 684 

Sulfatos 5 227 

Alumínio total 3,2 7,7 

Cádmio <0,01 0,01 

Chumbo <0,01 0,07 

Cobre total <0,01 0,20 

Níquel <0,01 0,04 

Zinco <0,01 2,42 

TOG 100 500 

Fonte: Gomes apud Petrobras (2009) 

 

Esta análise físico-química também comporta valores referentes ao pH da água 

produzida analisada, apresentando resultados numa faixa de 6,4 a 7,2. 

O óleo presente na água produzida pode apresentar-se sob quatro aspectos: livre, 

disperso, emulsionado e solubilizado. O óleo livre representa as dispersões grosseiras, 
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constituídas por gotas com diâmetro superior a 150 µm. Nessas circunstâncias, o óleo é 

facilmente removido por meio de processos de separação gravitacional. O óleo disperso, 

normalmente com diâmetros de gota entre 20 e 150 µm, também pode ser removido por 

processos gravitacionais; entretanto, a eficiência do processo de separação neste caso 

dependerá basicamente da distribuição dos diâmetros das gotas e da presença ou não de 

agentes estabilizantes. No caso do óleo emulsionado, o diâmetro das gotas situa-se abaixo de 

20 µm, o que dificulta a sua separação por meios gravitacionais. Geralmente, o tratamento de 

óleo emulsionado requer a utilização de processos mais eficazes, tais como centrifugação ou 

flotação, associados ao emprego de produtos químicos. Finalmente, o óleo pode também estar 

solubilizado na água sendo extremamente difícil a sua remoção, requerendo o uso de 

processos químicos especiais (não-convencionais), tais como extração com solventes, 

métodos eletroquímicos e etc (OLIVEIRA, 1995; CHERYAN; RAJAGOPALAN, 1998). 

O teor de óleos e graxas (TOG) é um parâmetro que requer uma atenção especial. 

Tecnologias comumente utilizadas para a redução do TOG geralmente não são capazes de 

atingir a eficiência necessária (EBRAHIMI ET al., 2009).   

A determinação do TOG pode ser realizada através das técnicas de espectroscopia na 

região do infravermelho, colorimetria, fluorescência, cromatografia gasosa, cromatografia 

gasosa combinada com espectrometria de massa e cromatografia líquida de alta eficiência 

(MINTY; RAMSEY; DAVIES, 2000).   

 

3.2 PROBLEMÁTICA DA CONTAMINAÇÃO POR PETRÓLEO 

 

3.2.1 Impacto ambiental 

 

Água Produzida é o efluente resultante dos processos de separação existentes durante 

diferentes tratamentos na produção de petróleo. O crescente volume resultante constitui-se em 

um perigo potencial para o meio ambiente. Os riscos ambientais associados à água produzida 

podem variar em função da composição dessa água e do local em que haverá a disposição 

final do efluente. 

O descarte inadequado de efluentes implica em efeitos nocivos ao meio ambiente, na 

repercussão negativa indesejada, penalidades legais e um custo elevado com ações corretivas.  
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3.2.2 Legislação ambiental 

 

O CONAMA, no período entre 2005 e 2007, criou uma nova resolução que dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e critérios ambientais específicos para seu 

enquadramento, assim como estabeleceu condições e padrões de lançamento de efluentes. O 

Art. 5º desta resolução estabelece um descarte de água produzida com concentração média 

mensal de 29 mg.L-1de óleos e graxas e uma máxima concentração diária de 40 mg.L-1. O 

limite para o teor de óleo em efluente até então era de 20 mg.L-1, segundo regulamentação da 

Resolução CONAMA nº 357/05 que é completada pela Resolução CONAMA nº 393/07 que 

dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas 

marítimas de petróleo. 

Na nova regulamentação também está previsto que as empresas operadoras de 

plataformas realizarão o monitoramento da água produzida a ser descartada pelas plataformas, 

dos seguintes parâmetros: metais; radioisótopos; hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs); Benzeno, tolueno, etil-benzeno e os xilenos (BTEXs), Fenóis, tetrahidropirano 

(THP), Teor de óleo e graxa (TOG), pH, temperatura, salinidade, nitrogênio amoniacal e 

também ensaios de toxicidade crônica com organismos marinhos padronizados.   

Devido ao enorme potencial de risco que a Água Produzida fornece, esta tem de ser 

gerenciada como material perigoso na indústria do petróleo, ou seja, de maneira segura e 

inteligente. 

 

3.3 MÉTODOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS PRODUZIDAS 

 

É evidente a necessidade de tratamento da água produzida, de forma a atender as 

especificações de disposição do efluente, sejam operacionais ou legais. Geralmente, as 

estratégias de gestão para o descarte desse efluente são: a eliminação no mar, em formação 

subterrânea, como água de injeção nos métodos de recuperação secundária e o uso em outras 

atividades produtivas (AMINI et al., 2012).  

As especificações operacionais se referem ao reuso da água produzida, principalmente 

como água de injeção em métodos de recuperação secundária, enquanto que os outros 

requisitos são protocolados por legislações de proteção ao meio ambiente. 

Existem vários processos para a separação da mistura óleo/água.  Segundo Gomes 

(2009), a escolha do melhor método é função das características do efluente: teor de sólidos, 

tamanho das gotas de óleo dispersas e a concentração do óleo.  
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O aumento da variedade de métodos e sistemas utilizados no tratamento de águas 

produzidas na indústria do petróleo tem como finalidade principal a redução da concentração 

de óleo disperso para que após o tratamento essas águas possam ser descartadas de forma 

segura no ambiente ou injetadas em poços para recuperação de petróleo. 

Os métodos comumente utilizados pela indústria do petróleo para a redução do TOG 

em efluentes aquosos são: extração líquido-líquido (MORAES; PAULO; MEDEIROS, 2011), 

flotação a ar que, de acordo com os métodos convencionais de geração de bolhas, pode ser 

classificado em: Flotação por Ar Dissolvido (FAD) e Flotação por Ar Induzido (FAI) 

(HONG; FANE; BURFORD, 2003); hidrociclones, que aceleram o processo de separação 

gravitacional (SAIDI et al., 2012); separadores gravitacionais (STEWART; ARNOLD, 2011); 

tratamento biológico (LU et al., 2009); e de filtração, que usa diferentes tipos de materiais 

como meios de filtração, tais como pó de madeira serrada (CAMBIELLA et al., 2006), de 

carvão (MATHAVAM; VIRARAGHAVAN, 1992) ou argila organofílica (ALTHER, 

1995).Entre estes métodos, flotação é amplamente utilizado devido à sua elevada taxa de 

separação e do baixo custo operacional (WATCHARASING; ANGKATHUNYAKUL; 

CHAVADEJ, 2008; RATTANAPAN et al., 2011). Esta operação unitária baseia-se em 

diferenças de hidrofobicidade entre as substâncias a ser separadas (DING, 2010) e é composto 

pelas seguintes etapas (EL-KAYAR et al., 1993):  geração de bolhas, contato entre bolha 

gerada e gotículas de óleo dispersas, formação de um agregado bolha-gota e o transporte do 

agregado. 

 Tratamentos convencionais, tais como: a separação gravitacional, a coagulação, a 

floculação, flotação a ar, normalmente são eficientes na remoção de pequenas gotas de óleo e 

emulsões. Separadores gravitacionais são comumente utilizados no tratamento primário da 

água produzida. Se o efluente resultante não cumprir os limites de descarte requeridos, etapas 

de tratamento secundário são usadas para diminuir os níveis de óleos dissolvidos, dispersos e 

emulsionados (CHERYAN; RAJAGOPALAN, 1998). Devido à sua natureza tóxica, a gestão 

adequada de águas produzidas está se tornando um grande problema para as empresas e os 

órgãos reguladores, devido aos elevados volumes gerados e as práticas de eliminação 

adotadas pelo setor petrolífero. 

 Os processos que utilizam polímeros para o tratamento da água produzida podem ser 

divididos em três mecanismos: floculação, adsorção e complexação (LUCAS et al., 2009). Os 

processos de adsorção são os mais descritos na literatura.  

 Membranas poliméricas macroreticuladas têm sido empregadas como material 

adsorvente para a remoção de compostos orgânicos específicos. Kong e Li (1999) estudaram a 
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remoção de óleo das misturas água-óleo através de membranas PVDF (polyvinylidene 

fluoride) hidrofóbicas. Os resultados experimentais obtidos pelos autores indicaram que é 

possível obter uma redução no TOG em torno de 77%.  

Queiroz et al. (2006) estudaram a caracterização física de copolímeros porosos à base 

de monômeros acrílicos e vinílicos. Resinas à base de divinilbenzeno e metacrilato de metila 

(DVB-MMA) foram usadas para preparar um sistema de coluna, a fim de avaliar a cinética de 

adsorção de óleo, a partir de água oleosa sintética, além de realizar ensaios preliminares de 

saturação e potencial de regeneração dessa coluna. Elas apresentam uma estrutura satisfatória 

no que diz respeito à adsorção de contaminantes provenientes de águas produzidas, em que 

sua estrutura anfifílica foi capaz de reter, com grande eficiência, tanto componentes polares 

quanto apolares. 

A goma guar, por sua vez, é um biopolímero utilizado no processo tratamento de 

águas residuais, atuando como floculante. Gupta e Ako (2005) investigaram o potencial da 

goma guar como floculante durante o tratamento de águas provenientes da indústria 

alimentícia, como uma alternativa não tóxica aos polímeros sintéticos. 

Mukherjee et al. (2013) também investigaram a utilização da goma guar como 

polímero floculante, agora no processo de clarificação de águas residuais da indústria da 

borracha, em comparação com dois floculantes inorgânicos bastante utilizados.  

 O tratamento de águas produzidas na indústria do petróleo não se limita a uma única 

operação. Em geral, um conjunto destas operações é estabelecido de acordo com a 

concentração inicial de óleo e a concentração final desejada, de forma que resultados 

satisfatórios sejam alcançados. 

 

3.4 GOMA GUAR 

 

3.4.1 Polímero 

 

Os polissacarídeos, também conhecidos como glicanos, consistem em 

monossacarídeos unidos pela ligação glicosídica entre um grupo hemiacetal de um açúcar e o 

grupo hidroxila do outro. Os polissacarídeos, que são polímeros naturais de um único 

monossacarídeo, são chamados de homopolissacarídeos, e aqueles compostos de mais de um 

tipo de monossacarídeo são chamados de heteropolissacarídeos (SOLOMONS; FRYHLE, 

2002). Os polissacarídeos podem ser extraídos de sementes, plantas ou animais e usados 

diretamente ou após modificação química ou enzimática. O campo de aplicação dos 
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polissacarídeos vem se ampliando cada vez mais em função das características peculiares 

desses polímeros: baixo custo, biodegradabilidade e não toxicidade (BARBUCCI et al., 

2008). 

Os polissacarídeos de elevada massa molar também são chamados de gomas, 

interagindo fortemente com a água por apresentar ramificações em sua estrutura molecular. 

Uma goma pode ser definida como qualquer polissacarídeo de cadeia longa e de alta massa 

molar solúvel em água, que são extraídos a partir de vegetais terrestres, marinhos e de 

microrganismos. Em solução, as gomas possuem a capacidade de produzir soluções viscosas e 

estruturas de géis a baixas concentrações de polímero (WHISTLER; BEMILLER, 1968).  

A importância das gomas está nas suas habilidades de controlar as características 

reológicas de sistemas aquosos por meio de estabilização de emulsões, suspensão de 

partículas e controle de cristalização (LUCCA; TEPPER, 1994). 

A goma guar é um polissacarídeo neutro e hidrossolúvel obtido do endosperma das 

sementes da leguminosa Cyamopsis tetragonolobus, sendo constituída por unidades das 

hexoses (1→4)-β-D-manose que forma a cadeia principal e resíduos de (1→6)-α-D-galactose. 

Sua fórmula estrutural é apresentada na Figura 4. 

 

Figura 4 – Estrutura da Goma Guar (GG) 

 

 
Fonte: PRASAD et al. (2009) 

 

A distribuição de resíduos de galactose em relação à cadeia central de manose ocorre 

de forma aleatória. Por causa desta distribuição aleatória, existem na macromolécula de goma 

guar regiões mais ricas de galactose e regiões mais pobres. Estas últimas são regiões de mais 

baixa solubilidade em água, que pode estar associada à formação de regiões parcialmente 

cristalinas (GITTINGS et al., 2000). 
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A goma guar é um produto extensivamente empregado em vários setores da indústria, 

especialmente por formar soluções altamente viscosas, mesmo em baixas concentrações, 

devido a sua alta massa molar e a presença de interações intermoleculares, através de ligações 

de hidrogênio (RISICA et al., 2010; MOURÃO, 2008; SANDOLO et al., 2009). 

A goma guar se hidrata tanto em água fria quanto em água quente, formando soluções 

viscosas. Entretanto, esta viscosidade depende do tamanho da partícula, do pH e da 

temperatura. As soluções de goma guar são estáveis numa faixa de pH entre 4,0 e 10,5, tendo 

sua hidratação mais rápida em pH 8,0. As soluções de goma guar são geralmente turvas, 

devido à quantidade de fibras insolúveis e material celulósico presente (MARK et al., 1980). 

Conforme o estudo de Ribeiro et al. (1984), a goma guar é um polímero não iônico, e, 

portanto, suas soluções são resistentes à variação da força iônica do meio. Entretanto, cátions 

polivalentes como cálcio, alumínio e cromo, podem diminuir a solubilidade da goma guar, 

sob determinados valores de pH, mas este problema de estabilidade físico-química pode ser 

remediado com aditivos do tipo ácido cítrico, tartárico e ortofosfórico. 

 

3.4.2 Hidrogéis de goma guar 

 

Hidrogéis são estruturas poliméricas capazes de absorver grande quantidade de água. 

São constituídos por uma ou mais redes poliméricas tridimensionalmente estruturadas, 

formadas por cadeias de macromoléculas conectadas por ligações cruzadas (ligações 

covalentes ou reticulações) ou interações físicas (OVIEDO et al., 2008).  

A característica de insolubilidade dos hidrogéis em água é atribuída ao grau de 

conectividade (ligações cruzadas e entrelaçamentos físicos) entre as cadeias poliméricas, que 

proporcionam uma estrutura em rede e a integridade física do sistema (GUPTA et al., 2002). 

Devido à sua versatilidade sobre outros materiais poliméricos, os hidrogéis têm sido 

aplicados em diferentes campos industriais, desde a medicina até a indústria do petróleo. Eles 

podem responder a estímulos como variação de pH, força iônica, temperatura e corrente 

elétrica. Devido à capacidade de responder rapidamente a estímulos externos, tais sistemas 

recebem a denominação de materiais “inteligentes” (SOPPIMATH et al., 2001).  

Os polímeros naturais, sintéticos e semi-sintéticos podem ser usados para síntese de 

hidrogéis. Normalmente, são utilizados polímeros que contenham grupos funcionais 

susceptíveis à reticulação química (GUPTA et al., 2002).  

Hidrogéis de goma guar podem ser obtidos por reticulação com íon borato. De acordo 

com Bishop et al. (2004), em solução aquosa, o ácido bórico coexiste em equilíbrio com o íon 
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borato, em função do pH. Pezron et al. (1988), realizando estudos de reticulação de 

galactomananas com íons borato, observou através de espectro de RMN que, abaixo de pH 

7,5, não existia nenhum tipo de complexo ácido bórico-diol. Os sinais relativos ao complexo 

aparecem em pH superior a 7,5, isto é, quando os íons boratos estão presentes. O íon borato 

tem se mostrado um excelente agente de reticulação para polímeros que possuem grupos 

hidroxila e a sua presença pode conferir ao polímero a formação de um gel. Os grupos cis-diol 

presentes nas cadeias poliméricas da goma guar complexam com os íons borato, como 

mostrado na Figura 5. Diferentes moléculas de goma guar podem, assim, estar interconectadas 

através dos íons borato, formando ligações cruzadas entre as cadeias. A presença de várias 

ligações cruzadas confere à solução as propriedades de gel (TAYAL; PAI; KHAN, 1999). 

 

Figura 5 - Representação esquemática do processo de complexação entre a GG e o íon borato 

 

 

Fonte: Tayal, Pai e Khan (1999) 

 

 

3.5 EFEITO SALTING-OUT 

 

Em geral, quando se adiciona eletrólitos em dispersões aquosas coloidais, provoca-se 

floculação. Este fenômeno é chamado de efeito salting out. Um efeito semelhante pode ser 

observado com polímeros termossensíveis, também conhecidos como polímeros inteligentes, 



28 
 

 

para os quais há um decréscimo da temperatura de transição com a variação da temperatura do 

meio (EECKMAN; AMIGHI; MOËS, 2001). 

Um eletrólito forte é um sal com grande capacidade de dissociação. Normalmente, 

eletrólitos inorgânicos como o cloreto de sódio, quando dissolvidos em água, se apresentam 

quase que totalmente dissociados na forma de cátions e ânions.  

A adição de sal pode alterar a hidratação promovida pelas moléculas de água 

altamente orientadas que rodeiam o polímero (Figura 6). Isto resulta em um aumento do 

caráter hidrofóbico da cadeia polimérica (EECKMAN; AMIGHI; MOËS, 2001). A presença 

de sal aumenta a polaridade do meio aquoso, então, aumenta as interações hidrofóbicas. O 

incremento dessas interações favorece a agregação, fato que resulta em uma menor 

solubilidade do polímero em água e, consequente decréscimo na temperatura de turvação 

(LIU et al., 2010).  

 

Figura 6 - Comportamento da cadeia polimérica segundo o efeito Salting-out:(a) sem a presença do eletrólito; (b) 

com a presença do eletrólito 

 

 
Fonte: Vieira (2007) 

 

O efeito salting out pode ser utilizado para obtenção de uma fase rica em polímeros e 

uma fase rica de sais em solução. A natureza da fase aquosa, bem como a diferença das 

propriedades, principalmente, em termos de polaridade, faz com que seja possível a separação 

de matérias de propriedades complexas. Embora exista um grande esforço visando 

compreender corretamente a separação desses sistemas em duas fases, ainda não se encontram 

bem esclarecidos os detalhes do mecanismo de separação. De fato, a adição de sais em 

solução de polímero é muito complexa, principalmente porque grande número de interações 

intermoleculares entra em jogo, interações como íon-água, íon-polímero, polímero-água e 

polímero-polímero. Esse cenário se torna ainda mais complicado pelo fato da extensão das 
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interações variarem em relação aos tipos de íons e polímeros envolvidos (SADEGHI; 

JAHANI, 2012).  

 

3.7 USO DA ÁGUA PRODUZIDA EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO   

SECUNDÁRIA 

 

De acordo com critérios logísticos e operacionais no momento de escolha da água para 

a utilização em processos de recuperação secundária, podem-se ter as seguintes fontes de 

captação: água de rios, de aquíferos, do mar e água produzida.  

Rosa et al. (2000) fala que a escolha da fonte de água para injeção é realizada através 

de critérios específicos. Deve-se levar em conta a quantidade de água disponível, proximidade 

entre a fonte e o local de aplicação e a compatibilidade da água com o sistema rocha-fluido.  

A injeção de água do mar em reservatórios de petróleo é uma operação corriqueira. 

Contudo, atualmente, vários campos distribuídos por todo o mundo entraram em seu estágio 

de maturação, dessa forma, passando a produzir grandes volumes de água associada ao 

petróleo. Entretanto, com a atual corrente que busca reduzir problemas ambientais provocados 

por produtos químicos e descarte de água oleosa, o gerenciamento da água produzida tornou-

se um desafio introduzindo, desta forma, outras metas no que se refere ao gerenciamento dos 

problemas envolvendo a reinjeção de água produzida (MACKAY et al., 2003). 

            Os custos associados à captação e tratamento de grandes volumes de água doce para 

injeção, assim como as restrições ambientais crescentes em relação ao descarte da água 

produzida e a disponibilidade de espaço para o seu adequado tratamento antes da reinjeção, 

tem tornado a reinjeção de água produzida uma alternativa interessante em campos de 

petróleo. 

O CENPES (Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello) classifica as 

águas de injeção em relação ao teor de óleo e graxa como apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Classificação das águas de injeção em relação ao TOG 

TOG (ppm) Classificação 

0,0 – 2,4 Boa 

2,4 – 5,0 Tolerável 

Superior a 5 Ruim 

FONTE: Curbelo (2002) 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 MATERIAIS  

 

Os aditivos utilizados durante o procedimento experimental foram produtos 

comerciais. A goma guar foi fornecida pela Maxtec Tecnologia Ambiental Ltda; o ácido 

bórico foi fornecido pela Alpha Galvano Química Brasileira Ltda; o cloreto de sódio foi 

fornecido pela Norsal S/A Indústria e Comércio; o cloreto de cálcio foi fornecido pela 

Carboflex Produtos Químicos Ltda. O hexano e o hidróxido de sódio grau analítico P.A. (Pro 

Analysis) foram adquiridos da Labsynth Produtos para Laboratório Ltda. 

 

4.2 EQUIPAMENTOS 

 

Na Tabela 3 estão relacionados os equipamentos utilizados durante os procedimentos 

experimentais. 

Tabela 3 – Equipamentos utilizados no decorrer do trabalho experimental 

Equipamento Modelo Marca 

Balança analítica - Mettler Toledo 

Misturador HMD 200 Hamilton Beach 

Turbidímetro 2100AN Hach 

Reômetro Haake Mars Thermo Fisher Scientific 

pHmetro mPA 210 Tecnopon 

Viscosímetro 35A R1B1 FANN 

Espectrofotômetro UV-VIS MultiSpec – 1501 Shimadzu 

 
Fonte: Autor (2015) 
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4.3 METODOLOGIA 

 

Diferentes formulações de géis de goma guar foram preparadas, a fim de se determinar 

a concentração ideal do polímero para aplicação no processo de clarificação de águas 

produzidas. A avaliação foi feita através de medidas de turbidez e de viscosidade do 

sobrenadante após o colapso do gel provocado pelo efeito salting-out. 

 

4.3.1 Preparação de géis de goma guar 

 

Foram preparadas 24 formulações de géis à base do polímero goma guar. Destas, 12 

formulações tiveram o cloreto de sódio como eletrólito adicionado, já as outras 12, o cloreto 

de cálcio. Conforme mostrado nas Tabelas 4 e 5, para cada concentração de polímero em 

estudo foram preparadas 3 formulações distintas, com 3 concentrações para cada tipo de sal.   

Os géis foram preparados em água deionizada. Inicialmente, o polímero foi 

solubilizado em água utilizando um misturador Hamilton Beach a 16.000 rpm e temperatura 

de 25 °C.  As soluções permaneceram sob agitação por 20 minutos e, em seguida, o sal 

(cloreto de sódio ou cloreto de cálcio) e o ácido bórico foram adicionados em tempos 

distintos, seguindo a ordem de adição apresentada nas Tabelas 4 e 5.  Nesse ponto ocorreu a 

formação do pré-gel. Logo após, dois mililitros de uma solução de NaOH 8N foram 

adicionados ao pré-gel e um pH em torno de 12 foi alcançado, necessário para conversão do 

ácido bórico em íons borato. 

 

Tabela 4 - Formulações de géis de goma guar com NaCl 

Componente  Concentração   

Água (mL) 350,5 350,5 350,5 350,5 

Goma Guar (g.L-1) 3,6 4,8 6,0 7,2 

Cloreto de sódio (g.L-1) 20/40/60 20/40/60 20/40/60 20/40/60 

Ácido Bórico (g.L-1) 2,86 2,86 2,86 2,86 

Fonte: Autor (2015) 
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Tabela 5 – Formulações de géis de goma guar com CaCl2 

Componente  Concentração   

Água (mL) 350,5 350,5 350,5 350,5 

Goma Guar (g.L-1) 3,6 4,8 6,0 7,2 

Cloreto de Cálcio (g.L-1) 20/40/60 20/40/60 20/40/60 20/40/60 

Ácido Bórico (g.L-1) 2,86 2,86 2,86 2,86 

 
Fonte: Autor (2015) 

 

4.3.2Avaliação dos sobrenadantes de géis de goma guar 

 

4.3.2.1 Medidas de turbidez 

 

A medição da turbidez foi realizada através de um turbidímetro Modelo 2100AN da 

HACH, que compara o espalhamento de um feixe de luz ao passar pela amostra, com o de um 

feixe de igual intensidade, ao passar por uma suspensão padrão (calibração prévia). Quanto 

maior o espalhamento, maior será a turbidez. A turbidez é expressa em unidades NTU, sendo 

informada diretamente pelo leitor digital do aparelho. 

 

4.3.2.2 Medidas de viscosidade 

 

As propriedades reológicas foram acompanhadas através de medidas de viscosidade 

realizadas em um reômetro da Thermo Scientific, modelo Haake Mars, acoplado a um sensor 

cilindro coaxial DG41. A viscosidade dos fluidos foi medida em função da variação da taxa 

de cisalhamento (10 a 100 s-1), à temperatura de 25 °C. 

 

4.3.3 Determinação da viscosidade de soluções de goma guar em diferentes condições de 

pH e força iônica’ 

 

Após a determinação da concentração ideal de goma guar, através das análises de 

turbidez e viscosidade, foram avaliados os efeitos do pH e da força iônica, tanto de forma 

isolada, quanto simultaneamente na viscosidade de soluções de goma guar. 

Inicialmente, foram preparadas soluções de 4,8 g.L-1 de goma guar a partir da 

dispersão e solubilização do polímero em água com 6 diferentes valores de pH (7, 8, 9, 10, 11 
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e 12). Logo após, foram feitas medidas de viscosidade em um Viscosímetro FANN 35A 

R1B1. 

Posteriormente, preparou-se soluções salinas com concentração fixa de 55.000 ppm, 

utilizando cloreto de cálcio e cloreto de sódio em diferentes proporções (m/m), de acordo com 

a Tabela 6. Os sais foram adicionados à água deionizada no agitador Hamilton Beach sob 

agitação constante de 16.000 rpm.  Em seguida, adicionou-se goma guar na concentração de 

4,8 g.L-1. Decorrido o tempo necessário para dispersão e hidratação das cadeias do polímero, 

foram feitas medidas de viscosidade.  

 

Tabela 6 - Formulações de soluções de goma guar em diferentes razões NaCl:CaCl2 

Formulação F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Água (mL) 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 

NaCl:CaCl2 0,91:0,09 0,83:0,17 0,77:0,23 0,71:0,29 0,67:0,33 0,62:0,38 0,59:0,41 0,56:0,44 0,53:0,47 0,50:0,50 

Goma Guar 

(g.L-1) 
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

pH ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 ±7 

 
Fonte: Autor (2015) 

 

Por último, o comportamento da viscosidade de soluções de goma guar de 

concentração 4,8 g.L-1 também foi avaliado sob condições combinadas de pH e força iônica. 

Para cada valor de pH no intervalo de 7 a 12, foi avaliado o efeito da adição dos sais NaCl e 

CaCl2 nas razões indicadas na Tabela 7. Todas as medidas de viscosidade foram realizadas à 

máxima taxa de cisalhamento do equipamento correspondente a 1021,8 s-1. 

 

4.3.4 Aplicação de géis de goma guar no tratamento de águas produzidas sintéticas 

 

4.3.4.1 Preparo das águas produzidas sintéticas 

 

As águas produzidas sintéticas foram preparadas de acordo com o esquema 

apresentado na Figura 7.  
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Figura 7 - Representação esquemática da preparação da água produzida sintética 

 

 
Fonte: Autor (2015) 

 

Inicialmente, preparou-se uma solução salina com concentração de 55.000 ppm, 

utilizando cloreto de cálcio e cloreto de sódio na proporção de 0,91:0,09 (10:1) (CLARISSE, 

2005) no agitador Hamilton Beach sob agitação constante de 16.000 rotações por minuto 

(rpm). 

Em seguida, 500 mg de óleo (Petróleo 22 °API) foi adicionado em 0,5 L da solução 

salina sob agitação vigorosa de 16000 rpm no período de 60 minutos para o preparo da água-

mãe, sem a adição de um agente emulsificante. Segundo Oliveira (2012), uma emulsão O/A 

preparada sobre agitação de 8000 rpm no período de 60 minutos é capaz de produzir uma 

emulsão estável e com gotículas microscópicas de óleo. Além disso, a dispersão será 

estabilizada pela adição de goma guar, evitando que ocorra a coalescência entre as gotículas 

do óleo. As águas produzidas listadas na Tabela 7 foram obtidas a partir da diluição da água-

mãe. 

 

Tabela 7 - Formulações das águas produzidas 

 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 

Salinidade (ppm) 55000 55000 55000 55000 55000 

Petróleo (ppm) 10 50 100 250 500 

pH ±8 ±8 ±8 ±8 ±8 

      

Fonte: Autor (2015) 
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A partir dessas águas, os géis clarificantes foram produzidos (Tabela 8) e, após o 

colapso, o TOG foi quantificado apenas no sobrenadante a partir da espectroscopia na região 

do ultra-violeta e visível, já que as concentrações de óleo dessas águas eram conhecidas. 

 

Tabela 8 - Formulações dos géis de goma guar em águas produzidas 

Aditivos Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 

 AP1 AP2 AP3 AP4 

Goma Guar (g.L-1) 4,8 4,8 4,8 4,8 

Ácido Bórico (g.L-1) 2,86 2,86 2,86 2,86 

NaOH 8N (mL) QSP pH≥12 QSP pH≥12 QSP pH≥12 QSP pH≥12 

 
Fonte: Autor (2015) 

 

4.3.4.2 Determinação do teor de óleo e graxa  

 

O teor de óleo e graxa das amostras recolhidas dos sobrenadantes foi determinado 

através da medida de absorbância utilizando o espectrofotômetro de UV-VIS MultiSpec-1501 

da Shimadzu. O procedimento adotado foi baseado no trabalho de Curbelo (2002). As 

amostras para serem lidas neste equipamento foram extraídas previamente com n-hexano, e 

neste solvente foi feita a quantificação do TOG da amostra. 

 

4.3.4.2.1 Curva de calibração  

 

Inicialmente, foi construída uma curva de calibração, absorbância versus 

concentração, a partir de uma amostra padrão de 800 ppm de óleo em n-hexano. Dessa 

solução padrão, foram feitas diluições necessárias para preparar soluções com concentrações 

de 20, 40, 60 e 80 ppm. Em seguida, foi feita a determinação da absorbância das 4 soluções 

em espectrofotômetro de UV-VIS, a 262 nm. Henderson e colaboradores (1999) mostraram 

que o comprimento de onda (262 nm) é referente aos cromóforos presentes nos compostos 

aromáticos. 
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4.3.4.2.2 Determinação do TOG 

 

O procedimento adotado para a determinação da concentração do óleo consistiu em: 

 Retiradas de alíquotas de 10 mL do sobrenadante em 15 minutos após o colapso do gel; 

 Adição de 3 mL de n-hexano; 

 Agitação manual por 2 mim; 

 Após a extração, coleta de 2 mL da fase óleo; 

 Leitura da absorbância no espectrofotômetro UV-visível; 

 Realização dos cálculos para a determinação do teor de óleo.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesse estudo, o melhor sistema polimérico foi referenciado como aquele no qual 

houve o colapso máximo das cadeias. Isto é, o sistema que apresentou os menores valores de 

turbidez e de viscosidade no sobrenadante oriundo do gel colapsado, indicando concentração 

mínima de polímero em solução e máxima no gel colapsado. Posteriormente, foi analisada a 

capacidade de captura de óleo nas mesmas condições. 

 

5.1 PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE GÉIS DE GOMA GUAR 

 

Quando uma elevada quantidade de sal é adicionada a uma solução aquosa de 

polímeros, a água, que apresenta um grande poder de solvatação, passa a interagir com as 

duas espécies: as cadeias poliméricas e os íons provenientes da dissociação do sal. Porém, as 

moléculas de água apresentam maior tendência de solvatação de partículas menores e polares 

(nesse caso, os íons). As moléculas de água, ocupadas em sua interação com os íons, 

"abandonam" a estrutura de polímero. Como consequência, temos: maior interação polímero-

polímero (SILVA et al., 2003), diminuição da solubilidade em meio aquoso e, 

consequentemente, precipitação do polímero. A esse fenômeno de insolubilização do 

polímero em decorrência de um considerável aumento da força iônica do meio dá-se o nome 

de salting out (SADEGHI; JAHANI, 2012). Em virtude da aproximação das cadeias, há um 

aumento do caráter hidrofóbico, com isso elas passam a interagir mais umas com as outras, e 

assim ocorre a formação de uma estrutura polimérica (colapso) que pode ser visualizada na 

Figura 8.  

 

Figura 8 - Colapso dos géis de goma guar: (a) início do colapso; (b) colapso após 12h e (c) colapso após 24h, a 

25 °C, 4,8 g.L-1de goma guar e 55000 ppm NaCl:CaCl2 (0,91:0,09  m/m) 

 

 
Fonte: Autor (2015) 



38 
 

 

5.1.1 Análise de viscosidade do sobrenadante após gel colapsado 

 

A determinação da viscosidade do sobrenadante se tornou necessária para garantir a 

inexistência de polímeros solubilizados no sobrenadante, ou seja, ao se constatar que a 

viscosidade do sobrenadante é equivalente à da água, se garante que todo o polímero 

encontra-se envolvido na rede tridimensional do gel. Entretanto, há, ainda, a possibilidade da 

existência de uma pequena fração de polímeros de goma guar no sobrenadante. Essa fração 

poderia ser advinda das macromoléculas do polímero que não reagiram com o agente 

reticulante. No entanto, essa fração não contribuiria para o aumento da viscosidade, já que o 

mecanismo da ação viscosificante da goma guar é por meio de entrelaçamentos físicos, que 

nesse caso, não ocorrem devido ao irrisório número de macromoléculas presentes, como 

também ao elevado pH do meio. Segundo Doyle et al. (2009), a adição de álcalis causa a 

ionização de grupos hidroxila (isto é, a conversão de OH- a O-), e as resultantes repulsões 

eletrostáticas inibem a associação intermolecular, com a consequente redução da viscosidade. 

De acordo com as análises reológicas (Figuras 9 a 12), a adição de NaCl provocou o 

colapso do gel como mostrado na Figura 8, e gerou sobrenadantes com viscosidade bem 

próxima da água, em torno de 1 mPa.s, e muito distante da viscosidade da solução de goma 

guar.  

 

Figura 9 - Curvas de viscosidade para: água (■); solução aquosa de goma guar 3,6 g.L-1 (◄); e sobrenadantes 

dos géis colapsados contendo 3,6 g.L-1 de goma guar e 20 g.L-1 NaCl (●), 40 g.L-1 NaCl, (▲) e 60 g.L-

1 NaCl (▼), a 25 °C 

 
 

 
Fonte: Autor (2015) 
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Figura10 -  Curvas de viscosidade para: água (■); solução aquosa de goma guar 4,8 g.L-1 (◄); e sobrenadantes   

dos géis colapsados contendo 4,8 g.L-1 de goma guar e 20 g.L-1 NaCl (●), 40 g.L-1 NaCl, (▲) e 60 

g.L-1 NaCl (▼), a 25 °C 

 
 

 

 
Fonte: Autor (2015) 

 

Figura 11 – Curvas de viscosidade para: água (■); solução aquosa de goma guar 6,0 g.L-1 (◄); e sobrenadantes 

dos géis colapsados contendo 6,0 g.L-1 de goma guar e 20 g.L-1 NaCl (●), 40 g.L-1 NaCl, (▲) e 60 

g.L-1 NaCl (▼), a 25 °C 

 

 
 

Fonte: Autor (2015) 
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Figura 12 – Curvas de viscosidade para: água (■); solução aquosa de goma guar 7,2 g.L-1 (◄); e sobrenadantes 

dos géis colapsados contendo 7,2 g.L-1 de goma guar e 20 g.L-1 NaCl (●), 40 g.L-1 NaCl, (▲) e 60 

g.L-1 NaCl (▼), a 25 °C 

 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

Efeito semelhante também foi observado na presença de CaCl2 (Figuras 13 a 16) 

indicando ausência ou fração insignificante de polímeros no sobrenadante. Além disso, pôde-

se comprovar que o efeito salting-out não possui uma dependência exclusiva com a 

multivalência dos íons. 

 

Figura 13 - Curvas de viscosidade para: água (■); solução aquosa de goma guar 3,6 g.L-1 (◄); e sobrenadantes 

dos géis colapsados contendo 3,6 g.L-1 de goma guar e 20 g.L-1CaCl2 (●), 40 g.L-1 CaCl2 (▲) e 60 

g.L-1 CaCl2 (▼), a 25 °C 

 

Fonte: Autor (2015) 
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Figura 14 - Curvas de viscosidade para: água (■); solução aquosa de goma guar 4,8 g.L-1 (◄); e sobrenadantes 

dos géis colapsados contendo 4,8 g.L-1 de goma guar e 20 g.L-1CaCl2 (●), 40 g.L-1 CaCl2 (▲) e 60 

g.L-1 CaCl2 (▼), a 25 °C 

 

 

 
Fonte: Autor (2015) 

 

 

Figura 15 - Curvas de viscosidade para: água (■); solução aquosa de goma guar 6,0 g.L-1 (◄); e sobrenadantes 

dos géis colapsados contendo 6,0 g.L-1 de goma guar e 20 g.L-1CaCl2 (●), 40 g.L-1 CaCl2 (▲) e 60 

g.L-1 CaCl2 (▼), a 25 °C 

 

 

 
Fonte: Autor (2015) 
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Figura 16 - Curvas de viscosidade para: água (■); solução aquosa de goma guar 7,2 g.L-1 (◄); e sobrenadantes 

dos géis colapsados contendo 7,2 g.L-1 de goma guar e 20 g.L-1CaCl2 (●), 40 g.L-1 CaCl2 (▲) e 60 

g.L-1 CaCl2 (▼), a 25 °C 

 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

De acordo com as análises de viscosidade dos sobrenadantes dos sistemas poliméricos 

avaliados nesse estudo, qualquer um dos sistemas poderia ser aplicado no processo de 

clarificação de águas produzidas, visto que todos os sistemas apresentaram valores de 

viscosidade próximos ao da água (1 mPa.s). Indicando o “possível” máximo colapso das 

cadeias do polímero de goma guar. 

 

5.1.2 Análise de turbidez do sobrenadante após gel colapsado 

 

Por definição, a turbidez é causada pela presença de materiais em suspensão, isto é, de 

materiais que não se encontram dissolvidos no meio, cuja presença altera as propriedades 

ópticas do meio. A turbidez pode assim ser causada por uma enorme variedade de materiais 

em suspensão, de origem orgânica ou inorgânica, variando em dimensão desde partículas 

coloidais até sólidos de dimensões macroscópicas (MANDAL, 2014). 

Quando um polímero inicialmente solúvel no meio é estimulado a flocular/precipitar, 

ele será seletivamente removido da solução, que se tornará turva (PARK, 1997). Por isso, 

tornou-se interessante a determinação da turbidez do sobrenadante após o colapso do gel de 

goma guar, com o intuito de se ter evidências da presença ou ausência de goma guar no meio 

aquoso. 
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Em princípio, a goma guar pode estar sob duas formas no sistema polimérico 

estudado: interligada a outras macromoléculas através do íon borato (agente reticulante); e 

livre na solução, isto é, não fazendo parte integrante da estrutura tridimensional do gel. 

Quando ocorre o colapso do hidrogel de goma guar, provavelmente, as macromoléculas livres 

permanecem no seio da solução sob a forma de agregados poliméricos, que seriam 

responsáveis pelo aparecimento de turbidez. 

Os baixos valores de turbidez dos sobrenadantes analisados (Figuras 17 a 24) 

indicaram ausência ou baixa concentração de partículas dispersas no meio, ou seja, as cadeias 

poliméricas encontram-se predominantemente no hidrogel colapsado. 

Algumas normas técnicas (ISO 7027, ASTM D1889, ASTM WK4193), referentes ao 

processo de determinação da turbidez em águas para o uso doméstico ou águas residuais, 

atribuem a necessidade de tratamento para águas com turbidez acima de 1 NTU. Pressuponhe-

se que para valores de turbidez correspondentes a 1,0 NTU, a água encontra-se 

suficientemente clarificada e pode ser considerada segura para consumo humano (WHO, 

1993). Dessa forma, para esse estudo, consideramos soluções cujas leituras estivessem em 1,0 

NTU ou menor, como limites para a escolha do sistema para o qual tivesse ocorrido o máximo 

colapso das cadeias poliméricas. 

 

Figura 17 - Turbidez do sobrenadante correspondente aos géis contendo 3,6 g.L-1 de goma guar e salmoura de 

NaCl 

 

 

Fonte: Autor (2015) 
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Figura 18 - Turbidez do sobrenadante correspondente aos géis contendo 4,8 g.L-1 de goma guar e salmoura de 

NaCl 

 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

Figura 19 - Turbidez do sobrenadante correspondente aos géis contendo 6 g.L-1 de goma guar e salmoura de 

NaCl 

 

 

Fonte: Autor (2015) 
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Figura 20 - Turbidez do sobrenadante correspondente aos géis contendo 7,2 g.L-1 de goma guar e salmoura de 

NaCl 

 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

De acordo com as Figuras 17 a 20, o aumento da concentração de NaCl contribui para 

o aumento da turbidez do sobrenadante dos géis de goma guar. Isso pode ser atribuído à 

“micro” floculação das macromoléculas de goma guar livres na solução que se encontram 

parcialmente ionizadas. 

O sistema polimérico com 4,8 g.L-1 de goma guar foi o que apresentou o menor valor 

de turbidez na maior concentração de NaCl testada, indicando o sistema no qual há 

concentração mínima de polímero em solução e máxima no gel colapsado. 
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Figura 21 - Turbidez do sobrenadante correspondente aos géis contendo 3,6 g.L-1 de goma guar e salmoura de 

CaCl2 

 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

Figura 22 - Turbidez do sobrenadante correspondente aos géis contendo 4,8 g.L-1 de goma guar e salmoura de 

CaCl2 

 

 

 

Fonte: Autor (2015) 
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Figura 23 - Turbidez do sobrenadante correspondente aos géis contendo 6 g.L-1 de goma guar e salmoura de 

CaCl2 

 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

 

Figura 24 – Turbidez do sobrenadante correspondente aos géis contendo 7,2 g.L-1 de goma guar e salmoura de 

CaCl2 
 

 

 

Fonte: Autor (2015) 
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 As Figuras 21 a 24 mostram os resultados de turbidez para o sobrenadante 

correspondente aos géis colapsados na presença de CaCl2, em que se observou 

comportamento inverso ao dos géis colapsados na presença de NaCl. Isso pode ser explicado 

pelo fato que íons bivalentes e os agregados se tornam mais compactos com o aumento da 

concentração do cátion bivalente.  

 Agora, dois sistemas poliméricos apresentaram valores de turbidez abaixo de 1 NTU 

na maior concentração de CaCl2 proposta. Porém, o sistema com 4,8 g.L-1 de goma guar foi o 

que apresentou a maior tendência de decaimento dos valores de turbidez com o aumento da 

concentração de CaCl2. 

 

5.2 DETERMINAÇÃO DA VISCOSIDADE DE SOLUÇÕES DE GOMA GUAR EM 

DIFERENTES CONDIÇÕES DE PH E FORÇA IÔNICA 

  

Em geral, os polímeros neutros apresentam, como característica peculiar, a 

manutenção de suas propriedades quando são submetidos à variação da força iônica do meio 

em que se encontram. Como pode ser observado na Figura 25, as soluções de goma guar 

apresentaram valores de viscosidade constantes com a variação da razão de NaCl e CaCl2 em 

soluções com pH neutro. 

 

Figura 25 -  Viscosidade de soluções aquosas de goma guar de concentração 4,8 g.L-1 em função da razão  

NaCl:CaCl2, em pH neutro e à taxa de cisalhamento 1021,8 s-1 

 

 

 

Fonte: Autor (2015) 



49 
 

 

No entanto, a partir de pH em torno de 12 (Figura 26), houve redução significativa de 

viscosidade das soluções. Uma possível justificativa seria a ionização dos grupos hidroxila, 

isto é, a conversão de OH a O- causada pelo excesso de álcali (DOYLE et al., 2009). Com 

isso, surgiram repulsões eletrostáticas entre as cadeias poliméricas, que reduziam os 

agregados poliméricos (hyperentanglements), com a consequente redução da viscosidade 

aparente. 

 

Figura 26 – Viscosidade de soluções de goma guar em função do pH, à taxa de cisalhamento 1021,8 s-1 

 

 

 
Fonte: Autor (2015) 

 

Com a ionização dos grupos hidroxila da goma guar, o polímero torna-se susceptível à 

variação da força iônica do meio. Como pode ser visto na Figura 26, a viscosidade de 

soluções de 4,8 g.L-1 de goma guar é afetada pela variação da força iônica, quando o pH é 

igual a 12. 

Outra justificativa para a redução da viscosidade com o aumento do pH seria a 

hidrólise alcalina do polímero com redução da massa molar. Entretanto, os resultados 

mostrados na Figura 27 eliminam essa possibilidade. Com a adição de HCl à solução alcalina 

contendo goma guar, houve protonação das hidroxilas ionizadas e a neutralização do alcáli 

remanescente, o que permite a formação de novos entrelaçamentos entre as cadeias do 

polímero, com o consequente aumento da viscosidade (DOYLE; LYONS; MORRIS, 2009).  
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Figura 27 – Reversibilidade da viscosidade de soluções de goma guar de acordo com a variação do pH, à taxa de 

cisalhamento 1021,8 s-1 

 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

A Figura 28 mostra dois aspectos importantes. O primeiro é referente ao efeito de 

blindagem das cargas da goma guar, parcialmente ionizada, pelos íons Na+ (salmoura 

contendo NaCl:CaCl2 = 0,91:0,09), permitindo a formação de novas associações 

intermoleculares, promovendo aumento de viscosidade, quando comparado com a viscosidade 

em pH 12 na Figura 28. O segundo aspecto refere-se ao efeito dos íons Ca2+. Com o aumento 

da concentração desse cátion bivalente, a viscosidade da solução foi gradativamente 

diminuindo. Provavelmente, porque os íons Ca2+ favorecem uma acentuada agregação das 

cadeias, com redução de solubilidade do polímero no meio aquoso. 

 

Figura 28 - Viscosidade de soluções aquosas de goma guar de concentração 4,8 g.L-1 em função da razão 

NaCl:CaCl2, em diferentes pHs e à taxa de cisalhamento 1021,8 s-1 

 

 

Fonte: Autor (2015) 
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5.3 APLICAÇÃO DOS GÉIS DE GOMA GUAR NO TRATAMENTO DE ÁGUAS 

PRODUZIDAS SINTÉTICAS 

 

5.3.1 Determinação do teor de óleo e graxa 

 

A eficiência dos géis de goma guar quanto à redução do teor de óleo e graxas em 

águas produzidas sintéticas foi determinada através de medidas de absorção em um 

espectrofotômetro de UV–Visível. Este instrumento opera de acordo com a absorção de 

energia no espectro da região do ultravioleta e visível. Segundo o princípio de funcionamento 

deste instrumento, a quantidade de energia absorvida é diretamente proporcional à 

concentração de hidrocarbonetos presentes na amostra. As leituras foram realizadas com 

comprimento de onda de 262 nm, medindo as faixas de C-H de aromáticos presentes 

(HENDERSON et al., 1999). 

A curva de calibração, que foi utilizada para a determinação da concentração de óleo e 

graxa nas alíquotas recolhidas do sobrenadante, após o colapso do gel com 4,8 g.L-1 goma 

guar, é mostrada na Figura 29. 

 

Figura 29 - Curva de calibração – Variação da absorbância de petróleo a 262 nm em função da concentração do 

óleo em n-hexano 

 

 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

O pré-gel de goma guar é a denominação referente à formulação antes da adição do 

alcalinizante. Quando o pré-gel foi submetido a pH ≥ 12, teve-se o favorecimento das ligações 

cruzadas, devido à presença majoritária dos íons borato.  
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De acordo com Bishop et al. (2004), em solução aquosa, o ácido bórico age como um 

ácido de Lewis e coexiste em equilíbrio com o íon borato (Equação 1), dependendo do pH. 

 

𝐻3𝐵𝑂3 (𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇌  𝐵(𝑂𝐻)4(𝑎𝑞)
− + 𝐻+                                                                Equação 1 

 

O íon hidróxido OH- (proveniente da adição do NaOH) favorece o deslocamento do 

equilíbrio entre o ácido bórico e o íon borato em meio aquoso, no sentido da formação do 

borato (BISHOP et al., 2004). 

Simultaneamente à gelificação da solução de goma guar, ocorreu o efeito salting-out, 

promovendo a diminuição da solubilidade/solvatação das cadeias de goma guar pela água, 

resultando no colapso do gel. Como consequência, teve-se a separação de fases e consequente 

captura do óleo pela estrutura formada, como pode ser visualizado nas Figura 30 e 31. Neste 

caso, foi preparada uma água produzida com um TOG inicial de 7538 ppm para melhor 

destacar o poder clarificante dos géis de goma guar em águas produzidas. 

 

Figura 30 – Água produzida com um TOG inicial de 7538 ppm (a) e Gel de goma guar a concentração de 

polímero 4,8 g.L-1 colapsado após 12 horas (b) Gel colapsado após 24 horas 

 

 
Fonte: Autor (2015) 
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Figura 31 – Gel de goma guar colapsado com o óleo aprisionado na sua estrutura semi-sólida 

 

 
Fonte: Autor (2015) 

 

Com a adição da goma guar à água produzida, sob agitação de 16000 rpm no agitador 

Hamilton Beach, provavelmente ocorreu a formação de uma emulsão A/O estável. Com o 

colapso do gel, o meio aquoso passou a ser constituído de domínios ricos em macromoléculas 

orgânicas (gel) e em água rica em sais. As pequenas gotas de óleo ficaram presas nos 

interstícios da estrutura reticulada do gel, como ilustrado na Figura 31. Nesse cenário, o óleo 

disperso no meio migrou para a fase orgânica, por possuir mais afinidade por essas moléculas. 

 

Figura 32 – Interação entre a goma guar/água/óleo, antes e depois do colapso 

 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

Neste trabalho foram utilizadas águas produzidas com concentrações de óleo 

equivalentes às encontradas na literatura. Curbelo (2002) em seu trabalho utilizou um TOG 

máximo de 30 ppm. Clarisse (2005) utilizou um TOG máximo de 150 ppm. Oliveira (2012) e 

Gomes (2009) utilizaram TOGs na faixa de 400 ppm. Em todos os trabalhos citados, 
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considerou-se que a água produzida em tratamento já teria submetida a um dos processos 

tradicionalmente empregados (GOMES, 2009), apresentando concentrações de óleo 

relativamente baixas. 

Os resultados obtidos para as cinco águas produzidas sintéticas submetidas ao 

processo de clarificação com o gel de goma guar encontram-se na Figura 32. 

 

Figura 33 - Teor de óleo e graxa contido nos sobrenadantes após o colapso do gel de goma guar contendo 4,8 

g.L-1 de polímero 

 

 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

Tabela 10 - Porcentagem de remoção de óleo 

 
 Porcentagem de remoção de óleo 

AP 1 34,9 % 

AP 2 86,2 % 

AP 3 91,58 % 

AP 4 95,97 % 

AP 5 97,79 % 

Fonte: Autor (2015) 

 

Os resultados mostrados na Figura 32 e na Tabela 10 confirmam a excelente 

capacidade dos géis de goma guar de remoção de óleo das águas oleosas. Entretanto, a água 

produzida com TOG inicial de 10 ppm apresentou o menor percentual de remoção de óleo 

(34,9%). 
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Segundo Oliveira (1995), o óleo presente na água produzida pode apresentar-se sob 

quatro aspectos: livre, disperso, emulsionado e solubilizado. Dessa forma, em águas 

produzidas com baixos valores de TOG inicial, apenas uma pequena parcela estará susceptível 

ao “aprisionamento” no gel de goma guar colapsado, já que boa parte do óleo presente pode 

estar solubilizado e/ou emulsionado devido a rotação de preparação de 16000 rpm. Esse 

comportamento justifica o menor percentual de remoção apresentado em relação à água 

produzida com TOG inicial de 10 ppm. 

Vale ressaltar que nesse estudo as águas produzidas sintéticas foram submetidas à uma 

etapa única de tratamento, diferente dos tratamentos convencionais em que são utilizados 

processos combinados ou em série. 

No entanto, águas produzidas com TOG inicial superior a 100 ppm apresentaram um 

percentual de remoção do óleo superior a 90%. Isso pode ser explicado pelo fato de que 

nessas águas há uma maior concentração de óleo na forma não-solubilizado, o que 

potencializa a eficácia da captura do óleo pelo gel colapsado. 

A Figura 33 ilustra uma possibilidade de processo de clarificação utilizando géis de 

goma guar, considerando um grande volume de efluente em uma estação de tratamento. 

 

Figura 34 – Esquema de tratamento de clarificação de águas produzidas empregando goma guar 

 

 
Fonte: Autor (2015) 
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6 CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi estudar o processo de clarificação envolvendo a 

utilização de géis de goma guar na separação do óleo contido em águas produzidas sintéticas 

com salinidade fixada em 55000 ppm. A partir dos estudos realizados neste trabalho foi 

possível concluir que: 

 

1. Em certas condições, é possível alterar a hidratação das cadeias poliméricas da goma 

guar, ao ponto de torná-las insolúveis em água, com consequente separação de fase. 

2. O sal exerce um importante papel no comportamento de equilíbrio de fases do gel.  A 

adição de cloreto de sódio e do cloreto de cálcio no pré-gel de goma guar é responsável 

pelo colapso da estrutura de gel formada após reticulação do polímero, devido ao 

fenômeno de salting out; 

3. O colapso do gel de goma guar promoveu redução de solubilidade do polímero e, 

consequentemente, aparecimento de um sobrenadante de aspecto visual límpido, com 

viscosidade equivalente à da água e valores baixos de turbidez; 

4. O sistema polimérico com 4,8 g.L-1de goma guar, após colapso, gerou sobrenadantes de 

menores valores de viscosidade e turbidez, indicando maior número de macromoléculas 

presas no gel colapsado. 

5. A investigação da viscosidade de soluções de goma guar a concentração de 4,8 g.L-1, 

em diferentes pHs e salmouras mostrou que o pH influencia no grau de entrelaçamentos 

físicos entre as cadeias poliméricas. Em pH 12, os entrelaçamentos das cadeias de goma 

guar são desfeitos com a ionização dos grupos hidroxila do polímero, aumentando a 

repulsão eletrostática entre as cadeias, que propiciam a diminuição da viscosidade. Em 

pH 12, a presença de quantidades crescentes de Ca2+, contribuiu para a diminuição da 

viscosidade, visto que íons polivalentes contribuem para a agregação e redução de 

solubilidade das macromoléculas.  

6. O método desenvolvido neste trabalho para a clarificação das águas contaminadas com 

petróleo, com a consequente redução da concentração de óleo, mostrou que géis de 

goma guar, mesmo à concentração polimérica de 4,8 g.L-1, foram altamente eficientes 

na redução do TOG, apresentando porcentagens de remoção de óleo acima de 90 % para 

as águas com TOG inicial superior à 100 ppm. 
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