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RESUMO 

 

 

 A separação óleo/água pelo processo de flotação é caracterizada pelo 

envolvimento entre as fases líquida e gasosa. Para a compreensão desse processo, 

é necessário estudar as propriedades físicas e químicas que governam a flotação, 

estabelecendo a natureza e as forças entre as partículas. A química de interfaces 

desempenha um papel importante na tecnologia de flotação, onde, por dispersão de 

uma fase gasosa em uma mistura na fase líquida, as partículas a serem flotadas 

prendem-se às bolhas de ar e são conduzidas até a camada superficial da solução, 

onde são separadas fisicamente. Através do estudo das interações interfaciais 

envolvidas, foi possível aplicar seus resultados em uma equação que determina a 

probabilidade de flotação por uma nova ótica relacionada às emulsões de petróleo 

do tipo óleo/água. Os termos da probabilidade de flotação correlacionam os 

fenômenos de colisão e de adesão entre as partículas de óleo e as bolhas de ar. Na 

probabilidade de colisão observa-se que quanto maior o número de colisões maior a 

probabilidade de flotação.  A probabilidade de adesão foi analisada através da 

isoterma de adsorção de Freundlich, que representa a probabilidade de adesão 

entre as bolhas de ar e as partículas de óleo.  A modelagem matemática para a 

flotação envolveu o fluxo de ar injetado, o tamanho das bolhas de ar, a quantidade 

de bolhas por segundo, o volume da célula de flotação, a viscosidade e a 

concentração do desemulsificante. Os resultados mostraram que o agente de 

flotação desenvolvido a partir do óleo de mamona, após a variação do pH, 

salinidade, temperatura, concentração de desemulsificante e teor de óleo/água, 

apresentou uma eficiência de  remoção de óleo em  água acima dos 95%, usando 

uma concentração em torno de 11 ppm de desemulsificante.  Os melhores 

resultados foram comparados com outros produtos comerciais, codificados por ―W‖ e 

―Z‖, sendo observado um poder desemulsificante equivalente  entre o Agflot e o 

produto comercial ―W‖ e superior  ao produto comercial ‖Z‖. 

 

Palavras-chave: Água produzida. Flotação. Desemulsificante. Emulsão óleo/água. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

             The separation oil-water by the use of flotation process is characterized by 

the involvement between the liquid and gas phases. For the comprehension of this 

process, it‘s necessary to analyze the physical and chemical properties command 

float flotation, defining the nature and forces over the particles. The interface 

chemistry has an important role on the flotation technology once, by dispersion of a 

gas phase into a liquid mixture the particles desired get stuck into air bubbles, being 

conduced to a superficial layer where can be physically separated. Through the study 

of interface interaction involved in the system used for this work, was possible to 

apply the results in an mathematical model able to determine the probability of 

flotation using a different view related to petroleum emulsions such as oil-water. The 

terms of probability of flotation correlate the collision and addition between particles 

of oil and air bubbles, that as more collisions, better is the probability of flotation. The 

additional probability was analyzed by the isotherm of absorption from Freundlich, 

represents itself the add probability between air bubbles and oil particles.  The 

mathematical scheme for float flotation involved the injected air flow, the size of 

bubbles and quantity for second, the volume of float cell, viscosity of environment 

and concentration of demulsifier. The results shown that the float agent developed by 

castor oil, pos pH variation, salt quantity, temperature, concentration and water-oil 

quantity, presented efficient extraction of oil from water, up to 95%, using 

concentrations around 11 ppm of demulsifier. The best results were compared to 

other commercial products, codified by ―W‖ and ―Z‖, being observed an equivalent 

demulsifier power between Agflot and commercial product ―W‖ and superior to 

commercial product ―Z‖. 

 

Key words: Produced water. Flotation. Demulsifier. Emulsion oil/water. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Dentre todas as formas de poluição, pode-se destacar aquela causada pela 

indústria do petróleo, com sua produção em larga escala, atendendo ao 

desenvolvimento mundial, trazendo consigo o grande desafio de tratar a água 

produzida por sua indústria, para que retorne ao meio ambiente de maneira que não 

afete o equilíbrio da natureza.  

 A água produzida é proveniente do aqüífero localizado na região de extração 

ou do mecanismo de recuperação secundária, que ao escoarem através das 

tubulações, promovem a dispersão do óleo na água (O/A) ou vice-versa (A/O), que 

na presença de surfactantes naturais no petróleo de caráter lipofílico, propicia a 

formação de emulsões desse tipo. Esses surfactantes migram para a interface óleo-

água, formando um filme, que impede a coalescência das gotas, gerando emulsões 

estáveis.   

O volume de água associado à produção de petróleo tende a crescer com o 

tempo de vida do poço. Hoje o volume médio de água produzida no estado do Rio 

Grande do Norte, está por volta dos 100.000 m³/dia. 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente, estabelece em sua legislação 

(CONAMA-357), que o Teor de Óleo e Graxas (TOG) máximo na água produzida 

para descarte, deve ser de 20 mg/L. 

A técnica mais comum para tratar essa água produzida, é a quebra da 

emulsão óleo/água usando o processo de flotação, adicionando-se 

desemulsificantes que aceleram a separação das fases, por atuarem sobre as 

interações interfaciais do sistema. 

Os desemulsificantes podem ser polieletrólitos ou tensoativos, os quais são 

injetadas no tanque de flotação durante o processo de tratamento da água 

produzida, onde introduz-se um gás (ar) na base da coluna, e os dois fluidos entram 

em contato sob vigorosa agitação. A separação do óleo e água se dá por 

parâmetros físicos e pelas propriedades físico-químicas das fases e dos 

componentes a serem separados.  
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Na indústria do petróleo, é muito usado um polieletrólito fortemente catiônico, 

como agente de flotação, o qual possui boa eficiência na separação das fases. 

Existem várias pesquisas tecnológicas na busca de tecnologias adequadas para 

soluções ambientais no tratamento de águas residuais e o Laboratório de Tecnologia 

Ambiental da UFRN (LABTAM), busca desenvolver novos produtos e processos com 

matérias primas regionais a baixo custo, para minimizar os impactos negativos, 

provocados por águas produzidas. Dentre estes materiais destaca-se o óleo de 

mamona para produção de agente de flotação em processo de tratamento das 

águas produzidas. 

As investigações das interações interfaciais neste trabalho possibilitaram o 

desenvolvimento de um método que facilita a formulação de desemulsificantes e o 

aprimoramento de plantas de flotação, a partir de modelagem matemática.  

Através das variações de pH, temperatura, salinidade, concentração de 

desemulsificante e teor de óleo em água, foi possível mostrar as condições físico-

químicas que determinam a máxima eficiência do agente de flotação desenvolvido, 

chamado de Agflot, retirando acima dos 90% do óleo que estava emulsionado.   

 Após o desenvolvimento do desemulsificante Agflot em trabalhos anteriores 

Andrade J.M. (2005), o estudo cinético e termodinâmico através da teoria cinética 

das colisões entre as bolhas de ar e as partículas de óleo emulsionadas, e a 

adsorção através das isotermas de Freundlich, se mostraram de fundamental 

importância para a compreensão de como o Agflot interage com as partículas de 

óleo em água e como o conjunto óleo/desemulsificante se adere a bolha de ar e se 

deslocam até a superfície, onde são separadas por processos físicos.  

Esse estudo gerou um modelo matemático que inclui, ao mesmo tempo, o 

fluxo de ar, a quantidade de bolhas envolvidas por segundo, o volume da célula de 

flotação, a viscosidade da emulsão e a concentração do desemulsificante utilizado, 

com o objetivo de servir como referência nos processos de flotação para quebra de 

emulsão óleo/água, usando auxiliares de flotação.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1 POLUIÇÃO INDUSTRIAL 

 

 

Nas operações industriais, é importante considerar que a água é um benefício 

inquestionável e único, mas precisa ser acompanhada de forma racional e 

inteligente, sendo por isso fundamental a redução e o controle do lançamento de 

efluentes industriais no meio ambiente, como uma das formas de participação no 

desenvolvimento sustentável. Cabe ao setor industrial a responsabilidade de 

minimizar ou evitar que o processo produtivo acarrete impactos ambientais.  

O lançamento indevido de efluentes industriais de diferentes fontes ocasiona 

modificações nas características do solo e da água, podendo poluir ou contaminar o 

meio ambiente. A poluição ocorre quando esses efluentes modificam o aspecto 

estético, a composição ou a forma do meio físico, enquanto o meio é considerado 

contaminado quando existir a mínima ameaça à saúde de homens, plantas e 

animais. 

Em toda história da indústria moderna, pode-se notar que não existia uma 

preocupação com a poluição ambiental, até que se passou a comentar sobre o 

assunto em congressos, reuniões, convenções e as industriais pouco a pouco 

passaram a se conscientizar da importância de gerar o mínimo possível de 

poluentes. Hoje, porém, já se pode notar em muitas empresas o que se chama de 

ETE (Estação de Tratamento de Efluentes), onde as indústrias procuram tratar seus 

efluentes de maneira eficiente e econômica.  

 

 

2.1.1 Efluentes  

 

 

A grande diversidade das atividades industriais ocasiona durante o processo 

produtivo, a geração de efluentes, os quais podem poluir e contaminar o solo, a 
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água e o ar, sendo preciso observar que nem todas as indústrias geram efluentes 

com poder impactante no meio ambiente. Pode-se imaginar que o tratamento de um 

efluente seja simples, porém, um efluente industrial possui diferentes composições 

físicas, químicas e biológicas.  

Além disso, as variações de volumes gerados em relação ao tempo de 

duração do processo produtivo, a potencialidade de toxicidade e os diversos pontos 

de geração na mesma unidade de processamento recomendam que os efluentes 

sejam caracterizados, quantificados e tratados adequadamente, antes do descarte 

final no meio ambiente.  

De acordo com a Norma Brasileira — NBR 9800/1987, efluente líquido 

industrial é o despejo líquido proveniente do estabelecimento industrial, 

compreendendo emanações de processo industrial, águas de refrigeração poluídas, 

águas pluviais poluídas e esgoto doméstico. Durante muito tempo não existiu a 

preocupação de caracterizar a geração de efluentes líquidos industriais e de avaliar 

seus impactos no meio ambiente. Porém, a legislação vigente e a conscientização 

ambiental têm feito com que algumas indústrias desenvolvam atividades para 

quantificar a vazão e determinar a composição dos efluentes industriais.  

As características físicas, químicas e biológicas do efluente industrial são 

variáveis com o tipo de indústria, com o período de operação, com a matéria-prima 

utilizada, com a reutilização de água etc. Com isso, o efluente líquido pode ser 

solúvel ou ter sólidos em suspensão, com ou sem coloração, orgânico ou inorgânico, 

com temperatura baixa ou elevada. Entre as determinações mais comuns para 

caracterizar a massa líquida estão as determinações físicas (temperatura, cor, 

turbidez, sólidos etc.), as químicas (pH, alcalinidade, teor de matéria orgânica, 

metais etc.) e as biológicas (bactérias, protozoários, vírus etc.).  

O conhecimento da vazão e da composição do efluente industrial possibilita a 

determinação das cargas de poluição, o que é fundamental para definir o tipo de 

tratamento, avaliar o enquadramento na legislação ambiental e estimar a capacidade 

de autodepuração do corpo receptor. Desse modo, é preciso quantificar e 

caracterizar os efluentes, para evitar danos ambientais. 
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2.1.2 Efluente da indústria de Petróleo 

 

 

O tratamento de efluente petrolífero consiste num tratamento físico-químico 

que utiliza processos físicos e produtos químicos que retiram da água os compostos 

nocivos e agressivos para a natureza como, por exemplo, os fenóis, óleo e graxas 

existentes nas águas produzidas. 

Os produtos orgânicos provenientes dos processos de extração e produção 

de petróleo são bastante prejudiciais ao homem e ao meio ambiente, pois causam 

sérios problemas de poluição nocivos à vida aquática em rios e lagos; por isso, as 

empresas de petróleo já procuram reduzir ao máximo este impacto. 

Mesmo em pequenas quantidades, os contaminantes orgânicos são difíceis 

de serem removidos, pois são estáveis à luz, ao calor e biologicamente não 

degradáveis; diminuem a área de contato entre a superfície da água e o ar 

atmosférico, impedindo, assim, a transferência de oxigênio da atmosfera para a 

água, além de apresentarem problemas estéticos, produzindo a rejeição do efluente 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2000, p 129). 

            Vários processos de separação já são empregados pelas indústrias de 

produção de petróleo e refinarias. Dentre os processos de separação utilizados, a 

adsorção tem despertado bastante interesse aos pesquisadores e técnicos, por ser 

um processo eficaz para tratamento de efluentes orgânicos e metais pesados, 

utilizando materiais sintéticos, como as zeólitas (RAMALHO ; LEOCÁDIO, 1998) 

Vários materiais adsorventes têm sido utilizados para a adsorção de 

contaminantes orgânicos e metais pesados, provenientes do petróleo. O carvão 

ativo tem sido um dos mais empregados, principalmente por apresentar grande 

capacidade de adsorção. Possuindo, contudo, um elevado custo industrial, abrindo 

espaço para novas pesquisas (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2000; HORACEK, et al., 1994; 

ALQODAH, 2000). 

             A fim de reduzir o alto custo dos processos de separação por adsorção, 

principalmente devido ao elevado valor de alguns adsorventes, vários métodos 

alternativos têm sido estudados; entre estes, pode-se citar a bioadsorção, mas a 

flotação ainda é o processo de separação óleo/água mais empregado. 
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2.2. ÁGUA PRODUZIDA PELA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO 

 

 

             A produção de petróleo compreende tipicamente uma mistura de produtos, 

incluindo gás, partículas de areia e um fluxo de óleo e água. Um reservatório de 

petróleo em início de produção, em geral, apresenta uma razão óleo/água muito 

elevada. À medida que o campo se torna maduro, há a tendência dessa razão 

tornar-se cada vez menor. Poços em início de operação geram fluidos com cerca de 

80%, ou mais, de óleo, enquanto que os poços em campos maduros geram este 

percentual em água, restando somente 20% ou menos, de óleo do total produzido, 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2000, p.133). 

Durante o processo de extração de petróleo é comum o aparecimento de 

água. Essa água pode ser proveniente do aqüífero localizado numa região inferior 

da formação produtora ou, então, do mecanismo de recuperação secundária por 

injeção de água, (RAMALHO; LEOCÁDIO, 1998) Geralmente, o óleo e a água se 

encontram no fundo do poço, sob a forma de duas fases separadas. Ao escoarem 

através das tubulações de produção, essas fases são submetidas à agitação e 

cisalhamento, promovendo a dispersão de uma fase na outra. A presença de 

surfactantes naturais no petróleo, de caráter lipofílico dominante, propicia a 

formação de emulsões do tipo água/óleo (A/O) ou óleo-água (O/A), esses 

surfactantes migram para a interface óleo-água e formam um filme, que impede a 

coalescência das gotas, formando emulsões estáveis, denominada água produzida. 

As águas produzidas apresentam em sua constituição diferentes 

concentrações de cátions (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, Fe2+......) e ânions (Cl-, 

SO4
2-, CO3

2-, HCO3
- .....), sendo estes íons responsáveis pela incrustração destas 

águas, além desses íons também existem traços de metais pesados (HANSEN; 

DAVIES,  1994). 

Alguns compostos orgânicos naturais também estão presentes nas águas 

produzidas, os quais se dividem em quatro grupos principais: alifáticos (incluindo os 

naftênicos), aromáticos, polares e ácidos graxos. Os compostos relativamente 

solúveis em água, como os alifáticos mais leves (< C5) e os aromáticos como 

benzenos, toluenos, xilenos e naftalenos, sendo essas substâncias chamadas de 
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hidrocarbonetos da água produzida, além dos compostos polares como os fenóis 

que também contribuem para a contaminação da água produzida.  

A Tabela 1 apresenta o teor de diferentes compostos orgânicos presentes nas 

águas produzidas no Mar do Norte. 

Tabela 1 - Teor de compostos orgânicos presentes nas águas produzidas no Mar do Norte 

Constituintes Típico (mg/L) Faixa (mg/L) 

Alifáticos (<C5) 1 0 – 6 

Alifáticos (>C5) 5 0 – 30 

Aromáticos (BTX) 8 0 – 20 

Naftalenos 1,5 0 – 4 

Fenóis 5 1 – 11 

Ácidos graxos 300 30 – 800 

  

 Além dos compostos presentes na água produzida, citados anteriormente, 

também estão presentes uma grande variedade de produtos químicos que são 

adicionados durante o processo de produção, os quais são chamados de aditivos e 

são usados no processo de produção de petróleo. Os principais aditivos são 

inibidores de corrosão, inibidores de incrustração, biocidas, desemulsificantes, 

coagulante, floculantes, inibidores de deposição de parafinas/asfaltenos e 

antiespumantes. 

O impacto ambiental provocado pelo descarte da água produzida é 

geralmente avaliado pela toxidade dos constituintes e pela quantidade de compostos 

orgânicos e inorgânicos presente, em que alguns desses contaminantes 

permanecem dissolvidos, ao passo que outros tendem a sair da solução.  

             No caso da produção offshore, essa água produzida é geralmente 

descartada em um corpo de água natural ao redor da plataforma produtora. Sabe-se 

que a presença de impurezas oleosas na água reduz sua qualidade e as leis 

ambientais proíbem o descarte sem que um tratamento primário seja realizado para 

alcançar uma quantidade de contaminantes inofensiva ao ambiente aquático, 

(FERNANDES, 1995). Com relação ao teor total de óleos e graxas (TOG) presentes 

em águas oleosas, o CONAMA 357 estabelece hoje um limite máximo de 20 ppm 

para a água a ser descartada. 

             Uma conseqüência relacionada a esta problemática envolve o crescente 

interesse em pesquisa e desenvolvimento de processos de tratamento de água 
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produzida, para reduzir a níveis aceitáveis, a quantidade de contaminantes nas 

águas de descarte. Em geral, estes estudos são realizados com água oleosa 

sintetizada, isto é, uma água oleosa preparada em laboratório contendo uma 

concentração total de sais de 55.000 ppm, com uma relação de NaCl/CaCl2 de 10:1. 

Estes dois sais são utilizados nesta proporção e concentração para gerar um 

sistema relativamente simples, porém representativo da água do mar. O uso da 

própria água do mar em estudos sistemáticos não é possível devido às variações de 

composição em função do aqüífero de amostragem e do tempo de estocagem 

(RAMOS, 2001). 

O carvão ativado é mencionado como adsorvente de amplo espectro porque 

ele pode remover uma variedade de compostos orgânicos. Embora o carvão ativado 

seja um adsorvente efetivo para alguns compostos orgânicos, tais como ácidos 

graxos e fenóis, a ligação de adsorção entre os grupos funcionais da superfície e 

algumas espécies orgânicas é normalmente tão forte que o processo de dessorção é 

difícil e incompleto. Este efeito indesejável limita o uso do carvão ativado como 

adsorvente para a purificação de águas contendo certos contaminantes onde sua 

regeneração torna-se problemática, inviabilizando, assim, o reaproveitamento do 

sistema. Um processo muito utilizado, devido a sua simplicidade, eficiência e 

economia, é a flotação. 

 

 

2.4 EMULSÃO ÓLEO/ÁGUA 

 

 

As emulsões são instáveis termodinamicamente, portanto não se formam 

espontaneamente, sendo necessário fornecer energia para formá-las através de 

agitação, de homogeneizadores, ou de processos de spray. Com o tempo, as 

emulsões tendem a retornar para o estado estável de óleo separado da água, para 

que isso não ocorra, se aplica os agentes emulsificantes, os quais são chamados de 

surfactantes, que são substâncias adicionadas às emulsões para aumentar a sua 

estabilidade cinética tornando-as, razoavelmente, estáveis e homogêneas. Nas 

emulsões O/A geradas na indústria de petróleo, os surfactantes já existem 
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naturalmente e os mais conhecidos são os asfaltenos e as resinas de petroleo, os 

quais proporcionam a estabilidade da emulsão. 

A estabilidade de uma emulsão depende, essencialmente, de três fenômenos: 

sedimentação, floculação e quebra da emulsão devido à coalescência das gotículas 

dispersas. 

A sedimentação resulta de uma diferença de densidade entre as duas fases e 

consiste na migração de uma das substâncias para o topo da emulsão, não sendo 

necessariamente acompanhada de floculação das gotas. As colisões entre as gotas 

podem resultar em floculação, que pode levar a coalescência em glóbulos maiores. 

Eventualmente, a fase dispersa pode se tornar a fase contínua, separada da 

dispersão média por uma única interface. O tempo levado para tal separação de 

fases pode ser de segundos ou até anos, dependendo da formulação da emulsão. 

Para aumentar a estabilidade cinética das emulsões tornando-as 

razoavelmente estáveis, um terceiro componente, o agente emulsificante, pode ser 

adicionado. Os materiais mais eficientes como agentes emulsificantes são os 

tensoativos, alguns materiais naturais e certos sólidos finamente divididos. Esses 

materiais formam um filme adsorvido ao redor das gotas dispersas e ajudam a 

prevenir a floculação e a coalescência. 

Os seguintes fatores favorecem a estabilidade de emulsões: 

1) Tensão superficial baixa: a adsorção de surfactantes nas interfaces óleo-água 

diminui a energia interfacil, facilitando o desenvolvimento e aumentando a 

estabilidade das grandes áreas interfaciais associadas com as emulsões;  

2) Filme interfacial mecanicamente forte e elástico: a estabilidade das emulsões 

é favorecida pela proteção mecânica dada pelo filme adsorvido ao redor da gota. A 

elasticidade do filme também é importante para permitir a recuperação após 

distúrbios locais;  

3) Repulsão das duplas camadas elétricas: a repulsão entre as partículas diminui 

os choques evitando a floculação. Quando agentes emulsificantes iônicos são 

usados, a repulsão da dupla camada elétrica lateral pode prevenir a formação de 

filmes compactos. O efeito de expansão dos filmes pode ser minimizado usando 

uma mistura de um filme iônico com um não-iônico e/ou aumentando a concentração 

eletrolítica na fase aquosa;  
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4) Volume pequeno da fase dispersa: favorece a formação de gotículas pequenas;  

5) Gotículas pequenas: gotas grandes são menos estáveis devido a sua menor 

razão de área/volume, que aumentam a tendência da gota crescer;  

6) Viscosidade alta: diminui as colisões retardando a floculação e sedimentação.  

7) Tempo de vida de uma emulsão: O tipo de emulsão formada quando dois 

líquidos imiscíveis são homogeneizados depende dos volumes relativos das duas 

fases e da natureza do agente emulsificante. Quanto maior for o volume da fase, 

maior é a probabilidade do líquido se tornar a fase contínua. Sabões de metais 

alcalinos favorecem a formação de emulsões óleo em água, enquanto que sabões 

de metais pesados favorecem a formação de emulsões água em óleo. Além disso, a 

fase na qual o agente emulsificante é mais solúvel tende a ser a fase contínua. Essa 

generalização é conhecida como regra de Bancroft. 

Em agitação constante, as duas fases tendem, inicialmente, a formar 

gotículas dispersas de um dos líquidos no interior do outro. Quando a agitação 

cessa, as gotículas tendem a coalescer e os líquidos separam-se novamente. Pode-

se, então, definir o tempo de vida de uma emulsão, como o tempo decorrido desde o 

momento em que os líquidos estão completamente homogeneizados, até a 

separação total do sistema. Assim, o "tempo de vida" é maior quanto melhor for à 

estabilidade do sistema, a presença de surfactantes naturais no petróleo atuam de 

forma a estabilizar a emulsão O/A. 

 

 

2.3.1 Asfaltenos 

 

 

Os asfaltenos são tipicamente definidos como a fração de óleo insolúvel em 

solventes alifáticos de baixo peso molecular, como n-pentano e n-heptano 

(BAUGET, et al, 2001). Outra definição de asfalteno é que são moléculas planas, 

poliaromáticas e policíclicas que contém heteroátomos e metais, que existem em um 

estado de agregação em suspensão e estão rodeados e estabilizados por resinas 

(agentes peptizantes); não são puros, nem são moléculas idênticas, tem carga 

elétrica, e  estão poli dispersas. 
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Os estudos de Alayon (2004) apresentam os asfaltenos com um peso 

molecular entre 800 e 3000 e uma matriz limitada entre 4 ou 5 anéis benzênicos 

ligados por naftenos e prolongados por grupos alquil. A estrutura das moléculas de 

asfaltenos mostra que são hidrocarbonetos com partes relativamente polares, dadas 

por anéis aromáticos e grupos funcionais; e partes apolares constituídas pelas 

cadeias alifáticas, os quais permitem apresentar uma dualidade polar-apolar dando-

lhe propriedades interfaciais.  

Certos líquidos apolares podem conter substâncias susceptíveis de ionizar-se 

na interface. Por exemplo, um óleo vegetal ou petróleo contém certa concentração 

de ácidos carboxílicos, os quais podem ionizar-se.  

 

RCOOH    RCOO-  +  H+ 

 

A carga superficial também pode estar relacionada com a adsorção na 

interface dos íons inicialmente presentes na fase aquosa. Estes podem ser íons do 

tipo surfactantes, ânions ou cátions inorgânicos. 

A presença de certas moléculas dipolares pode modificar o ambiente elétrico 

em volta da interface e modificar a distribuição iônica na fase aquosa. 

A eletrização pode também provir de um fenômeno de fricção, particularmente 

em ausência de ionização e de eletrólitos. Este fenômeno depende da agitação 

mecânica e da agitação térmica do sistema. 

Quando um dos líquidos se divide no interior do outro se forma uma fase 

interna, dispersa ou descontínua, rodeada por uma fase externa, dispersante ou 

contínua. Assim, o processo de emulsificação implica num grande aumento de área 

interfacial (S1 e S2), a qual leva a um aumento brusco da energia livre de superfície 

(G1 e G2). (GARTI, 2001; SCHULMAN, et al, 1677; KHAN, 1996). Este fenômeno, 

em condições de temperatura constante, pode ser descrito pela Equação:  ΔG = G2  

-  G1 = γi  x  ΔS, em que, γi representa a tensão interfacial entre as fases aquosa e 

oleosa. Através da equação citada, pode-se verificar que o caminho mais viável para 

a desestabilização do sistema é a diminuição da tensão interfacial da dispersão, 

como forma de reduzir a energia livre derivada da expansão da área interfacial. Para 

que o ―tempo de vida‖ da emulsão seja de menor duração possível, é necessário o 
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uso de aditivos (agentes flotantes) na célula de flotação, com o objetivo de que a 

desemulsificação seja acelerada.  

Nas estações de tratamento de efluentes da indústria de petróleo, há um 

grande interesse na quebra da emulsão; e os métodos de separação de óleo/água 

em águas produzidas dependem de muitos fatores, incluindo os volumes envolvidos, 

a constituição da água, a localização do campo e os limites da legislação ambiental 

vigente. Para serem viáveis, as tecnologias de tratamento devem apresentar baixo 

custo operacional e elevada eficiência. Dentre os processos convencionais de 

tratamento para a remoção de compostos dispersos, pode-se citar os vasos 

gravitacionais, os sistemas de filtração em meio granular, a flotação por gás induzido 

ou dissolvido, a centrifugação e o emprego de hidrociclones. 

 

 

2.3.2 Quebra de emulsão  

 

 

A quebra de emulsões é motivo de pesquisa em várias partes do mundo, 

envolvendo tratamentos de efluentes do tipo emulsionados, usando diferentes 

técnicas como reatores eletroquímicos, biossurfactantes, surfactantes, polieletrólitos. 

Crespilho, et al estudaram o tratamento de efluente da indústria de 

processamento de coco utilizando eletroflotação, o qual teve como objetivo principal 

o desenvolvimento de um reator eletroquímico para a eletroflotação em escala 

laboratorial, possuindo um sistema de 5 eletrodos de alumínio, sendo 3 anodos e 2 

catodos. Os eletrodos foram ligados em uma fonte do tipo conversor CA/CC da 

marca Tecnovolt Minitec, mod RMF 20, tendo sido bombeado o efluente bruto para o 

reator com o auxílio de uma bomba peristáltica, mantendo-se a vazão constante. 

Após a eletroflotação, o efluente foi bombeado para uma câmara de separação, 

onde o lodo formado foi separado do efluente tratado, tendo em vista o tratamento 

de uma amostra real de efluente da indústria de coco. Foi escolhido esse tipo de 

efluente devido à alta quantidade de agentes potencialmente contaminantes em sua 

composição, como óleos e graxas, fazendo dele uma boa matriz de estudo. Usou-se 

a eletroflotação com inversão e sem inversão de polaridade, a seguir comparou os 

24 



 

 

resultados, mostrando que houve redução de vários contaminantes, onde a 

eletroflotação com inversão de polaridade fez com que o efluente assim tratado 

apresentasse pH=7,36, o que pode ser considerado bom em termos ambientais, 

também constatou que a sua eficiência na remoção dos contaminantes é maior 

frente à eletroflotação sem inversão de polaridade. 

Nitschke e Pastore (2002, p. 772-776) revisaram em suas pesquisas os 

principais aspectos relacionados à estrutura química, origem, propriedades e usos 

dos biossurfactantes, subprodutos metabólicos de bactérias, fungos e leveduras,  

como glicolipídios, lipopeptídios e lipoproteínas, fosfolipídios e ácidos graxos, 

surfactantes poliméricos e surfactantes particulados, os quais são utilizados na 

indústria de petróleo e outras, pois exibem propriedades surfactantes naturais 

diminuindo a tensão superficial, sendo utilizado como agente desemulsificante no 

tratamento de águas residuárias. 

 

 

2.3.3 Tensoativos 

 

 

As principais substâncias que atuam na quebra da emulsão, usadas hoje pela 

indústria de petróleo, são principalmente tensoativos e polieletrólitos. Os tensoativos 

são substâncias formadas por moléculas anfifílicas que possuem basicamente em 

sua estrutura molecular uma cabeça polar e uma cauda apolar constituída por uma 

ou mais cadeias carbônicas. Os surfactantes podem ser considerados qualquer 

composto que modifica a tensão superficial, quando dissolvido em água ou soluções 

aquosas. A propriedade primária destes agentes ativos é que sua concentração na 

superfície é muito menor quando comparada com a encontrada no interior da 

solução. Na interface, as moléculas se rearranjam de forma tal que a parte hidrofílica 

se direciona as regiões polares ou aquosas.  

Os tensoativos podem ser classificados como iônicos (aniônicos, catiônicos e 

anfótero) e os não-iônicos (não possuem cargas elétricas). Devido a essas 

propriedades, os surfactantes são muito explorados economicamente, isto é 

perfeitamente notado quando observa-se produtos como detergentes, tintas, 

6 
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adesivos, cosméticos, corantes, inseticidas, sorvetes, os quais são alguns exemplos 

dessas formulações. A natureza anfifílica das moléculas tensoativas explica sua 

tendência à acumulação nas interfaces, imergindo sua parte hidrofílica na água e 

isolando a parte hidrofóbica. Esta tendência determina sua atividade superficial, isto 

é, a habilidade para alterar a tensão interfacial de soluções aquosas, adsorvendo-se 

em interfaces água-ar ou água-óleo e alterar a superfície de corpos hidrofóbicos ou 

hidrofílicos. 

Além dos tensoativos também encontra-se na indústria, como agentes de 

flotação, polieletrólitos orgânicos comerciais, substâncias que possuem alto peso 

molecular e cargas elétricas distribuídas por toda a sua estrutura, essa 

macromolécula deve ser solúvel em água, já que se trata da purificação de águas 

produzidas como rejeito das indústrias de petróleo, além de ser bastante atuante na 

camada interfacial óleo-água alterando a estabilidade da emulsão de petróleo. 

Ramalho (2001) em seu trabalho sobre a avaliação da separação A/O em 

campo, injetando desemulsificante através da linha Gás-Lift, injetou dois tipos 

diferentes de desemulsificantes, os quais foram chamados de X e Z, com variação 

de concentração do desemulsificante X em 10 ppm, 18 ppm e 29 ppm, concentração 

do desemulsificante Z constante igual a 18 ppm, avaliando  o desempenho dos 

produtos pela quantidade de água removida no separador de produção, após, 

aproximadamente, quatro dias do início da injeção em superfície, tempo em que foi 

observado o efeito do desemulsificante. Foi verificado que injetando 

desemulsificante em excesso, houve perda de eficiência, sendo a concentração de 

18 ppm a que atingiu melhor resultado, 82,2% v/v de eficiência de separação do 

óleo/água. Também foi recomendado a formulação específica para o tipo de 

desemulsificante usado em cada poço de petróleo. 

Santos (2002)  determinou regiões de microemulsões, usando seis diferentes 

tensoativos comerciais, variando a razão Cotensoativo/Tensoativo (C/T). Os 

sistemas microemulsionados foram usados para quebrar as emulsões do campo de 

Calcáreo Trairí, poço XA-28, localizado no Rio Grande do Norte, Brasil. Foi aplicado 

um modelo matemático do tipo rede de Scheffé com o objetivo de determinar a 

melhor região de quebra de emulsão. Os melhores resultados foram obtidos 
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utilizando o lambra servo cc9408 e o Mi-break 706 como tensoativo, obtendo-se um 

percentual de quebra superior a 95%. 

 

 

2.3.4 Agente desemulsificante 

 

 

Como o petróleo produzido usualmente vem acompanhado de água, para 

desestabilizar essas emulsões são adicionados produtos ditos desemulsificantes. 

Estas emulsões podem se formar em função do regime de fluxo turbulento inerente 

às tecnologias de produção. Tais produtos têm a finalidade de promover a 

separação da água em óleo ou óleo em água, devido a quebra da emulsão formada 

durante o processo de extração. 

Aditivos químicos, como polímeros e tensoativos, são muito utilizados na 

indústria de petróleo, dentro de um vasto número de operações, tais como, 

perfuração, produção, transporte, tratamento de óleo, entre outros. Esses aditivos 

são usados para corrigir problemas operacionais e auxiliar na operação 

propriamente dita.  

Problemas como deposição inorgânica, formação de emulsões e corrosão são 

muito comuns nessas operações e são resolvidos com a adição de aditivos de 

diferentes naturezas químicas e em diferentes concentrações.  

A formulação de aditivos comerciais pode conter mais de um tipo de 

componente ativo, também conhecido como base. Normalmente, cada base tem 

efeito diferenciado para cada tipo de petróleo a ser tratado e são adicionados 

solventes à formulação, tais como compostos aromáticos e álcoois, que atuam como 

co-aditivos e/ou tornam a formulação menos viscosa. 

A água produzida é uma emulsão de óleo em água (o/a), que, normalmente, é 

tratada utilizando produtos químicos floculantes que podem atuar na adsorção na 

interface das gotas de óleo seguida da neutralização de cargas e/ou formação de 

pontes inter-particulares. 

A presença de água na produção de petróleo, se não tratada, acarreta 

corrosão e formação de depósitos salinos (incrustação). Quando isso acontece são 
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utilizados inibidores de corrosão e de incrustação, que previnem a corrosão das 

tubulações e a formação de incrustações quer pelo depósito nas superfícies das 

tubulações, quer pela formação de cristais incrustantes, como os carbonatos de 

cálcio e sulfatos de bário, estrôncio e cálcio. 

O estudo dos efeitos sinérgicos de aditivos usados em conjunto na indústria 

de petróleo sobre o desempenho de cada um poderá levar a otimização da 

quantidade e eficiência dos aditivos utilizados em campos de petróleo, bem como 

contribuir para a prevenção de danos e para a redução de descarte oleoso, 

minimizando a poluição ambiental. 

 

 

2.4 TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES 

 

 

2.4.1 Estação de Tratamento de Água (ETA) 

 

 

O conhecimento sobre a natureza da água tem avançado rapidamente e os 

problemas mais freqüentes têm sido vastamente estudados. Atualmente são 

verificados os sintomas, as causas e as soluções para os problemas da água 

através de sua purificação nas estações de tratamento de água, onde vários 

processos são utilizados. 

Nas Estações de Tratamento de Água (ETA), as águas coletadas dos 

mananciais se transformam em um produto potável, pronto para ser consumido sem 

riscos à saúde. No processo são utilizados equipamentos especiais e reagentes 

químicos próprios para remover as impurezas. Basicamente, o tratamento consta 

dos seguintes processos: decantação, filtração e cloração. 
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2.4.2 Estação de Tratamento de Efluente (ETE)  

 

 

 A prevenção à poluição refere-se a qualquer prática que vise à redução ou 

eliminação das cargas poluentes na própria fonte geradora. Inclui modificações nos 

equipamentos, processos ou procedimentos, reformulação ou replanejamento de 

produtos e substituição de matérias-primas e substâncias tóxicas que resultem na 

melhoria da qualidade ambiental.Nas Estações de tratamento de Efluentes (ETE), a 

situação é específica, pois as quantidades de processos são maiores e mais 

complexos que nas ETAs, bem como os reagentes químicos usados na purificação 

da água contaminada. O objetivo final é devolver uma água tratada que não agrida 

ao meio ambiente. 

Para purificação da água produzida são utilizados vários processos antes de 

devolvê-la ao mar, como: precipitação, troca iônica, adsorção, filtração, FLOTAÇÃO 

e tratamento biológico. 

A Figura 1 representa uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) com 

processos físico-químicos. 

 
Figura 1 - Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) com processos físico-químicos. 

Qualquer que seja a solução adotada para o lançamento dos resíduos 

originados no processo produtivo ou na limpeza das instalações, é fundamental que 

a indústria disponha de sistema para tratamento ou condicionamento desses 

materiais residuais. A Tabela 2 lista as operações usualmente empregadas no 

tratamento de efluentes industriais para os diferentes tipos de contaminantes 

existentes. 
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Tabela 2 - Tipos de tratamento de efluentes 

CONTAMINANTES OPERAÇÃO OU TRATAMENTO 

 

 

Sólidos suspensos 

 Gradeamento 

 Remoção de areia  

 Sedimentação 

 Filtração 
 Flotação 

 Adição de polímeros químicos 

 Coagulação/Sedimentação 

 Sistemas Naturais 

Orgânicos biodegradáveis 

 

 Lodos ativados 
 Reatores de filme fixo: filtros e contactadores biológicos rotativos 

 

Orgânicos voláteis  

 Striping 

 Tratamento de gás pós-striping 

 Adsorção por carvão 

 

Patogênicos 

 Cloração 

 Cloreto de Bromo 

 Ozonação 
 Radiação UV 

 Sistemas Naturais 
 

 

Nutrientes (Nitrogênio) 

 Nitrificação e desnitrificação com culturas em suspensão ou filme fixo 

 Striping de amônia 
 Troca Iônica 

 Cloração 
Sistemas Naturais 

 

Fósforo 

 Adição de sais metálicos 
 Coagulação / Sedimentação com cal 

 Remoção biológica 

 Remoção química-biológica 

 Sistemas Naturais 
 

Nitrogênio e Fósforo  Remoção de nutrientes biológica 

 

Orgânicos refratários 

 Adsorção por carvão 

 Ozonação 
 Sistemas Naturais 

 

Metais Pesados 

 Precipitação química 
 Troca Iônica 

 Sistemas Naturais 

Sólidos dissolvidos orgânicos  Troca Iônica 

 Osmose reversa 

 Eletrodiálise 
 

 

 

 

30 



 

 

2.4.3 Processos de tratamentos 

 

 

Os processos de tratamento utilizados são classificados de acordo com 

princípios físicos, químicos e biológicos:  

Processos físicos: Dependem das propriedades físicas do contaminante tais como, 

tamanho de partícula, peso específico, viscosidade, etc.  

Exemplos: gradeamento, sedimentação, filtração, flotação, regularização, etc.  

Processos químicos: Dependem das propriedades químicas dos contaminantes ou 

das propriedades químicas dos reagentes incorporados. 

Exemplos: coagulação, precipitação, troca iônica, oxidação, neutralização, 

osmose reversa, ultrafiltração.  

Processos biológicos: Utilizam reações bioquímicas para a eliminação dos 

contaminantes solúveis ou coloidais. Podem ser anaeróbicos ou aeróbicos.  

O tratamento biológico é menos dispendioso, baseando-se na ação 

metabólica de microrganismos, especialmente bactérias, que estabilizam o material 

orgânico biodegradável em reatores compactos e com ambiente controlado. No 

ambiente aeróbio são utilizados equipamentos eletro-mecânicos para fornecimento 

de oxigênio utilizado pelos microrganismos, o que não é preciso quando o 

tratamento ocorre em ambiente anaeróbio. 

Apesar da maior eficiência dos processos aeróbios em relação aos processos 

anaeróbios, o consumo de energia elétrica, o maior número de unidades, a maior 

produção de lodo e a operação mais trabalhosa justificam, cada vez mais, a 

utilização de processos anaeróbios. Assim, em algumas estações de tratamento de 

resíduos líquidos industriais estão sendo implantadas as seguintes combinações:  

 Unidades anaeróbias seguidas por unidades aeróbias;  

 Unidades anaeróbias seguidas de unidades físico-químicas. 

Processos físico-químicos: Os Principais objetivos do tratamento físico-químico 

são a remoção ou diminuição de concentração de metais pesados, remoção ou 

diminuição da toxicidade de alguns compostos orgânicos como fenóis e 

hidrocarbonetos tóxicos, clareamento e neutralização do pH da água. 
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2.5 MÉTODOS DE SEPARAÇÃO O/A UTILIZADOS NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO  

 

 

Os métodos de separação de óleo/água em águas produzidas dependem de 

muitos fatores, incluindo os volumes envolvidos, a constituição da água, a 

localização do campo e os limites da legislação ambiental vigente. Para serem 

viáveis, as tecnologias de tratamento devem apresentar baixo custo operacional e 

elevada eficiência. No caso de instalações offshore, estas tecnologias também 

devem ser compactas, devido às restrições de espaço e peso. 

Oliveira e Oliveira (2000) em trabalhos realizados sobre a remoção de 

contaminantes tóxicos dos efluentes líquidos oriundos da atividade de produção 

petrolífera no mar, mostraram a necessidade do emprego de diferentes processos 

na remoção total dos componentes nocivos ao meio ambiente, evidenciando que a 

escolha do processo mais indicado depende da localização da unidade de 

tratamento, das exigências, da legislação vigente, da constituição química e da 

vazão do efluente a ser descartado. Os autores concluíram que para remoção de 

compostos dissolvidos nas águas produzidas, o melhor processo é o de adsorção 

com carvão ativado combinado com o processo de oxidação a ar úmido, porém de 

custos elevados, optando-se por flotação por gás induzido, centrifugação e o 

emprego de hidrociclones, que além de eficientes são de custo baixo. Para a 

remoção de metais pesados a tecnologia mais promissora ainda é o processo de 

troca iônica, o mais eficiente usado nos dias atuais. 

Zaki, et al. (1996) estudou a eficiência do bifenol-A polietoxilado na quebra da 

emulsão água/óleo, em que usaram três tensoativos com diferentes Balanços 

Hidrofílico Lipofílico (BHL) e diferentes taxas de solubilidade do tensoativo em fase 

aquosa em relação à fase oleosa (Coeficiente de partição). A emulsão foi produzida 

sinteticamente em laboratório utilizando água, benzeno e asfalteno e após os 

ensaios foi observado que a quebra da emulsão é diretamente proporcional ao 

coeficiente de partição e ao BHL para o caso de emulsões água em óleo. Esse 

resultado confirma que os tensoativos hidrofílicos promovem emulsões do tipo óleo 

em água e os hidrofóbicos promovem emulsões do tipo água em óleo. Foi verificado 

que desemulsificantes com BHL entre 15 e 20 possuem maior eficiência na quebra 
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de emulsões água/óleo. Que o aumento da concentração do desemulsificante 

também aumenta sua eficiência até certo valor limite, o qual a partir daí diminui 

rapidamente devido ao agrupamento das moléculas de desemulsificantes na 

interface. O tempo também é outro fator importante, pois neste trabalho, para 24 

horas observou-se uma separação de até 100%, enquanto que com 30 minutos a 

eficiência era de 42,9%. Dentre os processos convencionais de tratamento para a 

remoção de compostos dispersos, tem-se: os vasos gravitacionais, os sistemas de 

filtração em meio granular, a flotação por gás induzido ou dissolvido, a centrifugação 

e o emprego de hidrociclones.  

Os compostos dissolvidos merecem maior atenção, pois são certamente os 

maiores causadores de poluição nos meios aquáticos onde as águas produzidas são 

descartadas. Abaixo serão citadas algumas destas técnicas aplicadas na remoção 

de metais pesados, compostos orgânicos e produtos químicos dissolvidos em área 

offshore. 

 

 

2.5.2 Precipitação 

 

 

Os metais pesados como o cádmio, cobre, cromo, níquel e zinco, podem ser 

precipitados na forma de hidróxidos ou carbonatos, na faixa de pH entre 8,5 e 9,5. 

Nestas condições, a concentração de metais ainda em solução, é relativamente 

baixa, atendendo na maioria dos casos, às exigências da legislação ambiental. 

 

 

2.5.2 Troca iônica 

 

 

A troca iônica é uma reação química reversível, onde íons de uma solução 

são trocados por outros íons ligados a um leito de resina imobilizado, esse material 

responsável pela troca iônica pode ser tanto natural como sintético. 
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2.5.7 Adsorção em carvão ativado 

 

 

Na adsorção em carvão ativado, os compostos aderem à superfície dos grãos 

do carvão ou ficam presos dentro dos poros destes grãos. O carvão ativado tem 

uma elevada superfície de contato por unidade de massa, maximizando assim sua 

capacidade de adsorção. 

 

 

2.5.8 Adsorção em Zeólitos Sintéticos 

 

 

 Os zeólitos atuam da mesma forma que as resinas de troca iônica. Como o 

zeólito é friável, utiliza-se o processo em leito fixo. Lembrando-se que antes da 

passagem da água produzida através do leito adsorvedor, é necessária a remoção 

do óleo disperso e dos sólidos em suspensão. 

 

 

2.5.9 Tratamento biológico 

 

 

Existem dois tipos de tratamento biológico: aeróbico e anaeróbico. Contudo, 

apenas o aeróbico pode ser considerado como economicamente viável para 

tratamento de águas produzidas em áreas offshore, uma vez que o processo 

anaeróbico é muito lento. O desempenho deste processo é governado pela 

biodegrabilidade dos materiais orgânicos, presentes na água produzida, pois apesar 

da maioria destes compostos orgânicos serem considerados de fácil degradação, a 

presença de compostos tóxicos nas águas produzidas, tais como biocidas e o 

metanol, reduzem, consideravelmente, a taxa de biodegradação. 
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2.5.10 Borbulhamento com gás 

 

 

Esta técnica, também chamada de stripping é empregada para transferir para 

a fase gasosa um componente volátil presente, inicialmente numa mistura líquida, 

podendo ser ar, nitrogênio, gás natural ou vapor empregado para este fim. Tanto 

quanto os parâmetros físicos, a taxa de remoção dos compostos voláteis da mistura 

líquida para a fase gasosa é governada pela temperatura e pelas propriedades 

químicas e físicas das fases e dos componentes a serem removidos. Neste 

processo, o gás é introduzido na base da coluna e os dois fluidos entram em contato 

em contra-corrente. O gás contaminado é, então, resfriado até 20ºC, para a 

condensação dos compostos orgânicos. A partir deste processo, é possível remover 

cerca de 90% dos compostos aromáticos e 60% dos compostos alifáticos. 

 

 

2.5.7 Flotação 

 

 

A flotação é um método de tratamento de efluentes utilizado hoje por várias 

indústrias para purificação das águas descartadas no meio ambiente. O surgimento 

do processo de flotação no início do século revolucionou a indústria mineral e 

tornou-se possível, a partir de então, o aproveitamento de minérios de baixo teor, 

por ser um processo relativamente seletivo. O seu emprego possibilitou a separação 

e concentração de minerais em minérios complexos, a utilização do processo 

estendeu-se ao campo dos não-metálicos, ampliando-se logo em seguida a ponto de 

incluir usos tão divergentes como a separação da tinta de papel reciclado, 

separação de ervilhas de suas vargens, de óleos dos resíduos industriais, de íons 

metálicos, bactérias, proteínas e partículas coloidais da água (HUNTER, 1993). 

Friberg e Venable (1983) estudaram o processo de flotação em separação de 

partículas hidrofóbicas via adesão a bolhas de gás levitando até a interface líquido-

ar, de onde são removidas. A separação se consegue introduzindo-se bolhas finas 

de gás na fase líquida. As bolhas aderem às partículas líquidas ou sólidas e a força 
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ascendente do conjunto partícula-bolha de gás faz com que ocorra a separação, 

essas bolhas podem ser geradas de diversas formas e o processo de flotação tem 

diversas aplicações para a melhoria do meio ambiente. As partículas que se 

encontram flotando são removidas mediante raspagem do sobrenadante. No 

processo de flotação, podem ser adicionados reagentes químicos que aumentam a 

eficiência do processo.  

Quando a substância a ser removida não possui hidrofobicidade natural, 

adiciona-se à emulsão uma substância química (polieletrólito ou tensoativo) 

ativadora de interface, que adsorve na superfície formando uma camada hidrofóbica, 

ávida por ar. Com agitação vigorosa a aeração da emulsão, a cobertura hidrofóbica 

age como uma ponte, permitindo a adesão da substância às bolhas que a transporta 

até a superfície, onde são recolhidas.  

Na operação de flotação, a capacidade de carreamento da água é diminuída 

e sua capacidade de empuxo é, então, aumentada pela adição de agentes flotantes. 

As substâncias naturalmente mais leves que a água, ou que pela ação destes 

agentes flotantes são tornadas mais leves, sobem a superfície e são, então, 

raspadas (PAUL; MOULIK, 1997).  

 

 

2.5.7.1 Auxiliares de flotação 

 

 

São substâncias que auxiliam no processo de flotação e como exemplo 

podem-se citar os surfactantes ou polímeros que, através de interações 

eletrostáticas e de Wan der Walls, agem na formação de flocos maiores, que são 

mantidos em suspensão dentro do tanque de flotação. Inoculada na coluna d'água, 

através de uma tubulação transversal instalada no fundo do tanque. Os tióis, os 

ácidos carboxílicos, os sulfonatos, entre outros, são considerados como auxiliares 

de flotação. 

Os agentes flotantes costumam ser pequenas bolhas de ar e compostos 

químicos. Existem três classes gerais de reagentes de flotação, coletores, 

modificadores e espumantes. Os coletores podem ser iônicos ou não iônicos, sendo 
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aqueles subdivididos em aniônicos e catiônicos, a maioria dos coletores são ácidos 

fracos, bases ou seus sais e são caracterizados por possuírem moléculas com dois 

grupos funcionais: um polar e outro apolar, eles são considerados compostos 

orgânicos heteropolares, ativadores de superfície. (APLAN, 1980). 

Os coletores não convencionais foram estudados por Da Mata (1986) que 

testou o desempenho do óleo de mamona como coletor na flotação de rejeitos de 

scheelita. As propriedades coletoras para o óleo natural não foram observadas, mas 

mostrou-se muito eficiente quando saponificado ou hidrolisado. Os melhores 

resultados foram obtidos com o óleo de mamona saponificado, com uma 

recuperação de material de 86%.  

Os agentes de flotação modificadores se subdividem em ativadores, 

depressores, reguladores do pH, dispersantes e floculantes, que segundo a sua 

natureza ainda podem ser divididos em orgânicos e inorgânicos e que têm a função 

de tornar a ação do coletor na substância mais efetiva, aumentando a seletividade. A 

forma de atuação dos modificadores pode ser diretamente sobre o material a ser  

flotado, variando sua composição química, interferindo em sua dissociação ou 

reagindo quimicamente com ele (FIGUEIRA, 1981). 

Os espumantes são compostos orgânicos de caráter heteropolar, que se 

adsorvem seletivamente na interface gás-líquido para formar uma espuma estável. A 

ação dos reagentes espumantes na fase líquida aumenta a resistência mecânica 

das bolhas de ar, favorecendo a sua dispersão e aumentando a exposição da 

superfície para aderência das partículas. Entre os reagentes espumantes mais 

freqüentes, tem-se: Terpineol, Cresol, Metil Isobutil Carbinol (MIBC), Éter 

Polipropileno Glicol. (MILLER, 1973; DUDENHOV et al, 1980). 

Na indústria de Petróleo, os desemulsificantes mais utilizados são os 

poliglicóis e seus ésteres, compostos etoxilados de álcoois, aminas, resinas, 

nonilfenóis, álcoois polihidricos e sais de ácido sulfônico. 

Ramos (2001) mostrou a composição química de dois diferentes 

desemulsificantes usados como auxiliares de flotação, conforme Tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3 - Agente de Flotação – Tipo A 

TIPO QUÍMICO REAGENTE (%) 

Resina etoxilada 25 

Éster poliglicólico 20 

Poliglicol modificado 5 

Nafta aromática pesada 45 

Álcool 2-metilpropil 5 

 
Tabela 4 - Agente de Flotação – Tipo B  

TIPO QUÍMICO REAGENTE (%) 

Óxido poliglicólico 10 

Resina óxido de etileno 5 

Éster poliglicolico modificado 25 

Resina nonilfenol etoxilado 2 

Nafta aromática pesada 53 

Álcool 2-propil 5 

 

 

2.5.7.1.1 Efeito do tipo e concentração do coletor 

 

 

A eficiência na remoção da partícula depende fortemente da concentração do 

coletor empregado. Normalmente, nas técnicas de flotação, existe uma razão ótima 

de concentração de coletor/coligante para que a remoção seja máxima. 

Para adquirir uma máxima separação na flotação iônica é necessário ter uma 

concentração de coletor em excesso, maior do que a quantidade estequiométrica 

para garantir que todos os íons coligantes se liguem aos íons coletores formando o 

sublato, (PINFOLD, 1972). Por outro lado, se alta concentração de coletor está 

presente, podem ocorrer efeitos prejudiciais como, por exemplo, a formação de 

micelas que competem com o conjunto coletor/coligante por um lugar na superfície 

da bolha, adsorção do coletor sozinho na superfície da bolha, geração de grandes 

quantidades de espuma, e quantidades residuais tóxicas de coletor no efluente final 

(DUYVESTEYN; DOYLE, 1993). 

Na flotação de precipitados e de colóides, a concentração do coletor tem que 

ser suficiente para formar uma espuma estável e persistente para manter o 
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precipitado suspendido na superfície da solução e prevenir a sua redispersão 

(DUYVESTEYN ; DOYLE, 1993; PINFOLD, 1972). 

Sebba, F. (1962) estudou a supressão da flotação devido a um excesso de 

coletor, a qual pode ocorrer pelas seguintes razões: 

À medida que a concentração de coletor aumenta, as partículas ficam 

cobertas por uma segunda camada de coletor, atribuindo um caráter hidrofílico às 

partículas e, conseqüentemente, não havendo separação por flotação. 

Um incremento na concentração de coletor acarreta uma competição entre 

partículas e íons do coletor por um lugar na superfície das bolhas, dificultando ainda 

mais a remoção do sublato. 

Quando a concentração de coletor exceder a concentração micelar crítica 

(CMC), a flotação será realizada com menor eficiência, porque os íons coligantes 

serão adsorvidos nas micelas, e como estas possuem caráter hidrofílico, se 

apresentará baixa flotabilidade. 

Zouboulis e Goetz (1991), estudaram o efeito do etanol no processo de 

flotação iônica de Cr3+ e Cr6+ em presença de cloreto de cetiltrimetilamônio (CTMA-

Cl) e concluíram que a presença do álcool aumentava a eficiência do processo.          

Para alcançar graus de remoção iguais, necessitou-se de quantidades bem menores 

de coletor quando o etanol estava presente. 

 

 

2.5.7.1.2  Efeito da concentração de espumante 

 

 

A adição de pequenas quantidades de espumantes na solução tem várias 

funções, tais como evitar a formação de micelas, diminuir o tamanho das bolhas 

formadas e a melhor dissolução dos coletores. Já que o uso de bolhas pequenas 

aumenta a probabilidade de união de mais de uma bolha com um agregado, 

conseqüentemente aumentará a separação por flotação (DOYLE et al., 1995). 

O tamanho da bolha também tem influência na estabilidade da espuma. A 

espuma obtida com grandes bolhas é, usualmente, menos estável. Entretanto, 
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grandes quantidades de espumante podem causar ruptura da espuma pela rápida 

coalescência, melhorando a separação óleo/água. 

Os espumantes têm também como função cooperar ativamente com o coletor 

adsorvido no momento da ligação de partículas sobre as bolhas, reduzindo a tensão 

superficial e estabilizando a espuma (ALEXANDROVA ; GRIGOROV, 1996). 

Zouboulis e Goetz (1991), analisaram o efeito do etanol como espumante na 

remoção de Cr6+ por flotação iônica em presença de cloreto de cetiltrimetilamônio 

(CTMA-Cl). Verificou-se que a presença de etanol aumenta a eficiência do processo, 

mantendo-se acima de 80% para concentrações de etanol de 0,05 a 2%. 

 

 

2.5.7.2 Variáveis que influenciam o processo de flotação 

 

 

A variação do pH pode produzir variações na carga da substância a ser 

flotada e também do agente de flotação, por hidrólise ou pela formação de 

complexos os quais podem produzir mudanças no comportamento do agente de 

flotação, levando a uma mudança na natureza do processo (ZOUBOULIS et al, 

1992, p. 480). 

 A mudança do pH influencia tanto no grau de ionização do desemulsificante 

utilizado como na estabilidade da espuma formada. No primeiro caso, podem ocorrer 

mudanças no modo de ligação com a substância a ser flotada, produzindo, assim 

nos dois casos uma diminuição na eficiência do processo. 

Dado que a ótima flotação ocorre para um determinado pH, o qual varia de 

sistema para sistema, é possível obter uma flotação seletiva mediante o controle 

apropriado do pH. O desemulsificante se adsorve na superfície da partícula 

modificando suas propriedades elétricas, sendo assim flotado eficientemente. 

(ZOUBOULIS, et al, 1995). 
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2.5.7.3 Interações interfaciais no sistema de flotação 

 

 

O processo de flotação é uma separação feita numa suspensão em água. As 

partículas que se desejam flotar são obrigadas a percorrer um trajeto sendo levada a 

superfície, no sentido ascendente. A diferença entre as espécies é dada pela 

capacidade de suas partículas se prenderem às bolhas de gás (geralmente ar). Se 

uma partícula consegue capturar um número suficiente de bolhas, a densidade do 

conjunto partícula-bolha torna-se menor que a do fluido e o conjunto se deslocam 

verticalmente para a superfície, onde fica retido e é separado numa espuma. 

(TOREM et al, 2002). 

O principal objetivo da adição de surfactantes é a alteração da superfície da 

partícula, tornando-a hidrofóbica. As partículas hidrofobizadas apresentam uma 

fraca afinidade pela água e, conseqüentemente, podem ser ligadas às bolhas de ar 

e separadas da fase aquosa. 

Para que isso ocorra é necessário que a molécula do agente de flotação 

migre do seio da solução para a superfície da partícula e aí se deposite, assim, 

quando aparecerem às bolhas de ar, a superfície que a partícula apresenta a elas 

não é mais a sua superfície própria, mas sim uma nova superfície, alterada pela 

substância hidrofóbica, a qual se denomina agente de flotação. 

A causa da migração do agente de flotação, da solução para a superfície da 

partícula reside na atração da partícula por essa substância (ZOUBOULIS, 1987). 

Freqüentemente, pode-se admitir que se trate de ações elétricas ou eletrostáticas, 

em outros casos, temos a ação de forças moleculares tipo Van der Waals, ou outras. 

Diante disso, pode-se imaginar um mecanismo mais complexo em que as moléculas 

na solução sejam: 

 Atraídas para as vizinhanças da partícula; 

 Adsorvidas na sua superfície; 

 E reagir com as moléculas ou íons da superfície da partícula. 

Este mecanismo pode ocorrer por completo ou em parte. Ocorrendo apenas a 

atração das moléculas para o entorno da partícula, denominado de fenômeno de 

adsorção de primeira espécie ou do tipo nuvem, ou ainda do tipo elétrico. O 
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fenômeno é de natureza eminentemente eletrostática (ZOUBOULIS e MATIS, 1995, 

p. 317).  

Se as moléculas forem adsorvidas na superfície da partícula, o contato efetivo 

entre elas passa a ocorrer em pelo menos um ponto, desse modo, pode-se dizer que 

ocorre adsorção da segunda espécie, ou do tipo líquido ou físico, pois a molécula 

estando ancorada à superfície da partícula pode mover-se ao longo da superfície, e 

não afastar-se dela.  

Na superfície água-ar, ou na interface óleo-água, observa-se uma brusca 

transição de polaridade, o que é particularmente favorável para a orientação 

perpendicular na interface das moléculas L-H. Nesta situação o grupo hidrofílico H 

volta-se para a fase aquosa, mesmo que o grupo lipofílico L, se encontre em um 

ambiente não polar. 

Quando ocorre o fenômeno completo, as moléculas reagem com a superfície 

da partícula e ficam aderidas quimicamente a um ponto dela, a fixação é tal que elas 

podem vibrar em torno de uma posição, mas não saem dessa posição (RUBIO; 

SMITH, 2002).  

A substância capaz de se adsorver à superfície da partícula e torná-la 

hidrofóbica é denominada de coletor e o mecanismo de adsorção e geração de 

hidrofobicidade é denominado coleta. 

 

 

2.5.7.3.1 Interações interfaciais 

 

 

Quando moléculas, átomos ou íons aproximam-se uns dos outros, dois 

fenômenos podem ocorrer: (i) eles podem reagir ou (ii) eles podem interagir. Uma 

reação química, por definição, requer que ligações químicas sejam quebradas e/ou 

formadas. Uma interação física significa que as moléculas se atraem ou se repelem 

entre si, sem que ocorra a quebra ou formação de novas ligações químicas. Estas 

interações são freqüentemente chamadas de interações não covalentes ou 

interações intermoleculares. As energias envolvidas em tais tipos de interações são 

muito menores que aquelas envolvidas em processos reativos. 
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As forças entre duas partículas em solução podem ser relacionadas ao 

potencial de campo médio.  

As interações coulombianas da dupla camada têm origem nas interações 

elétricas das partículas carregadas. A carga elétrica, assim como a massa, é uma 

qualidade intrínseca da matéria e apresenta a particularidade de existir em duas 

variedades, convencionalmente denominada positiva e negativa. Duas cargas 

elétricas de mesmo sinal se repelem, e quando de sinais contrários se atraem. A 

força destas interações é diretamente proporcional a sua quantidade de carga e 

inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Para explicar a 

existência dessas forças adotou-se a noção de campo elétrico criado em torno de 

uma carga, de modo que a força elétrica que vai atuar sobre outra carga distanciada 

da primeira corresponde ao produto da quantidade de carga desta primeira por uma 

grandeza chamada intensidade de campo elétrico.  

A energia que este campo transmite à unidade de carga chama-se potencial 

elétrico e, geralmente, é medido em volts. Assim como as interações coulombianas 

da dupla camada, as forças de dispersão têm origem nas interações elétricas das 

partículas. Porém, enquanto a natureza das interações coulombianas da dupla 

camada é eletrostática e atua apenas em partículas formalmente carregadas, as 

forças de atração de van der Waals são de natureza eletrodinâmica e atuam em 

todas as partículas, estejam elas carregadas ou não. 

Para dois corpos eletricamente neutros e não magnéticos, mantidos a 

distâncias entre uma e algumas dezenas de nanômetros, predominam estas forças 

de atração a "grandes" distâncias. Explicações satisfatórias para a origem das 

interações de van der Waals vieram apenas com o advento da mecânica quântica.  

Fritz London (1930) descreveu a natureza destas forças e as atribuiu ao movimento 

(flutuações) dos elétrons dentro das moléculas. As interações de van der Waals, 

decorrentes especificamente das flutuações dos elétrons em moléculas, ficaram 

conhecidas com o nome de London, de flutuação de cargas, eletrodinâmicas, ou de 

dispersão. Elas estão presentes tanto em moléculas apolares como em moléculas 

polares. As forças de van der Waals desempenham um papel importante em todos 

os fenômenos intermoleculares, embora não seja tão forte quanto as interações 
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coulombianas ou ligações de hidrogênio, as interações de dispersão estão sempre 

presentes. 

Quando duas partículas ou superfícies se aproximam a distâncias menores 

que poucos nanômetros, as teorias contínuas como a de superposição das duplas 

camadas elétricas e a atrativa de van der Waals normalmente falham na descrição 

das interações interpartículas. Esse fato pode decorrer da falha de uma ou de 

ambas as teorias contínuas a pequenas distâncias ou devido a atuação de outras 

forças como forças decorrentes da correlação entre íons, forças de solvatação, 

estéricas ou de hidratação. Essas forças adicionais podem ser repulsivas, atrativas 

ou oscilatórias, podendo ser mais fortes que as outras duas forças a pequenas 

distâncias. Entre interações importantes a serem consideradas de longo alcance 

estão as interações Coulombianas e de van der Waals e entre as interações 

importantes de curto alcance estão a de solvatação e outras forças estéricas 

(ISRAELACHVILI J; BERMAN, 1995). 

A teoria de Poisson-Boltzmann trata os íons em solução como cargas 

pontuais que interagem uns com os outros e com a partícula, apenas através de um 

potencial eletrostático médio, e não leva em consideração efeitos como as 

correlações entre íons, interações não-eletrostáticas entre íons (interações de esfera 

rígida, interações de dispersão, etc), ou ainda, as interações de imagem em 

interfaces não carregadas. A consideração de correlações entre íons e macro-

partículas pode levar a comportamentos qualitativamente diferentes daqueles 

previstos pela equação de Poisson-Boltzmann. Um exemplo importante seria a 

contribuição eletrostática do potencial de campo médio entre duas superfícies 

igualmente carregadas.  

Bell e Levine (1958) demonstraram que modelos baseados na equação de 

Poisson-Boltzmann sempre resultam interações repulsivas entre superfícies 

igualmente carregadas. Entretanto, Pate Y (1980) e, posteriormente, Kjellander 

(1984) demonstrou a possibilidade teórica de atração de partículas coloidais com 

cargas superficiais suficientemente altas através da inclusão de correlações íon-íon. 

Estudos de simulação do modelo eletrostático primitivo restritivo confirmaram a 

presença de interação atrativa. (GUTTMANN et al.,1980; TORRIE, et al., 1986; 

GULDBRAND et al., 1984; VALLEAU, 1991). 
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Duas grandes simplificações das interações de van der Waals é considerar 

que as interações são não-retardadas e aditivas. A suposição de interações aditivas 

aos pares inerente às fórmulas e definições das interações não-retardadas de van 

der Waals e da constante de Hamaker ignoram a influência das partículas da 

vizinhança sobre a interação entre qualquer par de partículas em evidência. A 

polarizabilidade efetiva de uma partícula é alterada quando cercada por outras 

partículas. Em meios rarefeitos como em gases, esses efeitos são pequenos e a 

suposição de aditividade pode ser válida, mas isso não é o caso dos meios 

condensados. Sendo assim, a abordagem de aditividade não pode ser prontamente 

estendida para corpos interagindo em um meio. 

Este problema da aditividade foi alvo da teoria de Lifshitz que ignora a 

estrutura atômica e considera que as forças entre partículas sejam tratadas em um 

meio contínuo onde as propriedades como a constante dielétrica e o índice de 

refração dos corpos são definidos e não dependem da solução nem do meio. 

Embora esta teoria seja conveniente para tratar a aproximação da aditividade das 

interações de van der Waals, ela possui limitações. Cargas superficiais 

suficientemente grandes geram grandes campos elétricos e altas concentrações de 

contra-íons próximo à superfície. Ambos estes fatores levam à diminuição da 

constante dielétrica próximo à superfície ou interface (HUANG; RUCKENSTEIN, 

2003). 

 

 

2.5.7.3.2 Forças de hidratação, estruturais e de solvatação 

 

 

As forças estruturais, também referidas na literatura como forças de 

solvatação ou forças de hidratação para meios aquosos, surgem do ordenamento 

das moléculas do líquido quando estas estão confinadas entre duas superfícies 

mutuamente próximas e que podem ser atrativas ou repulsivas. A origem das forças 

estruturais ainda não está bem estabelecida. A explicação corrente baseia-se na 

suposição de que a presença de uma superfície deve alterar a natureza do fluido na 

região próxima a essa superfície. 
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Em meio aquoso, a interação por forças estruturais entre superfícies 

hidrofílicas é repulsiva, e sua intensidade depende do grau de hidratação das 

superfícies ou grupos superficiais. A aproximação de duas partículas com 

superfícies hidratadas é geralmente impedida por uma interação repulsiva extra, 

distinta da repulsão eletrostática. Esta repulsão por hidratação surge essencialmente 

da necessidade das superfícies se desidratarem para que o contato entre elas 

ocorra. Entre superfícies hidrofóbicas, a interação é atrativa e sua intensidade, neste 

caso, depende da hidrofobicidade da superfície ou dos grupos superficiais. 

Dois métodos têm sido usados na abordagem das forças de solvatação: a 

abordagem da área de superfície acessível ao solvente (CURTIS; LUE, 2006) e a 

abordagem alternativa do modelo híbrido de Hamaker/Lennard-Jones, que é 

utilizado para cálculos de interações atrativas de curto alcance. Quando as 

interações soluto-solvente são suficientemente de curto alcance, as forças de 

solvatação podem ser aproximadas pela área correspondente à área removida de 

solvente devido à interação soluto-soluto, multiplicada pela energia livre de 

solvatação do soluto. Sendo conhecido como a abordagem da área de superfície 

acessível ao solvente. 

A outra abordagem para cálculos de energias de interação, que também trata 

os efeitos do solvente de modo implícito, é o modelo híbrido Hamaker/Lennard-

Jones, podendo ser usado para cálculos de interações atrativas de curto alcance.  

 

 

2.5.7.3.3 Forças de flutuação e estéricas 

 

 

Há interfaces inerentemente móveis ou fluidas que ocorre em interfaces 

líquido-líquido, líquido-vapor e algumas anfifílico-água. Em superfícies líquido-vapor, 

as flutuações ou protusões térmicas são de escala molecular. Embora a escala 

dessas flutuações não seja superior a alguns Angstroms, elas são suficientemente 

ativas de modo a afetar significativamente a estrutura molecular das superfícies. 

Diferentes tipos de flutuações podem ser relevantes dependendo da forma das 

moléculas e das suas interações específicas com a superfície. Em alguns casos os 
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resultados de protusões podem ter grandes amplitudes. Quando duas dessas 

interfaces ou superfícies se aproximam, suas protuberâncias ficam confinadas em 

uma pequena região de espaço e, na ausência de outras forças de interação, uma 

força repulsiva cresce associada à entropia desfavorável deste confinamento. 

Algumas forças são essencialmente entrópicas ou osmóticas por origem e são 

referidas como ‗flutuação térmica‘, ‗entropicamente impulsionada‘ ou ‗forças de 

protusão‘. 

Um segundo tipo de interface termicamente difusa ocorre quando cadeias 

moleculares ligadas a algum ponto da superfície possuem um ramo termicamente 

móvel na solução. Com a aproximação de outra superfície, a entropia de 

confinamento das cadeias pendentes novamente resulta em uma força entrópica 

repulsiva pela sobreposição das moléculas poliméricas e são conhecidas como 

repulsão ‗estérica‘ ou ‗de superposição‘. Para ambos os exemplos acima, 

reorganizações moleculares complexas e outras interações podem levar a potenciais 

de interações bem mais complexos. Por exemplo, a força pode ser, a princípio, 

atrativa e tornar-se repulsiva posteriormente. 

 

 

2.5.7.3.4 Hidrofobicidade 

 

 

Pode-se usar a tensão superficial para determinar a hidrofobicidade da 

seguinte maneira: 

             Ao se deformar ligeiramente a superfície líquida de forma que a área da 

interface sólido-líquido aumente de dA SL, a variação da energia de Gibbs será 

                                                                                   

                                                                             (1) 

Em que: = Tensão superficial, A = Área de contato, L = Líquido, S = Sólido, V = 

Vapor. 

Na Figura 2, tem-se que: 

dAsV = - dAsL                                                                                                                                                                        (2)            
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dALV = dAsL cos Θ                                                                                                       (3) 

Então,  

 dG = (γ sL - γ sV + γ LV cós Θ) dAsL                                                                                                  (4) 

 

Figura 2 – Ângulo e área de contato entre uma gota de água e a superfície de um sólido. 

 

A variação no ângulo Θ contribui apenas para um termo de segunda ordem. 

Então se pode definir σ Ls, como o coeficiente de espalhamento de um líquido sobre 

um sólido ou sobre outro líquido, como:  

 σ Ls = - δG / δAsL                                                                                                         (5) 

Assim,  

Se σ Ls for positivo, (δG / δAsL) será negativo e a energia de Gibbs diminuirá à 

medida que a interface sólido líquido aumentar; o líquido se espalhará 

espontaneamente.  

Se σ Ls = 0, a configuração será estável (em equilíbrio) com relação à variação 

da área interfacial sólido-líquido. 

Se σ Ls for negativo, o líquido irá se contrair e diminuir ASL espontaneamente. 

Combinando as equações dG = (γ sL - γ sV + γ LV cós Θ) dAsL com   a equação 

σ Ls = - δG / δAsL  obtem-se: 

σ Ls = γ sV - γ sL - γ LV cós Θ                                                                                          (6) 

Se o líquido for estável quanto às variações em sua área de contato,  σ Ls = 0 

e tem-se:  

γ sV - γ sL  = γ LV cós Θ                                                                                                  (7) 
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Sabendo que o trabalho de adesão é igual a: 

 wA
sL = γ sV + γ LV - γ sL                                                                                                                                                 

(8)
 

Combinando as duas equações anteriores para eliminar  γ sV - γ sL  , tem-se: 

wA
sL = γ LV (1 + cos Θ)                                                                                                 (9) 

Se Θ = 0, então  

wA
sL = γ LV                                                                                                                                                                          

(10) 

Ou seja, o trabalho de adesão entre o líquido e o sólido é igual ao trabalho de 

coesão do líquido. Assim, o líquido pode se espalhar indefinidamente sobre a 

superfície de contato. 

Se Θ = 180º, cos Θ = -1 e wA
sL = 0 

Não há dispêndio de energia de Gibbs para separar o sólido e o líquido, o 

líquido não se espalha sobre a superfície do sólido. 

 

 

2.6 MODELAGEM DO PROCESSO DE FLOTAÇÃO 

 

 

A flotação depende muito das características interfaciais do sistema partícula 

e bolha. A flotação de partículas em suspensão é um fenômeno cinético e 

termodinâmico, composto por diversas etapas (ou micro-fenômenos). Associando-se 

probabilidades a cada uma dessas etapas, obtém-se um modelo probabilístico desta 

tecnologia.  

Conforme exposto por RUBIO et. al. (2001), a probabilidade para que a 

flotação ocorra é dada por: 

Pf = Pc. Pa                                                                                                                       (11) 

 

Em que, 

 Pf = probabilidade de flotação 

Pc = probabilidade de colisão 

Pa = probabilidade de adesão 
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2.6.1 Cinética do processo de flotação  

 

 

A quantificação dos parâmetros cinéticos é de grande importância para a 

flotação industrial, pois permite a determinação da velocidade do processo de 

adsorção da partícula à bolha de gás e como as variáveis influenciam em sua 

eficiência. Com o aprofundamento deste conhecimento, amplia-se o estudo e torna-

se cada vez mais possível a aplicação desta técnica em escala industrial para a 

descontaminação de efluentes reais, contendo poluentes como óleos, graxas e 

metais pesados. 

No método de análise integral, seleciona-se um modelo cinético e sua 

correspondente equação de velocidade e, após tratamentos matemáticos e 

integrações apropriadas, relacionam-se num gráfico cartesiano os dados de 

concentração do reagente estudado (C) e tempo de reação (t) para obter uma reta.  

Colocando os dados em um gráfico, a obtenção de uma função 

razoavelmente linear indica o acerto na escolha do mecanismo. 

No método de análise diferencial, seleciona-se um modelo cinético e ajusta-se 

diretamente aos dados a correspondente expressão da velocidade. 

Ambos os métodos têm suas vantagens e desvantagens. O método integral é 

de uso mais simples, recomendado no teste de mecanismos específicos, 

mecanismos simples ou quando os dados são tão divergentes que tornem 

impraticáveis as derivações. 

O método diferencial é mais usado nas situações complexas, mas requer 

maiores cuidados ou maior número de dados. O método integral exige que se 

estabeleça um mecanismo de reação hipotético, o que não é necessário no método 

diferencial, que pode ser utilizado na pesquisa da equação empírica que melhor se 

ajuste aos dados (LEVENSPIEL, 1974). 

 

 

 

 

 

50 



 

 

2.6.1.1 Ordem da reação 

 

 

A cinética da flotação é geralmente analisada determinando-se a taxa na qual 

uma determinada espécie é recuperada ou removida da solução, sob condições de 

batelada. Os resultados são, geralmente, expressos na forma de curvas de 

recuperação (%) em função do tempo. 

Grieves et. al. (1976) examinaram a flotação dos íons Fe(CN)6
2- utilizando um 

coletor catiônico, com a presença do coligante em excesso durante todo o tempo, a 

equação obtida foi: 

-  
93,0264,0 t

dt

d
                                                                                               (12) 

Em que  é a massa de coligante que pode ser flotada pelo coletor e t é o 

tempo em minutos. 

Rubio et al. (1998) estudaram a cinética da flotação de Cu2+ utilizando DSS 

como coletor. Estes autores sugeriram reação reversível de primeira ordem: 

)( ccK
cc

c

dt

dc
m

m

                                                                                            (13) 

Onde C0, Cm e C são concentrações inicial, final e em um determinado tempo 

do íon metálico respectivamente e K é a constante cinética. 

Charewick e Basak (1982) aplicaram o modelo cinético sugerido por (RUBIO 

et. al.,1998), na flotação de precipitados de hidróxido de Zn(II), Cu(II) e Co(II), 

concluindo que este modelo foi adequado ao sistema utilizado. 

 

 

2.6.1.2 Método de Geração de Bolhas de Ar 

 

 

As células ou colunas de flotação de precipitados ou de colóides podem diferir 

uma das outras dependendo da forma pela qual as bolhas são geradas, isto é, ar 

disperso, ar dissolvido ou eletroflotação. (ZOUBOULIS et. al., 1992). 
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Na flotação por ar disperso, o método de geração de bolhas consiste na 

introdução direta de gás na célula de flotação através de um dispersor (―sparger‖). 

Geralmente, os materiais usados nestes dispersores são o aço inoxidável, cerâmica 

porosa, vidro sinterizado, ou polietileno. O tamanho das bolhas vai depender do 

tamanho dos poros do sparger.  

Buchan, e Yarar (1995) sugeriram placas com porosidade 4 (10 –15 μm) que 

podem atingir mais altas eficiências, devido à grande área superficial atingida pela 

formação de bolhas de menor diâmetro.  

A flotação por ar dissolvido é baseada na variação de solubilidade do ar na 

água, e varia de acordo com a pressão do sistema, (RUBIN; JOHNSON, 1967). 

Inicialmente, a água é saturada com ar em condições de alta pressão. Quando a 

água é introduzida na célula de flotação, a troca para a pressão atmosférica libera 

bolhas de ar (ZOUBOULIS et al., 1990). A quantidade de ar dissolvido na água para 

uma pressão determinada pode ser calculada pela lei de Henry. Como as bolhas 

formadas possuem tamanhos menores que 100μm com esta técnica se consegue 

flotar o material coloidal (ZOUBOULIS et al., 1990). 

A Eletroflotação é um método baseado na eletrólise de uma solução aquosa, 

produzindo essencialmente hidrogênio e oxigênio, que agem como fase gasosa pela 

passagem de uma corrente entre dois eletrodos. A energia requerida depende da 

condutividade do líquido e a distância entre os eletrodos (TOREM; PALMIERE, 

2002). 

Este método possui a vantagem de gerar bolhas sem promover turbulência no 

sistema, por outro lado a desvantagem é a necessidade da troca periódica dos 

eletrodos devido ao seu desgaste, (RUBIO; VALDERRAMA, 1998). O tamanho de 

bolhas geradas neste processo é da ordem de 100 μm de diâmetro. 
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2.6.2  Termodinâmica de flotação 

 

 

2.6.2.1  Tensão superficial 

 

 

A tensão superficial é responsável pela estabilidade das emulsões. Líquidos 

tendem a adotar formas que minimizam sua área superficial, e dessa forma 

permanecem cercadas por um maior número de moléculas. Gotas de líquidos, 

portanto tendem a ser esféricas, porque uma esfera é a forma com a menor razão 

superfície/volume. Entretanto, há outras forças presentes que competem contra a 

tendência de assumir essa forma ideal e, em particular, a gravidade e as interações 

moleculares podem deformar essas esferas. 

Efeitos de superfície podem ser expressos na linguagem de energias de 

Helmhotz e Gibbs. A ligação entre essas quantidades e a área superficial é o 

trabalho necessário para mudar a área por uma dada quantidade, e o fato de que dA 

e dG são iguais (sob condições diferentes) ao trabalho feito ao mudar a energia do 

sistema. O trabalho necessário para mudar a área superficial α de uma amostra por 

uma quantidade infinitesimal dα é proporcional a dw, e escreve-se dw = α.dα, o 

coeficiente α é chamado de tensão superficial; suas dimensões são energia/área 

(J.m-2). Entretanto, os valores de α costumam ser apresentados em Newtons por 

metro (N.m-1, porque 1J = 1 N.m). Com volume e temperatura constantes, o trabalho 

de formação da superfície pode ser identificado com a mudança da energia de 

Helmholtz, e pode-se escrever: dA = α.d α, uma vez que a energia de Helmholtz 

decresce (dA < 0) se a área superficial decresce (d α < 0), as superfícies têm uma 

tendência natural a se contrair.  
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2.6.2.2 Formação de micelas 

 

 

A termodinâmica da formação de micelas em solução aquosa tem sido 

explicada através de duas diferentes abordagens (EVANS et al, 1999; 

MYERS,1999), da seguinte forma: 

Modelo de separação de fases 

Considera-se que as micelas constituem uma nova fase formada no sistema, 

acima da concentração micelar crítica (CMC). 

(Nag + m) S           mS + SNag  

Em que, 

Nag = Número de moléculas de tensoativos constituintes de cada micela         (número 

de agregação) 

m = Número de moléculas de tensoativos livres em solução (não micelizadas) 

S = Representa o monômero do tensoativo 

SNag =  A micela 

    = indica uma nova fase 

 

Modelo de ação das massas  n S = Smic , Kmic,  

O modelo de ação das massas, no qual é considerado que as micelas e os 

monômeros estão em uma espécie de equilíbrio químico pode ser representada por 

uma espécie de múltiplos equilíbrios: 

    K2 

S + S   ↔  S2 

        K3 

S2 + S   ↔  S3 

      K4 

S3 + S   ↔  S4 

           Kn 

SNag-1 + S   ↔  SNag. 

Ou em uma única etapa:  
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                    Kn 

SNag-1 + S   ↔  SNag. 

No modelo de separação de fases ou (pseudofases), pode-se escrever que 

este é semelhante à saturação de solubilidade, EVANS et al, 1999. 

Para tensoativos não-iônicos:  

ΔG = RT ln cmc                                                                                                        (14) 

A energia livre de micelização é a diferença entre os potenciais químicos do 

monômero na micela (µmicela) e em solução aquosa diluída (µmonômero ): 

µmicela = µmonômero  + RT ln (cmc) 

ΔG mic = µmicela - µmonômero  = RT ln (cmc) 

Analisando as contribuições específicas tem-se: ΔG = ΔH - T ΔS 

Para tensoativos não-iônicos a micelização é endotérmica (desidratação) e o 

processo é controlado pela entropia (ΔS > 0). 

Portanto, o efeito hidrofóbico é o aumento de entropia atribuído à liberação de 

moléculas de água solvatando as cadeias carbônicas 

Para tensoativos iônicos, na ausência de eletrólitos externos tem-se que:  

ΔG mic = (2 – α) RT ln (cmc)                                                                    (15) 

Já nos modelos de ação das massas pode-se escrever (EVANS ET AL, 

1999): 

Kn = [SNag] / [S] 
Nag                                                                                                                                                     

(16) 

Para os surfactantes iônicos a entropia prevalece sobre a entalpia a baixas 

temperaturas, mas esse comportamento pode ser revertido a temperaturas mais 

altas. 

 

 

2.6.2.3  Energia livre de Gibbs do processo de micelização 

 

 

A energia livre de Gibbs para o processo de micelização pode ser expresso 

como: 

ΔG mic = (2 – α) RT ln ( χ cmc)                                                                                    (17) 

χ cmc  =  c.m.c, expressa em fração molar 
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A equação de Gibbs é importante para o processo de flotação pela sua 

aplicação no entendimento dos fenômenos que envolvem surfactantes, coletores e 

espumantes em solução, pois a mesma expressa quantitativamente a variação da 

tensão superficial ou energia livre superficial devido à adsorção dos vários 

componentes na interface gás-líquido.  

Para um surfactante representado pela espécie i, o potencial químico, μ i, na 

solução é dado por (LEJA, 1981). 

μi= μiº + RT ln ai                                                                                                                      (18) 

Em que, 

 = Potencial químico padrão 

   = Atividade da espécie química  na solução 

Tem-se que  , a equação transforma-se em: 

                                                                                              (19) 

A densidade de adsorção Γi (1) será positiva se: 

(δγ/δln ai)T,μi ,i≠j < 0 

As propriedades das moléculas no interior de cada fase são diferentes das 

propriedades das moléculas nas interfaces, ou seja, uma molécula no interior do 

líquido está rodeada de outras moléculas com as quais exerce forças atrativas. O 

transporte de moléculas do interior do líquido até a fase gasosa necessita de energia 

para vencer as forças coesivas no interior do líquido. Dessa forma, parte dessas 

ligações devem ser rompidas para levar a molécula à superfície. Esta situação 

determina a existência de uma força atrativa direcionada ao interior da fase líquida e 

perpendicular à superfície. Esta força é chamada de tensão superficial. 

A tensão superficial ou interfacial é definida termodinamicamente como o 

trabalho reversível necessário para criar uma unidade de área da superfície entre 

duas fases. A tensão superficial é medida em unidades de força por comprimento,  

N x m-1 ou dinas x cm-1. 

Medidas experimentais de tensão superficial para diferentes concentrações 

de soluto permitem calcular a adsorção deste soluto na interface ar-solução. A 

densidade de adsorção pode ser determinada por meio da derivada em cada ponto 

da curva e representa a variação da tensão superficial com o logaritmo da atividade 

ou concentração. 
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2.6.2.4 Energia livre de adsorção de surfactantes 

 

 

A energia livre padrão de adsorção, referente a interação entre o surfactante e 

a partícula a ser flotada, pode ser determinada com base nos dados de adsorção 

obtidos para diferentes concentrações de equilíbrio. Em um sistema heterogêneo, o 

equilíbrio é atingido quando o potencial químico de uma mesma espécie é igual em 

todas as fases. 

Para um surfactante representado pela espécie i, o seu potencial químico, μi, 

na solução é dado pela equação  μi= μiº + RT ln ai. 

De maneira análoga, o potencial químico da mesma espécie na superfície da 

partícula, μis , é: 

μi
s  = (μiº)

 s + RT ln ai
s       

                                                                                                                                      (20) 

Em que, 

(μiº)
 s = Potencial químico padrão da espécie na superfície da partícula 

R = Constante dos gases ideais 

T = Temperatura em Kelvin 

ai
s = Atividade da espécie na superfície  

Nas condições de equilíbrio, sendo μi = μi
s, tem-se que: 

ai
s/ai  = exp {[μi – (μiº)]/RT}                                                                                          (21) 

Esta relação pode ser transformada na equação de Stern-Grahame, por meio 

das seguintes considerações: 

ai = C 

Em que: C = Concentração na fase bulk. 

ai
s = Γζ / 2r                                                                                                                 (22) 

Em que: Γζ = Densidade de adsorção no plano de Stern e r = Raio iônico do íon 

adsorvido.  

Para a energia livre padrão de adsorção  

ΔGºads = (μiº)
 s - μiº                                                                                                     (23) 

Pela substituição da equação ai
s = Γζ / 2r é obtida a equação de Stern-

Grahame (Fuerstenau, 1982b): 

Γζ = 2r C exp [- ΔGºads/RT]                                                                                       (24) 
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2.6.3 Modelos probabilísticos da flotação 

 

 

2.6.3.1 Probabilidade de colisão – PC 

 

 

Outra maneira de analisar a cinética de flotação é através do estudo da 

cinética de colisão entre as bolhas de ar e as partículas a serem flotadas 

A probabilidade de colisão é, portanto, função do movimento relativo de 

partículas e bolhas, controlada pelos seguintes fatores: 

• Fd, força de cisalhamento devida ao movimento relativo entre o 

líquido e as partículas; 

• Fg, força de atração gravitacional com maior importância para 

partículas densas, de tamanho intermediário e partículas grossas; 

• inércia e/ou momentum das partículas (partículas grossas); 

• difusão ou movimento browniano (partículas ultrafinas). 

A flotação a ar dissolvido (FAD) possui uma maior aplicação no setor de 

tratamento de águas, por utilizar bolhas de dimensões micrométricas (30 - 100μm), 

possibilitando a remoção de partículas coloidais e ultrafinas (< 5 μm). 

Comparativamente à FAD, sistemas em coluna e jet, que operam com bolhas 

maiores e removem particulados de maior tamanho (MATIS ; LAZARIDIS, 2002). 

 

 

2.6.3.2 Probabilidade de adesão – Pa 

 

 

A flotação, como operação aplicada à quebra de emulsão óleo/água, é um 

processo de separação de partículas através de sua adesão a bolhas de ar. Os 

agregados (bolhas/partícula) formados apresentam uma densidade aparente menor 

do que a do meio aquoso e ―flutuam‖ até a superfície de um reator, denominado de 

célula de flotação, onde são removidos (RUBIO e SMITH, 2002). 

O processo de adesão envolve as seguintes etapas: 
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Indução,Tempo que leva após a colisão de se localizar no ponto onde ocorre a 

adesão propriamente dita.  

ti = tempo de indução é da ordem dos milisegundos e depende do ângulo de 

contato Ø, das forças interfaciais e da energia de colisão e inclui o adelgaçamento 

inicial do filme ou película líquida. 

Ruptura do filme ou película líquida. 

tr = tempo de ruptura é da ordem de microssegundos e depende basicamente 

do ângulo de contato. 

Deslocamento do filme até o ponto de equilíbrio (restauração do equilíbrio) (ou 

tempo de expansão da linha trifásica).  

O tempo td de deslocamento do filme é da ordem de milisegundos e depende 

do Ø, do tipo de tensoativo e da rugosidade (roughness) das partículas.   

A ―adesão‖, portanto aumenta com a diminuição do tamanho das bolhas e 

com o aumento do tamanho das partículas, depende do fluxo e da área superficial 

das bolhas disponível, de parâmetros hidrodinâmicos (peso no campo gravitacional, 

pressão hidrostática e capilaridade, tensão superficial, compressão e forças de 

cisalhamento), fatores termodinâmicos associados à interação hidrofóbica entre 

bolhas e partículas e de fatores cinéticos como a energia mínima de colisão para 

estruir a camada líquida de água que antecede a adesão 
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3  METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos experimentais utilizados 

neste trabalho, descrevendo-se os materiais, equipamentos e a metodologia 

adotada. Especificamente, são descritos a composição do agente de flotação; os 

fenômenos de superfície envolvidos na quebra da emulsão de petróleo mediante o 

processo de flotação, usando o desemulsificante Agflot; e o estudo cinético, e 

termodinâmico que explicam o comportamento do sistema de flotação através da 

probabilidade de flotação. 

 

 

3.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

 

Na formulação do desemulsificante foram utilizadas diversas substâncias 

químicas e equipamentos de laboratório que serviram para realizar os ensaios físico-

químicos, que formaram a base do estudo das interações no processo de flotação, 

além de possibilitar o monitoramento dos efluentes tratados para usos diversos. 

 

 Reagentes: 

 Óleo de mamona (Proquinor);  

 Hidróxido de sódio, 97% (Vetec);   

 Ácido sulfúrico, 98% (Synth);  

 Hidróxido de Potássio, 85% (Vetec);  

 Sulfato de sódio anidro, 99% (Reatec);  

 Iodeto de Potássio, 99% (Reagen);  

 Ácido acético, 99,5% (Reagen);  

 Hexano, 98,5% (Synth);  

 Éter etílico, 98% (Synth);  

 Acetona, 99,5% (Quimex). 

 Quaternário de Amônio 
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Equipamentos: 

 Tensiometro: Surface Tensiometer, serial 473,da SensaDyne Instrument Div., 

Chem-Dyne Research Corp., made in U.S.A. 

 Agitador magnético: Fabricado por TECNAL Equipamentos para Laboratórios, 

Marca TECNAL, Modelo TE-085-Tecnal; 

 Balança analítica digital: Fabricado por TECNAL Equipamentos para 

Laboratórios, Marca GEHAKA, Modelo AG 200; 

 Colorímetro: Fabricado por DIGICROM Analítica Ltda, Marca DIGIMED 

Modelo DM-C3; 

 Turbidímetro: Fabricado por Policontrol INST. CONT. AMB. IND. e COM. Ltda, 

Marca Policontrol, Modelo AP 2000; 

 Banho termostatizado: Fabricado por TECNAL Equipamentos para 

Laboratórios, Marca TECNAL, Modelo TE-2000; 

 Mixer de Rotação: Fabricado por Mallory, Marca Mallory, Modelo Tornado 

Clean; 

 Infravermelho: Fabricado por ABB BOMEM INC, Marca ABB BOMEM INC, 

modelo MB 104; 

 Espectrofotômetro UV-Visível: Fabricado por Varian, Marca Varian, Modelo 

Cary – 1E; 

 Célula de Flotação de Bancada: produzida pelo próprio laboratório de 

tecnologias ambientais, capacidade para 1000 mL. 

 

 

3.2 PREPARAÇÃO DO DESEMULSIFICANTE A PARTIR DO ÓLEO DE MAMONA: 

 

 

O método de preparação do desemulsificante partindo do óleo extraído da 

mamona (Euphorbiácea ricinus communis) segue as seguintes etapas: 
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3.2.1 Caracterização do óleo de mamona 

 

 

1. Aspecto: O aspecto do óleo de mamona foi determinado pela observação visual 

e olfativa; 

2. Densidade: A densidade foi determinada pelo método da picnometria; 

3. Viscosidade: A viscosidade foi determinada, utilizando um viscosímetro modelo 

TVB 445 da ISL; 

4. Índice de refração: O índice de refração foi determinado usando um refratômetro 

modelo 10500/1050 da Tecnal; 

5. Número de Iodo: O número de iodo foi determinado pelo método de Wijjs 

(Moreto e Fett,1989), tendo sido pesado 0,25 g de óleo, em vidro de relógio, a 

qual foi transferida para erlenmeyer de 500 mL, contendo 10 mL de tetracloreto 

de carbono e 25 mL de solução de Wijjs. A mistura foi agitada cuidadosamente e 

colocada em repouso por 30 minutos, ao abrigo da luz, à temperatura ambiente. 

Foi adicionado 10 mL da solução de iodeto de potássio a 15% e 100 mL de água 

destilada. A solução foi titulada com tiossulfato de sódio 0,1 N até o ponto de 

fraca coloração amarela, quando foi adicionado 2 mL de solução de amido e a 

titulação continuou até o ponto final (desaparecimento da coloração azul), em 

seguida foi realizada a prova do branco. 

  

I2 + 2Na2S2O3           2 NaI + Na2S4O6 

 

Cálculo do Índice de Iodo: 

 

 ,                                                                                    

(25) 

 

Onde (V1 – V2) é a diferença entre os volumes da solução de NaS2O4 – 0,1 N 

gastos na determinação do branco e da amostra, respectivamente, e P é a massa da 

amostra em gramas. 
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6. Índice de Saponificação: O índice de saponificação foi determinado pelo método 

da titulação volumétrica, tendo sido pesado 2 gramas da amostra em um 

erlenmeyer e adicionado com o auxílio de uma bureta, 20 mL de solução 

alcoólica de hidróxido de potássio 4%. O erlenmeyer foi adaptado a um 

condensador de refluxo e a mistura foi aquecida à ebulição branda durante 1 

hora. Após refluxo, a solução foi resfriada e titulada com HCl 0,5 N, em presença 

de fenolftaleína. Em seguida, foi realizada a prova do branco, colocando todos 

os reativos, exceto a amostra. 

 

 ,                                                                                                      (26) 

 

Onde P é a massa da amostra em gramas, VHCl é a diferença em mL de HCl gastos 

nas titulações com a amostra e com o branco e EKOH é o equivalente do KOH. 

 

7. Índice de Hidroxila e acetila: Os Índices de hidroxila e acetila foram 

determinados pela diferença entre os índices de saponificação das amostras 

acetiladas e não acetiladas (amostra inicial). Dessa forma o cálculo para o índice 

de hidroxila (I.H) e o índice de acetila (I.A) é: 

                                                                                                      (27) 

                                                                                                      (28) 

 

 

3.2.2 Obtenção do ácido ricinoléico a partir do óleo de mamona. 

 

 

O óleo de mamona foi escolhido para a produção do desemulsificante, pelo 

motivo de ser o único óleo a possuir em sua composição um grande percentual de 

substâncias com hidroxila no carbono 12 de sua cadeia lipofílica, facilitando assim 

sua solubilidade em meio polar.  
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O ácido ricinoléico (cis-12-hidroxi-9-octadecenóico) foi obtido através da 

reação de hidrólise básica do óleo de mamona, conforme Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Processamento para obtenção do ácido ricinoléico. 
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3.2.2.1 Hidrólise do óleo de mamona 

 

 

A reação de hidrólise do óleo de mamona, tanto se processa em meio ácido 

como em meio básico. Neste trabalho foi feita a hidrólise básica, a qual envolve a 

formação do sal do ácido ricinoléico e glicerol. 
 

Óleo de mamona +  3 KOH        3 C6H13CHOHC10H18COO
-
 K

+
  + C3H5(OH)3 

 

Para que pudesse ocorrer a liberação do ácido ricinoléico de seu sal, foi adicionado 

ácido sulfúrico 30%, até pH 4. 
 

3 C6H13CHOHC10H18COO
-
 K

+
 + 3/2 H2SO4          3 C6H13CHOHC10H18COOH +  3/2 K2SO4 

 

Nesta operação, adicionou-se em um erlenmeyer de 150 mL contendo 30 g 

de óleo de mamona, uma solução contendo 6 g de KOH e 60 mL de álcool etílico 

P.A. Em seguida foi acoplado em um condensador ficando em refluxo por 2 horas. A 

solução foi resfriada e lentamente adicionou-se, 180 mL de água. Esta solução foi 

acidulada com uma solução de ácido sulfúrico 30%, até pH 4. A mistura da reação 

foi transferida para um funil de decantação, onde os ácidos sobrenadantes foram 

separados e lavados com água quente, várias vezes. 

 

 

3.2.2.2 Separação do ácido ricinoléico e oléico 

 

 

A separação do ácido ricinoléico foi feita por cristalização fracionada a baixas 

temperaturas, visto que o ácido ricinoléico possui intervalo de fusão entre –1 e 3ºC, 

comparado com os outros ácidos graxos (ácido linoléico, 5ºC); (ácido oléico, 16ºC) e 

(ácido esteárico, 70ºC), os quais servirão para estudo futuro. Em um erlenmeyer, foi 

colocado 20 g da mistura de ácidos graxos, adicionou-se 80 mL de acetona e, em 

seguida, foi colocado no refrigerador durante 24 horas. Os cristais formados foram 

filtrados em diferentes temperaturas de acordo com as temperaturas de cristalização 

referentes a cada ácido. 
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3.2.2.3 Caracterização do ácido 12-hidróxi-9-octadecenóico. 

 

 

 PM = 298 g/mol 

 P.F. = -1 a 3ºC 

 I.V. = 3400 (estiramento O-H); 3038 (estiramento CH=CH); 2925 e 2854 

(estiramento C-Halif); 1711 (estiramento C=O); 1464, 1410 e 1377 

(deformação C-H); 1123 (estiramento C-O); 724 (deformação C-H) 

 Solubilidade: Éter, Clorofórmio, Etanol 

 Rendimento 82,8 % em peso 

 

 

3.2.3 Obtenção do agente de flotação 

 

 

             O agente de flotação desenvolvido recebeu o nome comercial de Agflot e 

por se tratar de um produto inovador, exclusivo no mercado, foi patenteado, sob o 

número PI 0804059-1, intitulado ―Agente de flotação para clarificação de águas 

residuárias‖. O novo composto foi obtido a partir de uma reação estequiométrica do 

ácido ricinoleico (previamente extraído do óleo de mamona), com hidróxido de 

amônio, produzindo um sal orgânico e, em seguida, foi realizado um refluxo por uma 

hora sob a temperatura de 187 ºC. Após o término do resfriamento adicionou-se 

quaternário de amônio e solvente, conforme as proporções mostradas na Tabela 5, 

essa mistura foi colocada em banho-maria por meia hora para a completa 

homogeneização e, em seguida acondicionou-se em um recipiente fechado, 

conforme Figura 4. Após três anos ainda foi possível verificar a alta eficiência do 

composto Agflot, fato este que confirma a sua estabilidade.  
 

Óleo de mamona + 3 KOH                3 C6H13CHOHC10H18COO-K+ + C3H5(OH)3 
 

3 C6H13CHOHC10H18COO-K+  + 3/2 H2SO4       3 C6H13CHOHC10H18COOH  + 3/2 K2SO4          

 

C6H13CHOHC10H18COOH  +  NH4OH   C6H13CHOHC10H18CONH2 +  2H20                                                                                                                                                        
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Tabela 5 – Agente de flotação – Agflot 

TIPO QUÍMICO REAGENTE (%) 

Quaternário de Amônio 25% 

Produto da reação do óleo de mamona 25% 

Solvente 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Procedimento para obtenção do desemulsificante (Agflot), a partir do ácido ricinoleico. 
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3.4  SISTEMA DE FLOTAÇÃO 

 

 

Nos experimentos foram utilizadas emulsões sintéticas de petróleo em água, 

obtidas pela agitação mecânica em um mixer sob altas rotações. Foi usada uma 

célula de flotação construída no Laboratório de Tecnologia Ambiental da UFRN, com 

capacidade para 1000 mL, acoplada a um banho termostatizado e um sistema de 

injeção de ar em sua base usando um pequeno compressor, conforme mostrado na 

Figura 5. 

       

Figura 5. Flotador em operação durante o tempo de 20 minutos. 

 

 

3.3.1 Obtenção dos sabões de sódio 

 

 

Para a obtenção dos sabões de sódio realizou-se inicialmente a reação de 

hidrólise do óleo de mamona e, em seguida adicionou-se uma solução contendo 12 

g de NaOH e 120 mL de álcool etílico  P.A em um erlenmeyer de 250 mL, contendo 

60 g de óleo de mamona, e realizou-se um refluxo por 2 horas. A solução foi 

resfriada e, em seguida, adicionou-se lentamente, 360 mL de água. Esta solução foi 
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acidificada com uma solução de ácido sulfúrico 30%, até pH 4. A mistura da reação 

foi transferida para um funil de decantação, onde os ácidos sobrenadantes foram 

lavados com água quente. 

 

 

3.3.2 Separação dos ácidos ricinoléico e oléico 

 

 

 A separação dos ácidos ricinoléico e oléico ocorreram por cristalização 

fracionada a baixas temperaturas. Em um erlenmeyer foram colocados 40 g da 

mistura de ácidos graxos e adicionou-se 160 mL de acetona e, em seguida foi 

colocado no refrigerador durante 24 horas. Os cristais formados nas diferentes 

temperaturas foram separados por filtração de acordo com as temperaturas de fusão 

referentes a cada ácido. 

 

 

3.3.3 Saponificação do ácido ricinoléico e oléico 

 

 

Em um erlenmeyer foi pesado 1 grama de ácido ricinoléico ou ácido oléico e 

adicionou-se 2 gotas do indicador fenolftaleina, sob agitação constante, mantendo a 

temperatura em 60ºC e, em seguida titulou-se com solução de Hidróxido de Sódio 

0,1 Molar, até a obtenção de uma coloração levemente rosa, indicando a total 

saponificação do ácido graxo. 

 

 

3.3.4 Ensaio do poder espumante  

 

 

Para a realização deste ensaio foram adicionados 20 mL de sabão de sódio 

em uma proveta graduada de 100 mL com tampa e, em seguida realizou-se a 

inversão de 180º na proveta, nos intervalos de 15, 30, 45 e 60 segundos, anotando a 
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altura da espuma correspondente em cada ensaio, para cada tensoativo. A altura da 

espuma está relacionada com o tipo, origem e a qualidade do agente surfactante. 

 

 

3.3.5 Ensaio da estabilidade da espuma 

 

 

Neste ensaio, foram adicionados 20 mL de sabão de sódio em um cilindro 

graduado de 100 mL com tampa e, em seguida realizou-se a inversão de 180º na 

proveta no intervalo de 60 segundos. Após o repouso, verificou-se a variação da 

altura da espuma em função do tempo, durante o intervalo de 60 minutos. 

 

 

3.3.6 Desempenho do agente flotante em processo de flotação 

 

 

As variáveis estudadas foram: concentração do agente de flotação (Agflot), 

pH, salinidade, temperatura e concentração de óleo em água. Testes de flotação 

foram realizados em triplicatas, tanto para o desemulsificante comercial aqui 

denominado de ―W‘, como para o agente de flotação obtido a partir do óleo de 

mamona, denominado de ―Agflot‖. Nestes ensaios verificou-se a turbidez, a cor e a 

concentração de óleo em água. 

A turbidez foi determinada em um turbidímetro AP 2000 da Policontrol, as 

análises de cor foram realizadas em um colorímetro DM-C3 da Digimed, e as 

concentrações de óleo em água foram determinadas por espectroscopia de 

ultravioleta no comprimento de onda de 260 nm, após etapa de extração com 

clorofórmio.  
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3.3.7 Interações interfaciais 

 

 

As interações interfaciais foram estudadas utilizando um tensiometro da 

Surface Tensiometer, no qual foram determinados a Concentração Micelar Crítica 

(CMC) e a Concentração de Agregação Crítica (CAC), para as variações de 

concentração do agente de flotação (Agflot) de 0,069% a 2% em água. 

 

  

3.3.8 Hidrofobicidade 

 

 

Neste trabalho, foi usada uma nova metodologia que está relacionada com a 

variação da área superficial do petróleo sobre a água, sendo analisado a 

hidrofobicidade de uma gota de água contendo desemulsificante Agflot sobre uma 

superfície rígida e impregnada com petróleo e de uma gota de petróleo sobre 

superfície rígida impregnada com água contendo Agflot e outra contendo somente 

água. 

 

  

3.3.9 Cinética e Termodinâmica 

 

 

A partir da equação , proposta por Rubio et al. (2001), chegou-se 

a uma nova equação para a Probabilidade de Flotação (Pf), abordando sob uma 

nova ótica a Probabilidade de Colisão (Pc), usando os termos cinéticos da teoria 

das colisões e uma nova abordagem para Probabilidade de adesão (Pa), usando a 

termodinâmica da hidrofobicidade e as isotermas de adsorção, onde foi proposta 

uma nova modelagem para o uso do desemulsificante no processo de flotação. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Esse capítulo foi iniciado, verificando-se a estabilidade e a formação da 

espuma gerada pelo ricinoleato de sódio. Depois foi analisada a hidrofobicidade do 

petróleo e a influência da concentração do agente de flotação formulado.  

Após a otimização da concentração do Agflot, foram definidas as condições 

de operação no flotador de bancada, partindo de dados físico-químicos obtidos nos 

ensaios de pH, temperatura, salinidade e teor de óleo em água, tendo como 

indicadores as medidas de cor, turbidez e teor de óleo, em seguida, foram realizados 

os estudos cinéticos e termodinâmicos do sistema, utilizando-se a equação da 

probabilidade de flotação.  Por fim, comparou-se o desemulsificante elaborado com 

outros dois já existentes no mercado, avaliando seus desempenhos.  

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DE MAMONA 

 

 

A caracterização do óleo de mamona pode ser verificada na Tabela 6, onde 

se observa que os resultados obtidos estão de acordo com os valores da literatura. 

Tabela 6 - Características do óleo de mamona 

Propriedades         Resultados obtidos Literatura 

Aspecto Óleo viscoso de cor amarelo 

brilhante e odor característico 

Óleo viscoso de cor amarelo 

brilhante e odor característico 

Densidade 0,91 g/cm
3
 à 25 ºC 0,91 g/cm

3
 à 25 ºC 

Viscosidade (cst) 88,9 à 25 ºC 88,72 à 25 ºC 

Índice de refração 1,590 1,590 

Número de iodo 88,9 mg Iodo/ 100g 88,72 mg Iodo/ 100g 

Número de saponificação 181,1 mg KOH/100 g 181,2 mg KOH/100 g 

Número de hidroxila 164,0 mg AcOH / 100 g 164,5 mg AcOH / 100 g 
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4.2 INFLUÊNCIA DA HIDROXILA DA CADEIA LIPOFÍLICA NA FORMAÇÃO E 

ESTABILIDADE DA ESPUMA  

 

 

O ricinoleato de sódio possui uma cabeça polar aniônica e uma parte apolar 

com 18 carbonos, sendo que no carbono 12 existe uma hidroxila, esta hidroxila 

confere a parte apolar uma polaridade essencial responsável por uma maior 

interação com a água. Esta polaridade justifica uma formação de espuma controlada 

e maior solubilidade, quando comparado aomesmo tensoativo sem a hidroxila no 

carbono 12. Na Figura 6 verificam-se as reações de saponificação dos ácidos 

graxos da mamona. 

 

 

Figura 6 - Reações de saponificação dos ácidos graxos da mamona 

 
 

Como mostrado na Figura 7, o ricinoleato de sódio formou mais espuma do 

que igual quantidade de tensoativo sem a hidroxila no carbono 12. Mas, essa 

espuma após cumprir sua função de reunir as partículas na superfície da emulsão, é 

logo quebrada e sua ação decai com o tempo, chegando a um mínimo de espuma 

estável e controlada, como se pode concluir analisando a Figura 8. 

 

73 



 

 

 

Figura 7 – Comparação da formação de espuma em função do tempo de agitação para os 
tensoativos com e sem a hidroxila no carbono 12. 

 

 

 

Figura 8 – Comparação da estabilidade da espuma em função do tempo para os diferentes 
tensoativos 
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4.3   HIDROFOBICIDADE DA PARTÍCULA DE PETRÓLEO 

 

 

4.3.1 Hidrofobicidade qualitativa da partícula de petróleo 

 

 

Neste experimento foram utilizados dois béqueres contendo água. No 

primeiro béquer adicionou-se uma gota de petróleo e foi observado que ao redor da 

gota formou-se uma película de óleo que interagia com a água, isto demonstra que, 

quanto maior o raio dessa película maior a afinidade entre o petróleo e a água. No 

segundo béquer adicionou-se o desemulsificante Agflot na concentração de 11 ppm 

e uma gota de petróleo, neste experimento não observou-se a película em torno da 

gota de óleo, concluindo assim que a partícula de petróleo tornou-se totalmente 

hidrofóbica, não interagindo com a água do béquer, demonstrando assim a eficiência 

do Agflot em evitar o espalhamento da gota de óleo, isso se deve ao poder 

hidrofobizante do desemulsificante. Os dois béqueres são mostrados 

simultaneamente na Figura 9. O mesmo fenômeno é observado nas Figuras 10 e 

11, quando comparado aos outros agentes comerciais.      

 

 

Figura 9 - Gota de petróleo em água e em água contendo o desemulsificante Agflot 

 

Petróleo 

em água 

Petróleo em 
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Petróleo 

em água 
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água + Agflot 

1 2 
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Em um segundo experimento utilizou-se quatro béqueres contendo o primeiro 

somente água, o segundo água mais Agflot, o terceiro água mais o desemulsificante 

comercial ―W‖ e o quarto béquer contendo água mais o desemulsificante comercial 

―Z‖. 

 

 

Figura 10 - Comparação entre os desemulsificantes Agflot e outros dois comerciais 

 

 Observa-se que a hidrofobicidade adquirida nos béqueres 2, 3 e 4 deve-se aos 

agentes de flotação adicionados ao meio, sendo verificada uma alta eficiência 

quando usado o Agflot (béquer 2). 

Em outro ângulo pode ser mostrado na Figura 11 o segundo experimento, 

confirmando a hidrofobicidade do petróleo nos béqueres 2, 3 e 4. 
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Figura 11 - Comparação entre os desemulsificantes Agflot e outros dois comerciais 

 

 

4.3.2 Hidrofobicidade Quantitativa da partícula de petróleo 

 

 

Na flotação de minerais, a hidrofobicidade pode ser medida através do ângulo 

de contato entre uma gota de água e a superfície de um mineral, isso também pode 

ser aplicado quando se trata de dois líquidos usando os resultados das tensões 

interfaciais das soluções.  

             Quando o ângulo θ é maior que 90º, o mineral é considerado hidrofóbico, 

para ângulo θ menor que 90º, considera-se hidrofílico, como mostrado na Figura 12. 

Para líquidos pode-se ampliar esse conceito e dizer que quanto maior o ângulo de 

contato maior sua hidrofobicidade. 
 

 

 
Figura 12 – Ângulo de contato entre uma gota de água e a superfície de um sólido. 
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Com essa ampliação, tornou-se possível verificar que o ângulo de contato 

entre a água e a substância a ser flotada é um parâmetro importante na verificação 

da hidrofobicidade da substância.  

Para o caso de uma partícula no estado líquido como o petróleo, foi aplicada 

uma metodologia diferente, a qual mostrou o ângulo de contato entre a gota de óleo 

ou de água e uma superfície sólida inerte e impregnada com um fino filme do outro 

líquido, nesse caso água ou petróleo.  

Admitindo que o ângulo de contato determina o grau de hidrofobicidade, foi 

possível concluir que quanto maior o ângulo de contato, maior a hidrofobicidade da 

partícula, de acordo com a seguinte equação: 

H = - cos   Θ                                                                                                                       (29) 

Em que,  H = Hidrofobicidade e Θ = ângulo de contato. 

 

 

Figura 13 - ângulo de gota de água + agflot sobre superfície impregnada com petróleo.  

 

 

Ө 
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Figura 14 - Ângulo de gota de óleo sobre superfície impregnada com água + agflot.  

 

 

Figura 15 - Ângulo de gota de óleo sobre superfície impregnada com água. 

 

Na Figura 15, pode-se observar que o ângulo de contato é praticamente nulo, 

enquanto que sua área de contato é máxima.  

 

Ө 
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Na imagem da Figura 15, o petróleo encontra-se disposto em forma de uma 

camada com espessura delgada uniforme sobre a superfície impregnada apenas 

com água. Demonstrando que a afinidade do óleo com a água é maior que a 

afinidade do óleo com a água que contém o desemulsificante agflot, Figuras 13 e 

14. 

Quando não for possível medir o ângulo de contato de um líquido sobre outro, 

pode-se utilizar outra maneira de calcular a hidrofobicidade do petróleo usando os 

valores das tensões superficiais, ou ainda outra metodologia proposta neste trabalho 

que trata da área inicial e final, como mostrado nas Figuras 16 e 17. 
 

 

Figura 16 – Variação da área de contato do petróleo sobre a água  

 

Como mostrado na Figura 16, pode-se observar que a área final (Af) ocorreu 

devido à interação entre parte da gota de petróleo e a água, pois existem certas 

afinidades de cargas entre ambos, quanto maior a afinidade, maior a área final, e 

para determinar a hidrofobicidade do petróleo em água usando as diferenças de 

área, foi também proposto a seguinte equação: 

Af 

Ai 
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                                                                                                                                     (30) 

Em que: Ai = área inicial e Af =área final 

A área inicial e final equivale a , logo: 

Ai = 3,14 * 0,022  = 0,00125 m 

Af = 3,14 * 0,0362  = 0,00406 m 

H=  = 0,307                                                                                                  (31) 

Para a Figura 17, foi observado que Ai = Af, 

 

 

Figura 17 - Variação da área de contato do petróleo sobre a água contendo o desemulsificante 
Agflot. 

 

Logo:                                   

H=  = 1                                                                                                         (32) 

Quando adicionou-se na água o desemulsificante Agflot, a área inicial não se 

alterou e a área final permaneceu igual à área inicial, desse modo, a hidrofobocidade 

foi 100 %, ou seja, igual a 1. 

Ai = Af 
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Sendo H = 1, Af = Ai, e a hidrofobicidade será igual a 100% 

Outra possibilidade de medir a hidrofobicidade usando os valores das tensões 

superficiais entre os líquidos e o ar, se dá através do coeficiente de espalhamento 

entre os dois líquidos, que é definido da mesma maneira que para um líquido sobre 

um sólido, exceto que o cos Θ = 1. 

Assim a equação para dois líquidos torna-se:  

  σ L1L2 = γ L2V - γ L1L2 - γ L1V         
                                                                                           (33) 

Em que: L1 = Líquido 1, L2 = Líquido 2 e V = Vapor (ar). 

Pode-se observar que, à medida que um líquido se espalha sobre a superfície 

de outro, as tensões interfaciais variam, tendo como conseqüência a variação do 

coeficiente de espalhamento. 

Para o caso do petróleo se espalhar sobre uma superfície de água,  

σ PA ≈ γ AV - γ PA - γ PV                              
                                                                                     (34) 

Em que: P = Petróleo, A = água, V = vapor (ar), σ = coeficiente de espalhamento de 

um líquido e  γ = tensão superficial. 

 

 

4.4 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA FLOTAÇÃO 

 

 

4.4.1 Determinação da concentração do agente de flotação  

 

 

A quantidade de desemulsificante a ser utilizada é uma relação 

subestequiométrica entre o número de equivalentes do agente de flotação por 

número de equivalentes da substância a ser flotada. A baixa concentração de 

desemulsificante a ser empregada praticamente elimina a possibilidade de formação 

de micelas, fato que reduziria a eficiência do processo de flotação. 

Para a realização desse experimento foram fixadas as condições de 

operação, como fluxo do gás injetado, temperatura, salinidade, pH e teor de Óleo em 

água, na forma mostrada na Tabela 7.    
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Tabela 7 - Condições de operação para a realização dos experimentos 

Constante - Célula de flotação Constantes físico-químicas Variável 

Volume: 1000 mL Temperatura: 27,9 ºC 
Concentração do Agflot: 

Variando de 0,011 a 66 ppm 

Fluxo de ar injetado: 35 mL/seg 
Teor de óleo em água: 102 

ppm 
 

Gás injetado: ar Salinidade: 0,2 g/L  

 pH: 6,8  
  

A influência da concentração do agente de flotação ―Agflot‖ na remoção de 

óleo em água é demonstrada na curva do gráfico da Figura 18, em que os ensaios 

foram realizados durante o tempo de 60 minutos. Da análise da curva gaussiana 

concluiu-se que o valor médio de concentração de desemulsificante encontra-se em 

31,4 ppm, e verificou-se que entre a faixa de 11 a 44 ppm a capacidade de remoção 

do agente de flotação manteve-se constante, com um percentual de remoção de 

óleo em água acima dos 95%. 

Com o aumento da concentração de tensoativo, a parte apolar do excesso de 

tensoativos passa a interagir e se adsorve na superfície da partícula, deixando as 

cargas elétricas do agente de flotação voltadas para parte externa da partícula, 

fazendo com que o conjunto petróleo-agente de flotação se torne novamente solúvel 

em água, além de se repelirem, dificultando a aglutinação do petróleo e sua 

posterior remoção, logo, a curva do gráfico da Figura 18, mostra que a quantidade 

de agente de flotação influencia na remoção do petróleo, e que para esse caso o 

ideal seria 11 ppm de Agflot, por reduzir o custo de tratamento.  
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Figura 18 – Variação do percentual de óleo removido em função da concentração do agente de 
flotação. 

 

 

4.4.2 Concentração Micelar Crítica (CMC) 

 

 

Os resultados obtidos no experimento anterior e comparado com o 

experimento da obtenção da curva da Concentração Micelar Crítica ―CMC‖ para o 

agente de flotação Agflot em meio aquoso, conforme gráfico da Figura 19. Verificou-

se que a concentração do agente de flotação na qual se inicia a formação das 

micelas fica em torno de 0,55%, bem acima da concentração de eficiência para a 

flotação, que varia de 11 a 44 ppm, ou seja de 0,0011% a 0,0044%, demonstrando 

assim que o processo de quebra da emulsão pelo Agflot, não ocorre devido a 

formação de micelas e sim pela interação subestequiométrica entre o 

desemulsificante e as partículas de petróleo a serem flotadas. Dessa forma, foi 

considerado a Concentração de Agregação Crítica (CAC) para estudos da cinética e 

termodinâmica.                                

             Na Figura 19 é mostrada a variação da tensão interfacial em função da 

concentração do agente de flotação em meio aquoso, e pode-se observar que a 

 

-10 0 10 20 30 40 50 60 70

40

50

60

70

80

90

100

110

Data: Data1_B

Model: Gauss 

  

Chi^2 =  109.01676

R^2 =  0.87461

  

y0 -155.60514 ±1392.23511

xc 31.42003 ±1.70574

w 97.65712 ±294.37242

A 31928.25765 ±266035.61597

ó
le

o
 r

e
m

o
v
id

o
 (

%
)

concentração do agente de flotação (ppm)

84 



 

 

variação da tensão interfacial depende da concentração do surfactante. A 

Concentração Micelar Crítica (CMC), corresponde à transição entre as zonas II e III. 

 
 

Figura 19 – Tensão interfacial em função da concentração do agente de flotação ―Agflot‖. 

    

             A partir do valor que corresponde a água pura (72 mN/m ou dina/cm), 

observa-se uma diminuição da tensão interfacial com o aumento da concentração do 

agente de flotação, e na primeira zona (I) a grande maioria das moléculas de agente 

de flotação se orientam preferencialmente na superfície água-ar fazendo a 

concentração superficial crescer rapidamente. 

             A partir da concentração de 0,12%, a superfície está ocupada por uma 

camada monomolecular de agente de flotação e a tensão interfacial decresce 

linearmente com o logaritmo da concentração, isto indica que a concentração 

superficial permanece constante, como mostrado na segunda zona (II). A superfície 

é, portanto saturada e as moléculas de agente de flotação que são adicionadas 

devem solubilizar-se na fase aquosa.  

             A partir de 0,55% de concentração, a fase aquosa se satura em moléculas 

individuais e se observa o comportamento da terceira zona (III), na qual a tensão 

superficial permanece constante. Nesta região qualquer molécula adicionada ao 

sistema, se encontra acima do seu limite de saturação em fase aquosa e sua 

solubilização ocorre em agregados do tipo coloidal, denominado de micelas. 
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             Observa-se que a quantidade do agente de flotação que demonstrou uma 

ótima eficiência, encontra-se na zona I da curva de CMC, ou seja, a quantidade de 

agente de flotação que demonstrou uma ótima eficiência foi em média 11 ppm, bem 

abaixo da CMC, demonstrando assim, que os monômeros que atuam no interior da 

solução, neutralizam as cargas elétricas e densidades de cargas elétricas existentes 

nas partículas de petróleo dissolvidas no meio aquoso tornando-as hidrofóbicas, 

dessa forma o conjunto óleo/agente de flotação se agregam às bolhas de ar 

injetadas na base do flotador e sobem para superfície, onde o óleo é aglutinado e 

removido fisicamente, como mostrado nas Figuras 20.                  

 

 

Figura 20 - Flotador em operação durante o tempo de 2 minutos 

 

 

 

 

 Agregados hidrofóbicos em ascensão 

(Óleo/Agente de flotação/bolha de ar) 
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4.4.3 Variação da turbidez e cor em função do tempo para diferentes 

concentrações do desemulsificante Agflot. 

 

 

Para esses experimentos, manteve-se constante o pH, salinidade, 

temperatura, teor de óleo em água, tipo de gás injetado na célula de flotação, 

volume da emulsão e o fluxo de ar injetado, variando a concentração do agente de 

flotação sintetizado, conforme Tabela 8.  

 

Tabela 8 - Condições de operação para a realização do experimento 1 

Constante - Célula de 
flotação 

Constantes físico-
químicas 

Variável 

Volume: 1000 mL Temperatura: 27,9 ºC 
Concentração do agflot: 

11 a 66 ppm 

Gás injetado: ar 
Teor de óleo em água: 

102 ppm 
 

Fluxo de ar injetado: 35 
ml/seg 

Salinidade: 0,03 g/L  

 pH: 6,8  

 

 Foram medidas as variações de cor e turbidez, para concentrações do 

produto Agflot variando de 11 a 66 ppm, sendo os resultados apresentados nas 

Tabelas 9 a 14: 

Tabela 9 - Variação da cor e turbidez em função do tempo, para 11 ppm do produto Agflot 

Tempo (min) Cor % remoção (cor) Turbidez % remoção (turb) 

0 98,8 0,0 94,6 0,0 

2 95,6 3,2 80,1 15,3 

4 75,5 23,6 69,3 26,7 

8 59,6 39,6 55,1 41,7 

12 56,7 42,6 41,2 56,4 

20 26,4 73,3 22,4 76,3 

30 12,3 87,5 9,9 89,5 

40 11,4 88,5 4,4 95,3 

50 4,6 95,3 2,14 97,7 

60 2,3 97,7 1,17 98,8 

 

 
 

Regulador do 
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Tabela 10 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para 22 ppm do produto Agflot 

Tempo (min) Cor % remoção (cor) Turbidez % remoção (turb) 

0 172,0 0,0 109 0,0 

2 129,8 24,5 105 3,6 

4 114,5 33,4 88,1 19,1 

8 105,5 38,6 68,1 37,5 

12 94,5 45,0 49,7 54,4 

20 49,3 71,3 22,2 79,6 

30 42,0 75,6 10,2 90,6 

40 31,7 81,5 4,88 95,6 

50 29,6 82,7 3,08 97,3 

60 28,4 83,5 2,39 97,8 

 

Tabela 11 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para 33 ppm do produto Agflot 

Tempo (min) Cor % remoção (cor) Turbidez % remoção (turb) 

0 157,7 0,0 96,4 0,0 

2 110,9 29,6 95,5 0,9 

4 108,2 31,4 87,8 8,9 

8 92,7 41,2 72,1 25,2 

12 84,7 46,3 57,3 40,6 

20 61,6 60,9 35,2 63,5 

30 43,0 72,7 14,4 85,1 

40 33,4 78,8 6,62 93,1 

50 29,0 81,6 3,08 96,8 

60 20,0 87,3 1,09 98,9 

 

Tabela 12 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para 44 ppm do produto Agflot 

Tempo (min) Cor % remoção (cor) Turbidez % remoção (turb) 

0 163,8 0,0 105 0 

2 157,3 4,0 105 0,0 

4 120,8 26,3 105 0,0 

8 111,5 31,9 94,1 10,4 

12 92,4 43,6 82,1 21,8 

20 78,2 52,3 58,1 44,7 

30 62,4 61,9 34,3 67,3 

40 41,1 74,9 17,3 83,5 

50 35,7 78,2 7,46 92,9 

60 20 87,8 3,49 96,7 
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Tabela 13 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para 55 ppm do produto Agflot 

Tempo (min) Cor % remoção (cor) Turbidez % remoção (turb) 

0 161,8 0 107 0 

2 155,0 4,2 107 0,0 

4 152,2 5,9 106 0,9 

8 140,4 13,2 101 5,6 

12 124,7 22,9 94,7 11,5 

20 108,7 32,8 83 22,4 

30 101,2 37,5 65,8 38,5 

40 77,9 51,9 48 55,1 

50 61,8 61,8 32,6 69,5 

60 45,9 71,6 22,8 78,7 

 

Tabela 14 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para 66 ppm do produto Agflot 

Tempo (min) Cor % remoção (cor) Turbidez % remoção (turb) 

0 165,0 0 102,4 0 

2 138,2 16,2 102,0 0,4 

4 137,9 16,4 102,0 0,4 

8 140,4 14,9 101,0 1,4 

12 118,7 28,1 98,0 4,3 

20 119,0 27,9 90,5 11,6 

30 105,6 36,0 79,6 22,3 

40 80,8 51,0 67,3 34,3 

50 80,6 51,2 55,7 45,6 

60 72,4 56,1 46,4 54,7 

 

Transformando os resultados das tabelas em gráficos das Figuras 21 e 22, 

onde a cor e turbidez variam em função do tempo para diferentes concentrações do 

agente de flotação em estudo, observa-se o comportamento das curvas. 
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Figura 21 - Variação da cor em função do tempo para diferentes concentrações do Agflot. 

 

 

Figura 22 - Variação da turbidez em função do tempo para diferentes concentrações de Agflot. 
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Em termos percentual, verifica-se na Tabela 15 e na Figura 23, a variação da 

cor e turbidez para diferentes concentrações do agente de flotação ― Agflot‖. 

 

Tabela 15 - Percentual de remoção da cor e turbidez em diferentes concentrações do Agente de 
Flotação (Agflot). 

Ensaios Concentração do Agflot Cor (% remoção) Turbidez (% remoção) 

1 11 ppm 97,7 98,7 

2 22 ppm 83,4 97,8 

3 33 ppm 87,3 98,9 

4 44 ppm 87,7 96,6 

5 55 ppm 71,6 77,6 

6 66 ppm 56,1 48,6 

 

 

Figura 23 - Percentual de remoção da cor e turbidez para diferentes concentrações do agente de 
flotação (agflot) 

 

No experimento 1, pode-se verificar que o percentual de remoção do agente 

de flotação Agflot diminui com o aumento da sua concentração, dizendo-se que a 

eficiência neste caso se mantém por volta dos 44 ppm, e ao ultrapassar esse limite 

de concentração, ocorre declínio na eficiência do agente de flotação. Não se pode 
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associar esse declínio à formação de micelas, pois a concentração de 44 ppm ainda 

está bem abaixo da CMC. 

É preciso observar a neutralização das interações entre os tensoativos 

naturais existentes no petróleo e a água, havendo dessa forma um limite máximo da 

concentração do agente de flotação. Esse limite é em que o desemulsificante está 

espalhado sobre a superfície das partículas de óleo, e localizado justamente 

naqueles pontos de densidades de carga, neutralizando-as. Acima desse limite 

ocorre um excesso de cargas provenientes do desemulsificante, voltando às 

interações superficiais entre as partículas e a água.  

Observou-se que a faixa entre 11 ppm e 44 ppm de concentração do 

desemulsificante, é mais eficiente, chegando em média a 98,7 % de remoção, 

havendo uma queda mais significativa (77,6%) quando a concentração é superior a 

esse limite, dessa forma optou-se por trabalhar apenas com a concentração de 11 

ppm do Agflot em todos experimentos, ou seja, a menor concentração com ótima 

eficiência.     

 

 

4.4.4 Efeito do pH no processo de flotação  

 

 

Esta é a variável mais crítica e influente nos processos de flotação, pois o pH 

determina a magnitude e sinal das cargas na superfície das espécies iônicas 

envolvidas no meio. 

 

 

4.4.4.1 Variação da turbidez e cor em função do tempo para diferentes valores de 

pH. 

 

 

Nesse experimento variou-se o pH da emulsão para básico, usando solução 

de NaOH e para ácido usando solução de HCl. A salinidade, temperatura, teor de 

óleo em água, tipo de gás injetado, volume da emulsão, fluxo de ar injetado e a 
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concentração do agente de flotação Agflot, foram mantidos constantes, conforme 

Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Condições de operação para a realização do experimento 2 

  Constante - Célula de 
flotação 

Constantes físico-químicas Variável 

Volume: 1000 mL Temperatura: 27,9 ºC pH: 3 a 11 

Gás injetado: ar 
Teor de óleo em água: 102 

ppm 
 

Fluxo de ar injetado: 35 mL/seg Salinidade: 0,03 g/L  

 Concentração agflot: 11 ppm  

 

Foram medidas as variações de cor e turbidez, variando o pH de 3 a 11, 

sendo os resultados apresentados nas Tabelas 17 a 21: 

 
Tabela 17 - Variação da cor e turbidez em função do tempo, para pH 3 

Tempo (min) Cor % remoção (cor) Turbidez % remoção (turb) 

0 146,6 0 139 0 

2 119,6 18,4 139 0,0 

4 119,6 18,4 136 2,2 

8 117,6 19,8 130 6,5 

12 119,0 18,8 124 10,8 

20 117,3 20,0 118 15,1 

30 88,8 39,4 105 24,5 

40 72,9 50,3 98 29,5 

50 64,9 55,7 90 35,3 

60 56,3 61,6 84,5 39,2 

 

Tabela 18 - Variação da cor e turbidez em função do tempo, para pH 5  

 Tempo (min) Cor % remoção(cor) Turbidez % remoção(turb) 

0 140,6 0 114 0 

2 136,8 2,7 114 0,0 

4 135,3 3,8 114 0,0 

8 139,3 0,9 109 4,4 

12 137,2 2,4 106 7,0 

20 135,5 3,6 100 12,3 

30 115,4 17,9 91,4 19,8 

40 110,0 21,8 85,0 25,4 

50 95,0 32,4 79,0 30,7 

60 84,6 39,8 73,4 35,6 
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Tabela 19 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para pH 7 

Tempo (min) Cor % remoção (cor) Turbidez % remoção (turb) 

0 142,5 0 116 0 

2 107,6 24,5 82,6 28,8 

4 102,1 28,4 62,1 46,5 

8 51,1 64,1 33,7 70,9 

12 36,5 74,4 21,4 81,6 

20 23,0 83,9 12 89,7 

30 15,6 89,1 6,49 94,4 

40 14,0 90,2 3,09 97,3 

50 13,0 90,9 2,8 97,6 

60 12,7 91,1 1,99 98,3 

  

Tabela 20 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para pH 9 

Tempo (min) Cor % remoção(cor) turbidez % remoção(turb) 

0 144,3 0 138 0 

2 140 3,0 108 21,7 

4 128,7 10,8 76,9 44,3 

8 83,7 42,0 59,5 56,9 

12 70,2 51,4 48,7 64,7 

20 67,3 53,4 36,2 73,8 

30 44,5 69,2 25,8 81,3 

40 28,4 80,3 18,1 86,9 

50 23,4 83,8 16,2 88,3 

60 22,9 84,1 15 89,1 

 

Tabela 21 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para pH 11 

Tempo (min) Cor % remoção(cor) turbidez % remoção(turb) 

0 49,2 0 41,8 0 

2 46,5 5,5 41,2 1,4 

4 44,6 9,3 40,8 2,4 

8 45,3 7,9 41,3 1,2 

12 41,2 16,3 40,6 2,9 

20 41 16,7 40,5 3,1 

30 40,9 16,9 40,4 3,3 

40 40,7 17,3 40,3 3,6 

50 40,7 17,3 40,3 3,6 

60 40,7 17,3 40,3 3,6 
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Nas Figuras 24 e 25 os resultados são apresentados em gráficos, onde a cor 

e a turbidez variam em função do tempo para diferentes pH. 

 

Figura 24  - Variação da cor em função do tempo, para diferentes pH. 

          

 

Figura 25 - Variação da turbidez em função do Tempo, para diferentes pH. 
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Em termos de porcentagem, verifica-se na Tabela 22 e na Figura 26, os 

valores das remoções para cor e turbidez em diferentes valores de pH. 

 

Tabela 22 - Percentual de remoção da cor e turbidez para diferentes pH 

Ensaios PH Cor (% remoção) Turb (% remoção) 

1 3 61,5 39,2 

2 5 29,8 32 

3 7 91,0 98,2 

4 9 79,9 89,1 

5 11 17,2 3,5 

                        

                   

Figura 26 - Percentual de remoção da cor e turbidez para diferentes pH 
 

Analisando os resultados do experimento 2, observa-se que a eficiência do 

Agflot foi maior para valores de pH na faixa entre 7 e 9. Como a água do mar 

encontra-se em pH básico, pode-se verificar que nesse intervalo o Agflot apresentou 

um ótimo resultado, demonstrando sua eficiência. Para valores de pH acima de 11, 

observou-se que inicialmente não houve uma emulsificação considerável e a 

eficiência do produto Agflot também foi mínima. 
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Este fato deve-se à reação de neutralização e as interações que ocorrem 

entra as cargas existentes no petróleo e no desemulsificante, conforme gráfico da 

Figura 27. 
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Figura 27 – Teor de óleo emulsionado para diferentes valores de pH no tempo inicial 

 

No tempo inicial do processo de flotação, ainda não havia o desemulsificante 

no meio, deste modo pode-se notar que a quantidade de óleo emulsionado diminui 

significativamente quando o pH do meio é igual a 11. Para os valores de pH 3, 5, 7 e 

9 a emulsão foi formada de maneira análoga.  

 

 

4.4.7 Variação da turbidez e cor em função do tempo para diferentes 

concentrações de salinidade. 

 

 

As diferentes salinidades foram obtidas, partindo de soluções de NaCl com 

concentrações de 0,03 a 55 g de sal por Litro. Verificou-se que a adição de íons 

alterou o comportamento da solução emulsionada, devido às interações das cargas 
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elétricas que esses íons carregam consigo e os sítios ativos existentes nas gotas de 

petróleo, os quais mantêm a emulsão estável.  

Neste experimento manteve-se constantes o pH, temperatura, teor de óleo 

em água, tipo de gás injetado, volume da emulsão, fluxo de ar injetado e a 

concentração do agente de flotação Agflot, conforme Tabela 23, os parâmetros 

analisados foram a turbidez e cor em função do tempo. Sendo os resultados 

apresentados nas Tabelas 24 a 29 

 
Tabela 23 - Condições de operação para a realização do experimento 3 

Constante - Célula de 
flotação 

Constantes físico-
químicas 

Variável 

Volume: 1000 mL Temperatura: 27,9 ºC 
Salinidade: 0,03 a 

55 g/L 

Gás injetado: ar 
Teor de óleo em água: 

102 ppm 
 

Fluxo de ar injetado: 35 mL/seg pH: 7,2  

 
Concentração Agflot: 

11 ppm 
 

 
 

Tabela 24 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para salinidade 0,03 g/L 

Tempo (min) Cor % remoção(cor) Turbidez % remoção(turb) 

0 98,8 0 94,6 0 

2 95,6 3,2 80,1 15,3 

4 75,5 23,6 69,3 26,7 

8 59,6 39,7 55,1 41,8 

12 56,7 42,6 41,2 56,4 

20 26,4 73,3 22,4 76,3 

30 12,3 87,6 9,93 89,5 

40 11,4 88,5 4,48 95,3 

50 4,6 95,3 2,14 97,7 

60 2,3 97,7 1,17 98,8 
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Tabela 25 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para salinidade 15 g/L 

Tempo (min) Cor % remoção(cor) Turbidez % remoção(turb) 

0 86,8 0 59,3 0 

2 59,0 32,0 42,0 29,2 

4 52,5 39,5 37,1 37,4 

8 31,8 63,4 29,4 50,4 

12 25,5 70,6 25,1 57,7 

20 16,4 81,1 21,3 64,1 

30 14,0 83,9 18,0 69,6 

40 12,4 85,7 15,6 73,7 

50 10,2 88,2 14,1 76,2 

60 8,8 89,9 13,2 77,7 

 
 
 

Tabela 26 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para salinidade 30 g/L 

Tempo (min) Cor % remoção (cor) Turbidez % remoção (turb) 

0 87,1 0 53,7 0 

2 65,6 24,7 39,0 27,4 

4 64,2 26,3 34,9 35,0 

8 40,7 53,3 29,0 46,0 

12 41,5 52,4 24,6 54,2 

20 32,9 62,2 20,8 61,3 

30 30,9 64,5 19,0 64,6 

40 28,7 67,0 17,4 67,6 

50 22,6 74,1 16,7 68,9 

60 18,2 79,1 16,0 70,2 

 
 

Tabela 27 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para salinidade 45 g/L 

Tempo (min) Cor % remoção (cor) Turbidez % remoção (turb) 

0 71,4 0 44,0 0 

2 60,3 15,5 34,5 21,6 

4 64,6 9,5 30,8 30,0 

8 58,9 17,5 24,4 44,5 

12 50,2 29,7 20,9 52,5 

20 39,0 45,4 16,6 62,3 

30 33,0 53,8 14,7 66,6 

40 33,7 52,8 14,1 68,0 

50 33,1 53,6 13,7 68,9 

60 28,6 59,9 13,5 69,3 
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Tabela 28 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para salinidade 55 g/L 

Tempo (min) Cor % remoção(cor) Turbidez % remoção(turb) 

0 87,9 0 34,2 0 

2 60,2 31,5 23,7 30,7 

4 56,1 36,2 20,1 41,2 

8 40,3 54,2 16,1 52,9 

12 33,7 61,7 13,9 59,4 

20 29,9 66,0 12,2 64,3 

30 27,2 69,1 10,6 69,0 

40 26,3 70,1 10,5 69,3 

50 25,2 71,3 10,0 70,8 

60 24,2 72,5 10,0 70,8 

 

Os gráficos das Figuras 28 e 29 apresentam os resultados da cor e turbidez 

em função do tempo para diferentes salinidades. 

 

 

Figura 28 - Variação da Cor em função do Tempo para diferentes concentrações de salinidade 
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Figura 29 - Variação da Turbidez em função do Tempo para diferentes concentrações de salinidade 

 

Em termos de porcentagem, verifica-se na Tabela 29 e na Figura 30, o 

comportamento das remoções da cor e turbidez para diferentes salinidades. 

 
Tabela 29 - Percentual de remoção da Cor e Turbidez para diferentes salinidades. 

Ensaios Salinidade (g/L) Cor (% remoção) Turb (% remoção) 

1 0,0 97,6 98,8 

2 15,0 89,8 77,7 

3 30,0 79,1 70,2 

4 45,0 59,9 69,3 

5 55,0 72,0 70,7 
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Figura 30 – Percentual de remoção da Cor e Turbidez para diferentes concentrações de salinidade. 

 

Verifica-se no experimento 3, que o aumento da salinidade, e 

conseqüentemente o aumento da concentração de íons Cloreto e Sódio na emulsão 

óleo/água, provocou um decréscimo com relação à eficiência do produto Agflot. Isto 

se deve ao fato do Agflot possuir cargas em suas moléculas, que de certa forma 

interagem com os íons existentes na emulsão diminuindo sua interação com os 

surfactantes naturais do petróleo, que também interagem com os íons salinos, 

conforme mostrado no gráfico da Figura 31. 
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Figura 31 – Teor de óleo emulsionado em função da salinidade no tempo inicial 
 

O gráfico da Figura 31 apresenta a formação da emulsão óleo/água para o 

tempo inicial, o qual demonstra que quanto mais íons na emulsão, menor a interação 

entre o petróleo e a água, pois nessa fase ainda não havia sido adicionado o 

desemulsificante.  

 

 

4.4.8 Variação da turbidez e cor em função do tempo para diferentes 

temperaturas 

 

 

Para esse experimento, levou-se em consideração a variação da energia do 

sistema, através da variação da temperatura, mantendo-se constantes a Salinidade, 

o pH, Teor de óleo em água, tipo de gás injetado, volume da emulsão, fluxo de ar 

injetado e a concentração do agente de flotação sintético, conforme tabela 30, e os 

resultados estão apresentados nas Tabelas 31 a 34. 
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Quando se eleva a temperatura do sistema, ocorre o fornecimento de energia 

para as moléculas, as quais absorvem e passam a um estado mais alto de energia, 

alterando a tensão superficial da emulsão óleo/água, que dessa forma alterará a 

estabilidade do sistema. 

 

Tabela 30 - Condições de operação para a realização do experimento 4 

Constante - Célula de 
flotação 

Constantes físico-químicas Variável 

Volume: 1000 Ml Salinidade: 0,03 g/L Temperatura: 15 a 45 ºC 

Gás injetado: ar 
Teor de óleo em água: 

102 ppm 
 

Fluxo de ar injetado: 35 mL/seg pH: 7,2  

 Concentração Agflot: 11 ppm  

 
 

Tabela 31 - Variação da cor e turbidez em função do tempo, para 15ºC 

Tempo (min) Cor % remoção (cor) Turbidez % remoção (turb) 

0 254,0 0 15,1 0 

2 163,3 35,7 13,6 9,9 

4 135,8 46,5 10,6 29,8 

8 84,4 66,8 9,3 38,4 

12 65,2 74,3 6,8 55,0 

20 50,2 80,2 5,6 62,9 

30 39,0 84,6 4,5 70,2 

40 37,9 85,1 4,3 71,5 

50 30,6 88,0 3,9 74,2 

60 25,7 89,9 3,6 76,2 

 

Tabela 32 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para 25ºC 

Tempo (min) Cor % remoção(cor) Turbidez % remoção(turb) 

0 98,8 0 94,6 0 

2 95,6 3,2 80,1 15,3 

4 75,5 23,6 69,3 26,7 

8 59,6 39,7 55,1 41,8 

12 56,7 42,6 41,2 56,4 

20 26,4 73,3 22,4 76,3 

30 12,3 87,6 9,93 89,5 

40 11,4 88,5 4,48 95,3 

50 4,6 95,3 2,14 97,7 

60 2,3 97,7 1,17 98,8 
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Tabela 33 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para 35ºC 

Tempo (min) Cor % remoção(cor) Turbidez % remoção(turb) 

0 199,9 0 151,0 0 

2 186,5 6,7 106,0 29,8 

4 143,6 28,2 80,9 46,4 

8 105,4 47,3 50,7 66,4 

12 64,0 68,0 34,3 77,3 

20 34,0 83,0 18,2 87,9 

30 27,9 86,0 12,5 91,7 

40 23,7 88,1 9,0 94,0 

50 19,8 90,1 5,6 96,3 

60 19,2 90,4 2,8 98,1 

 

Tabela 34 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para 45ºC 

Tempo (min) Cor % remoção(cor) Turbidez % remoção(turb) 

0 240,0 0 197,0 0 

2 198,4 17,3 139,0 29,4 

4 124,8 48,0 100,0 49,2 

8 66,6 72,3 55,3 71,9 

12 36,6 84,8 36,7 81,4 

20 16,4 93,2 20,2 89,7 

30 3,6 98,5 11,4 94,2 

40 3,0 98,8 6,47 96,7 

50 0,0 100,0 3,11 98,4 

60 0,0 100,0 1,72 99,1 

 

Os gráficos das Figuras 32 e 33 apresentam os resultados da cor e a turbidez 

em função do tempo para diferentes temperaturas. 
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Figura 32 - Variação da Cor em Função do Tempo para diferentes temperaturas 

 

     

Figura 33 - Variação da Turbidez em Função do Tempo para diferentes temperaturas 
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Em termos de porcentagem, verifica-se na Tabela 35 e na Figura 34, o 

comportamento das variações da cor e turbidez para diferentes temperaturas. 

 

Tabela 35 - Percentual de remoção da Cor e Turbidez para diferentes temperaturas 

Ensaios Temperatura (ºC) Cor (% remoção) Turb (% remoção) 

1 15 89,8 76,1 

2 25 97,6 98,7 

3 35 90,3 98,1 

4 45 100,0 99,1 

 

 

 

Figura 34 - Percentual de remoção da Cor e Turbidez para diferentes temperaturas 

 

Observa-se através do gráfico da Figura 34, que a variação da temperatura 

não interferiu significativamente na eficiência do agente de flotação Agflot. Sendo o 

percentual de eficiência diminuído apenas para valores de temperatura abaixo de 15 

ºC, pelo motivo da emulsão inicial já não possuir uma boa dispersão, como mostrado 

no gráfico da Figura 35. 
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Figura 35 – Quantidade de óleo emulsionado em função da temperatura, no tempo inicial. 
 

A elevação da temperatura facilitou a formação e a estabilização da emulsão 

óleo/água, sendo observado nos valores iniciais apresentados no gráfico da Figura 

35 (momento em que havia somente petróleo e água). Isto se deve ao fornecimento 

de energia ao sistema em forma de calor, pela equação da energia livre de Gibbs 

(ΔG mic = RT ln ai), aumentando a temperatura o ΔG também aumentará, 

favorecendo a formação e estabilidade da emulsão.  

 

 

4.4.7 Variação da turbidez e cor em função do tempo para diferentes 

concentrações de óleo na emulsão óleo/água 

 

 

O 5º experimento trata da análise da variação do teor de óleo em água, 

verificando a eficiência do processo de flotação, mantendo-se constantes a 

salinidade, o pH, a temperatura, tipo de gás injetado, volume da emulsão e o fluxo 

de ar injetado e a concentração do agente de flotação sintético, conforme Tabela 36. 

Sendo os resultados apresentados nas Tabelas 37 a 41, onde foram medidas as 
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variações de cor e turbidez, variando a concentração do óleo em água de 34 ppm 

até 306 ppm. 

 

Tabela 36 - Condições de operação para a realização do experimento 5  

Constante - Célula de flotação Constantes físico-químicas Variável 

Volume: 2000 mL Salinidade: 0,03 g/L 
Concentração do óleo em 

água: 34 a 306 ppm 

Gás injetado: ar Temperatura: 27,8 ºC  

Fluxo de ar injetado: 35 ml/seg pH: 7,2  

 Concentração Agflot: 11 ppm  

 

 
Tabela 37 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para 34 ppm de óleo em água 

Tempo (min) Cor % remoção(cor) Turbidez % remoção(turb) 

0 74,2 0 71,3 0 

2 60,6 18,3 61,3 14,0 

4 60,4 18,6 42,5 40,4 

8 53,8 27,5 30,9 56,7 

12 31,8 57,1 22,1 69,0 

20 27,1 63,5 14,6 79,5 

30 20,0 73,0 9,68 86,4 

40 15,4 79,2 6,68 90,6 

50 14,2 80,9 4,85 93,2 

60 12,8 82,7 3,84 94,6 

 

Tabela 38 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para 102 ppm de óleo em água  

Tempo (min) Cor % remoção(cor) Turbidez % remoção(turb) 

0 98,8 0 94,6 0 

2 95,6 3,2 80,1 15,3 

4 75,5 23,6 69,3 26,7 

8 59,6 39,7 55,1 41,8 

12 56,7 42,6 41,2 56,4 

20 26,4 73,3 22,4 76,3 

30 12,3 87,6 9,93 89,5 

40 11,4 88,5 4,48 95,3 

50 4,6 95,3 2,14 97,7 

60 2,3 97,7 1,17 98,8 
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Tabela 39 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para 170 ppm de óleo em água 

Tempo (min) Cor % remoção(cor) Turbidez % remoção(turb) 

0 217,0 0 164,0 0 

2 137,0 36,9 136,0 17,1 

4 167,0 23,0 116,0 29,3 

8 129,8 40,2 76,5 53,4 

12 91,6 57,8 52,0 68,3 

20 57,8 73,4 25,5 84,5 

30 27,7 87,2 12,2 92,6 

40 22,5 89,6 7,76 95,3 

50 18,4 91,5 5,0 97,0 

60 13,2 93,9 3,11 98,1 

 

Tabela 40 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para 238 ppm de óleo em água 

Tempo (min) Cor % remoção (cor) Turbidez % remoção (turb) 

0 283,0 0 181,0 0 

2 185,0 34,6 157,0 13,3 

4 148,1 47,7 136,0 24,9 

8 119,2 57,9 105,0 42,0 

12 97,5 65,5 83,5 53,9 

20 60,9 78,5 51,6 71,5 

30 40,8 85,6 26,4 85,4 

40 23,8 91,6 14,4 92,0 

50 21,4 92,4 9,88 94,5 

60 16,1 94,3 7,07 96,1 

 

Tabela 41 - Variação da Cor e Turbidez em função do tempo, para 306 ppm de óleo em água 

Tempo (min) Cor % remoção (cor) Turbidez % remoção (turb) 

0 272,0 0 190,0 0 

2 247,0 9,2 169,0 11,1 

4 224,0 17,6 150,0 21,1 

8 135,0 50,4 122,0 35,8 

12 124,6 54,2 97,2 48,8 

20 94,9 65,1 65,0 65,8 

30 55,1 79,7 38,1 79,9 

40 37,6 86,2 22,4 88,2 

50 25,5 90,6 13,0 93,2 

60 21,0 92,3 8,81 95,4 
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Os gráficos das Figuras 36 e 37 apresentam os resultados para diferentes 

concentrações de óleo em água, onde a turbidez e a cor variam em função do 

tempo. 

 

Figura 36 - Variação da Cor em função do Tempo para diferentes concentrações de óleo em água.  

 

 

Figura 37 - Variação da Turbidez em função do Tempo para diferentes concentrações de óleo em 
água. 
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Observa-se nos gráficos das Figuras 36 e 37, que tanto para a cor como para 

a turbidez, haverá um aumento do tempo de residência com o aumento da 

concentração do óleo em água, tempo esse necessário para que ocorram todas as 

interações superficiais. 

Em termos de porcentagem de remoção, pode-se verificar na Tabela 42 e na 

Figura 38, o comportamento da cor e turbidez para diferentes concentrações de 

óleo em água. 

 

Tabela 42 - Percentual de remoção da cor e turbidez para diferentes concentrações de teor de óleo 
em água 

 Ensaios Teor de óleo Cor (% remoção) Turbidez  (% remoção) 

1 34 ppm 82,7 94,6 

2 102 ppm 97,6 98,8 

3 170 ppm 93,9 98,1 

4 238 ppm 94,3 96,1 

5 306 ppm 92,2 95,3 

 

 

Figura 38 - Percentual de remoção da Cor e Turbidez para diferentes concentrações de óleo em 
água. 
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4.5. ESTUDO COMPARATIVO DO AGFLOT COM SIMILARES COMERCIAIS 

 

 

Diante dos resultados experimentais anteriores, foram realizados outros 

experimentos de flotação, em triplicatas, usando os agentes Agflot, ―W‖ e ―Z‖, sob as 

condições operacionais da Tabela 43. 

 

Tabela 43 - Condições de operação para a realização do experimento comparativo da eficiência entre 
os agentes de flotação Agflot, ―W‖ e ―Z‖ (11 ppm) 

 

Gás injetado: ar Salinidade: 0,03 g/L 

Fluxo de ar injetado: 35 ml/seg Temperatura: 28ºC 

Teor de óleo em água: 102 ppm pH: 7,5 

 

Para esse caso, o desempenho dos agentes de flotação foi avaliado através 

de medidas percentuais de cor, turbidez e teor de óleo, nas mesmas condições 

operacionais como mostram as Figuras 39, 40 e 41. 
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Figura 39 - Variação do percentual de Cor, Turbidez e Teor de Óleo em função do Tempo para o 
agente de flotação ―Agflot‖. 
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Figura 40 - Variação do percentual de Cor, Turbidez e Teor de Óleo em função do Tempo para o 
agente de flotação ―W‖. 

 

 

Figura 41 - Variação do percentual de Cor, Turbidez e Teor de Óleo em função do Tempo para o 
agente de flotação ―Z‖. 
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Na Figura 42, o equilíbrio do processo de flotação usando os 

desemulsificantes ―Agflot" e ―W‖, foram equivalentes após 30 minutos, o que 

comprova um excelente desempenho. Por outro lado, o desemulsificante ―Z‖ no 

mesmo tempo de 30 minutos removeu uma quantidade menor de óleo e o sistema 

não alcançou o equilíbrio. Na Figura 43 têm-se a comparação dos agentes de 

flotação em termos percentuaisl, onde o ―Agflot" e ―W‖ apresentaram eficiência bem 

próxima e acima de 90% para a cor, turbidez e teor de óleo.  
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Figura 43 - Percentual de remoção da Cor, Turbidez e Teor de Óleo para diferentes agentes de 
flotação. 

Figura 42 - Comparação da variação do percentual de Óleo em função do Tempo para os agentes 

de flotação ―Agflot‖, ―W‖ e ―Z‖. 
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4.5.1 Cinética da flotação 

 

 

No gráfico da Figura 44, verifica-se que ocorre um decaimento acentuado até 

o tempo de 20-30 minutos, tempo este em que o sistema entra em equilíbrio. Com 

base nestas informações foi realizado o estudo cinético, cujos resultados podem ser 

observados no gráfico da Figura 45.  

 

                   

Figura 44 – Variação da concentração de óleo emulsionado em função do tempo, usando 11 ppm de 
agente de flotação (Agflot). 

 

 

Na cinética do processo verificou-se que a ordem de reação mais adequada 

foi a de 1ª ordem. Usando os cálculos integralizados, chegou-se a modelagem 

cinética em que o valor da constante k é 0,07488. 

Em que, k = Constante de equilíbrio; C = Concentração; Co = Concentração inicial e  

t = tempo em minutos. 

Os valores de r2 e desvio padrão (SD), foram iguais a 0,99882 e  0,05862, 

respectivamente, o que reflete um comportamento dentro dos padrões esperados 

para um resultado de cinética de 1ª ordem. 
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Figura 45 – Cinética do processo de flotação para a concentração de 11 ppm de agente de flotação 
(Agflot) 

 

 

4.7 PROBABILIDADE DE FLOTAÇÃO 

 

 

Na probabilidade de flotação estão envolvidos os termos cinéticos e 

termodinâmicos, no qual, aplicando o modelo probabilístico, conforme exposto por 

Rubio et al. (2001). A probabilidade de que a flotação ocorra é dada por: 

 

Pf = Pc. Pa                                                                                                                (35) 

Em que, 

Pf = probabilidade de flotação, 

Pc = probabilidade de colisão; (haver com cinética) 

Pa = probabilidade de adesão (haver com termodinâmica) 

 

A probabilidade de uma flotação ocorrer é dada pelas probabilidades da 

colisão entre as bolhas de ar e as partículas de petróleo e pela probabilidade de 

adesão que é regida aqui pela adsorção. 
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4.6.1 Probabilidade de colisão – PC 

 

 

A probabilidade de colisão foi analisada através do estudo cinético da teoria 

das colisões e em primeiro plano analisou-se a contribuição da vazão de ar na 

colisão entre as partículas de petróleo e as bolhas de ar. 

A vazão de gás influenciou significativamente a cinética do processo de 

flotação, afetando o tempo de retenção das partículas de óleo na célula de flotação. 

A forma de coleta depende do encontro do coletor e do coligante na superfície 

da bolha, o tempo de residência das bolhas deve ser suficientemente alto para 

permitir que o processo se complete, pois quanto maior o tempo de residência da 

bolha, maior será a probabilidade de encontro com as partículas de óleo. 

A Figura 46 ilustra os efeitos da vazão de gás (ar) usada na flotação para 

quebra da emulsão óleo/água, em escala de laboratório, observando uma 

proporcionalidade na remoção de óleo com relação a vazão de ar.         

 

 

Figura 46 - Percentual de Turbidez em função do tempo para diferentes fluxos de gás injetado. 

 

Conforme o gráfico da Figura 46, a remoção de turbidez aumenta com o 

aumento do fluxo de ar, devido à maior quantidade de bolhas geradas que 

aumentam a probabilidade de colisão e conseqüentemente a velocidade de 

separação óleo/água. Através da probabilidade de colisão entre as partículas a 
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serem flotadas e as bolhas de ar injetadas comprova-se a viabilidade do estudo da 

cinética de flotação. 

O movimento das partículas de petróleo é muito mais lento que o movimento 

das bolhas de ar em ascenção. Pois como estar-se trabalhando com petróleo 

emulsionado em água, pode-se dizer que as partículas de petróleo por possuírem 

uma densidade de carga elétrica, estão rodeadas por água, que se encontram 

aprisionadas em uma trama conferindo estabilidade a emulsão, formando uma só 

fase. Levando em consideração essa análise, não se tratou a probabilidade de 

colisão através da difusão, conforme proposto Rubio et al. (2001), o qual tratou as 

partículas coloidais e ultra-finas pela difusão, usando o movimento brawniano. 

As forças de atração gravitacional e da inércia das partículas de óleo aqui 

foram desconsideradas, pois essas se aplicam principalmente a partículas ―grossas‖, 

como minerais, por exemplo, Rubio et al. (2001).  

A força de cisalhamento também pode ser desprezada pelo motivo do óleo se 

encontrar emulsionado no meio e rodeados por moléculas de água interagindo como 

se fossem apenas uma única fase. Então o modelo considera apenas o movimento 

das bolhas de ar, pois essas possuem um momento muito maior que as partículas 

de óleo que estão emulsionadas na água, dessa forma, a cinética da flotação foi 

trabalhada através da teoria das colisões. Para este caso propõe-se um novo 

modelo de estudo. 

Colisões por segundo = volume percorrido por segundo x moléculas por 

unidade de volume. 

Para o caso da flotação, a velocidade de movimento das bolhas de ar é muito 

maior que a velocidade das partículas a serem flotadas, logo pode-se adaptar uma 

nova teoria para a colisão: 

Colisões das bolhas de ar por segundo = volume percorrido por segundo x 

bolhas por unidade de volume. 

De acordo com os experimentos realizados neste trabalho, foi verificado que 

as colisões das bolhas de ar dependem da quantidade de bolhas por tempo de 

residência na célula de flotação, e que a quantidade de bolhas depende do fluxo de 

ar pelo tamanho das bolhas. 

Então, a probabilidade de colisão Pc, fica: 
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                                                                                                  (36)                                                                                                

 

  

Em que,  

Pc = Probabilidade de colisão; n   = Quantidade de bolhas (média);  V   = Volume 

da célula e   = Fluxo de ar 

Como a quantidade de bolhas por segundo depende do fluxo e do tamanho 

médio das bolhas, a equação pode ser expressa da seguinte maneira: 

                                                                                               (37) 

Em que, f = Fluxo de ar injetado e  = Tamanho médio das bolhas 

Aplicando um fluxo de ar de 100 mL/seg. e o tamanho médio das bolhas de 

acordo com a equação (V= 4 ) que é igual a 14,13 mm3 e usando a equação 

37, obteve-se                                                                  

 

 

Aplicando esse valor na equação a seguir, obteve-se 

                                                                                                                                              (38) 

 

O volume da célula de flotação é calculado através da área específica da 

estrutura multiplicado pela altura da célula. O tempo que a bolha de ar leva para 

atravessar a altura da célula depende da viscosidade do meio. Deste modo verifica-

se que a altura da célula não depende da estrutura física, e sim, da relação com o 

tempo que a bolha leva para atravessar a coluna da emulsão, ou seja, será igual à 

distância percorrida pela bolha por unidade de tempo, logo: 
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A probabilidade de colisão é basicamente controlada pela hidrodinâmica do 

sistema. De acordo com a equação 38:  proposta neste trabalho, é 

possível projetar uma unidade de célula de flotação que possua eficiência máxima e 

que esteja de acordo com os seguintes tópicos: 

 O primeiro termo do lado direito da equação refere-se ao fluxo de ar 

injetado e quanto maior o fluxo, maior a probabilidade de flotação.  

 O número médio de bolhas/seg apresentada no segundo termo da 

equação foi quantificado dividindo-se o fluxo de ar injetado pelo 

tamanho médio das bolhas, e demonstra que quanto menor o tamanho 

das bolhas, maior será a probabilidade de colisão. 

 No denominador do segundo termo o volume da célula foi proposto pelo 

produto da área pela velocidade média das bolhas ao atravessar a 

célula de flotação. Pois relacionando o tempo e o espaço linear da 

bolha, foi possível afirmar que a altura da célula de flotação é igual a 

distancia pelo tempo que a bolha leva para atravessar a coluna da 

emulsão.  

 O tempo que a bolha leva para atravessar a coluna de flotação é 

chamado de tempo de residência e é dependente da viscosidade da 

emulsão, ou seja, quanto maior a viscosidade, menor a velocidade da 

bolha e maior o tempo de residência, aumentando assim a 

probabilidade de colisão. 

 Se a viscosidade da emulsão for muito alta, o tempo que a bolha levará 

para atravessar a coluna de flotação será muito grande, significando 

que a velocidade da bolha é muito lenta, pois, quanto maior a 

viscosidade, menor a velocidade da bolha, chegando a um nível que a 

colisão partícula/bolha não possui energia suficiente para ocorrer a 

adesão necessária e ascender a superfície. Dessa forma o tempo 

necessário para a flotação aumentará e será mais importante a 

probabilidade de adesão. 
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4.6.2 Probabilidade de adesão – Pa 

 

 

Neste trabalho, a probabilidade de adesão foi analisada através de uma nova 

ótica, que é o estudo termodinâmico da flotação, usando os resultados de (CMC) e 

(CAC) e das isotermas de adsorção.  

 

 

4.6.2.1 Resultados da CMC e CAC 

 

 

Conforme o gráfico da Figura 47, o desemulsificante atua em uma 

concentração que se encontra na região I do gráfico, confirmando que apenas os 

monômeros interagem com as partículas de óleo e não ocorre à formação de 

micelas na flotação. Como a quantidade de desemulsificante é muito pequena, é 

provável que esses monômeros interajam apenas com as regiões das partículas em 

que possuam densidades de cargas elétricas, logo a adsorção se dá apenas por 

uma monocamada de desemulsificante, sendo dessa forma, mais adequado utilizar 

a isoterma de adsorção de Freundlich.  
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Figura 47 – Tensão interfacial em função da concentração do agente de flotação ―Agflot‖. 
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Como se pode observar no gráfico da Figura 47, a concentração em que 

ocorre a separação óleo/água é abaixo da Concentração Micelar Crítica (CMC). 

Desta forma, não se pode adotar a energia Livre de Gibbs para o processo de 

micelização, mas pode-se trabalhar através da equação de adsorção de Gibbs, a 

qual permite calcular o grau de adsorção que ocorre numa superfície líquida a partir 

de dados da tensão superficial. Neste trabalho optou-se pelas isotermas de 

adsorção de Freundlich, por ser possível determinar a adsorção das partículas de 

óleo às bolhas de ar, apenas informando os valores da concentração do 

desmulsificante, não sendo necessário saber a tensão superficial dos vários 

componentes na interface gás-líquido.  

 

 

4.6.2.2 Isoterma de adsorção de Freundlich   

 

 

De acordo com a literatura quando uma partícula é adsorvida por apenas uma 

camada monomolecular, trata-se de uma adsorção simples, podendo ser trabalhada 

através da isoterma de adsorção de Freundlich. 

Como foi exposto no segundo capítulo deste trabalho, o petróleo possui 

partículas carregadas, como exemplo os asfaltenos, que possuem cargas elétricas 

dispersas sobre a superfície da partícula de petróleo. Estas cargas elétricas são 

neutralizadas pelos monômeros do agente de flotação, os quais não chegam a 

formar várias camadas sobrepostas, fixando-se apenas em pontos específicos, 

diante desse conceito, é de se esperar que a isoterma de Freundlich atenda aos 

cálculos a seguir:        

Isoterma de adsorção de Freundlich:    

   =                                                                                                  (39) 

Em que, x = Percentual de agente de flotação adsorvido; k = Constante; c = 

Concentração do agente de flotação; b = Constante e m = Massa de óleo 

Para determinação de k e b, pode-se dizer que a quantidade de agente de 

flotação adsorvido (x) é proporcional a quantidade de óleo flotado, em termos 
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percentuais com relação ao desemulsificante, pois a quantidade de óleo que não foi 

separado da emulsão, não estava adsorvido ao agente de flotação. 

Exemplo: de acordo com os dados da Tabela 44 que se refere ao gráfico da 

Figura 48, quando foi usado uma concentração de 0,11 ppm de desemulsificante, a 

quantidade de óleo removido foi 55,7 %, sendo assim, pode-se considerar que todo 

os 0,11 ppm do desmulsificante adsorveram-se nas superfícies das partículas, 

sendo ainda uma concentração baixa para que pudesse neutralizar todas as cargas 

do petróleo, logo, a flotação não foi máxima. 

Quando a flotação chega a 98,7 % de remoção de óleo usando 11 ppm de 

desemulsificante, todo agente de flotação está adsorvido na superfície e 

praticamente todas as cargas elétricas do petróleo estão neutralizadas, ocorrendo a 

flotação máxima. 

Quando na flotação é removido 98,9 % de óleo usando 33 ppm 

desemulsificante, apenas 11 ppm foi adsorvido, o restante passa a formar uma outra 

camada superficial sobre a partícula de óleo, deixando suas cabeças polares 

voltadas para o exterior do conjunto óleo/desemulsificante, mas essa quantidade de 

carga excessiva ainda não é suficiente para a redesemulsificação do petróleo em 

água, isso só irá ocorrer quando a concentração for maior que 44 ppm de agente de 

flotação. 

 

Tabela 44 - Valores referentes ao percentual de remoção de óleo e concentração do 
desemulsificante. 

Concentração do agflot (PPM) Óleo removido (%) 

0,011 42 

0,11 55,7 

1,1 66,7 

11 98,7 

22 97,8 

33 98,9 

44 96,6 

55 77,6 

66 48,6 
 

 Para a obtenção dos valores de K e b na equação da isoterma de Freundlich, 

foram considerados os valores até atingir o equilíbrio, que conforme a Tabela 44, 

varia de 0,011 até 44 ppm de agente de flotação. 
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Figura 48 – Percentual de remoção de óleo em função da concentração do agente de flotação 
―Agflot‖. 

 

A Tabela 45 consta dos valores que serão utilizados no gráfico da fração do 

agente de flotação adsorvido, dividido pela massa de óleo em função da 

concentração do agente de flotação. 

 

Tabela 45 - Valores utilizados na isoterma de adsorção de Freundlich. 

X x/m C Log(x/m) Log c 

0,011 1,1 * 10-4 0,011 -3,95861 -1,95861 

0,11 0,0011 0,11 -2,95861 -0,95861 

1,1 0,011 1,1 -1,95861 0,04139 

11 0,11 11 -0,95861 1,04139 

11 0,11 22 -0,95861 1,04139 

11 0,11 33 -0,95861 1,04139 

11 0,11 44 -0,95861 1,04139 

 

Aplicando (x/m) em função da concentração, obtemos o gráfico da Figura 49: 

 

0 10 20 30 40 50

40

50

60

70

80

90

100

re
m

o
ç
ã

o
 d

e
 ó

le
o

 (
%

)

concentração Agflot (ppm)

 B

 

125 



 

 

                          

Figura 49 – Fração de desemulsificante adsolvido pela massa de óleo em função da concentração do 
agente de flotação ―Agflot‖. 

 

No gráfico da Figura 49 observa-se uma reta e não uma parábola, fato este 

que se explica pelo valor da concentração trabalhada x/m ser muito baixa, sendo 

praticamente proporcional a concentração c, o que corrobora o uso da isoterma de 

Freundlich, e ao se aplicar os logaritmos em ambos os lados, obteve-se: 

 

Figura 50 – Log da fração de desemulsificante adsolvido pela massa de óleo em função do Log da 
concentração do agente de flotação ―Agflot‖. 

 

Aplicando, 

(x/m) = kcb                                                                                                                                                                         
(40) 
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log (x/m) = log k + b log c                                                                                            (41) 

Em que,  

Log K = - 2; K = 0,01 e b = 1 

Substituindo na equação 40, Tem-se,  

x/m = 0,01 c 

Ao se trabalhar nessa concentração tão baixa, pode-se dizer que a equação 

da probabilidade de flotação demonstra-se por:  

Pf =                                                                                          (42) 

Ou,  

Pf =                                                                                      (43) 

Analisando a literatura observou-se que não havia nenhuma teoria 

quantitativa que incluísse ao mesmo tempo a influência da concentração do 

desemulsificante e a distribuição das bolhas. Com este enfoque, o presente trabalho 

propõe o modelo exposto na equação 43, Pf = , modelo esse 

que envolve ao mesmo tempo, o fluxo de ar injetado, o tamanho das bolhas, a 

quantidade de bolhas, a viscosidade da emulsão, o volume da emulsão, o tempo e a 

concentração do desemulsificante, onde se verifica as probabilidades de colisão e 

de adesão para o processo de flotação desse trabalho. Com estes dados é possível 

aumentar a eficiência do processo de flotação, sem precisar ampliar as instalações 

físicas das ETEs, para isso, altera-se as características da célula de flotação, 

usando os dados da equação de Pc, sugeridos neste trabalho, ou  pode-se atuar no 

agente de flotação objetivando aprimorar sua adesão às partículas de óleo, neste 

caso é preciso analisar a isoterma de adsorção que melhor se enquadra. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Deste trabalho conclui-se que: 

 

O estudo das interações interfaciais da flotação serve como base para a 

formulação de desemulsificantes; 

 

Através do estudo da cinética de colisão, é possível projetar flotadores mais 

eficientes, usando a equação da probabilidade de colisões; 

 

O estudo da termodinâmica da hidrofobicidade serve como base no 

desenvolvimento de um desemulsificante com maior poder de adsorção; 

 

O modelo probabilístico serve como orientação para projeção de flotadores e 

de formulação de desemulsificantes com maior eficiência.  

 

A comparação da eficiência do Agflot com outros dois desemulsificantes 

comerciais, aqui codificados por ―W‖ e ―Z‖, demonstrou que o Agflot possui eficiência 

comparada ao ―W‖, e ambos são superiores ao agente de flotação ―Z‖. A 

estabilidade do produto sintetizado comprova sua eficiência após quatro anos depois 

de produzido e a síntese do Agflot é perfeitamente reprodutível. 

 

 O sabão de sódio derivado do ácido ricinoléico, extraído do óleo de mamona, 

possui característica espumante bastante diferente das moléculas que possuem a 

mesma quantidade de carbonos na cadeia lipofílica e mesmo tipo de cabeça polar. 

Este fato pode ser atribuído à presença do grupo hidroxila no carbono 12, sendo o 

ricinoleato de sódio um tensoativo de cadeia hidrocarbônica longa, mas que possui 

certa afinidade pela água, conferindo-lhe maior solubilidade em meio polar quando 

comparado com outros C18.  
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